
    

MARKER KOMMUNE 
 

 

 

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Formannskapet 

Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus 

Møtedato: 30.01.2014 

Tidspunkt: 18.30 

 

Funksjon  Navn   

Medlem Roy Sverre Hagen   

Medlem Kirsten Hofseth   

Medlem Kjersti Nythe Nilsen   

Medlem Barbro Elisabeth Kvaal   

Medlem Morten Andre` Bakker   

Medlem Runar Kasbo Ikke sak 2/14  

Medlem Sten Morten Henningsmoen   

Medlem Anne Hellgren Østbye   

Medlem 

Varamedl. 

Inger Anita Ruud 

Finn Labråten 

 

 

I sak 2/14 (for Runar Kasbo 

 

    
 

Følgende fra administrasjonen møtte: 

Rådmann Espen Jaavall, Kommunalsjef Vidar Østenby 

 

Behandlede saker: 

 

1/14-4/14 

 

 

 

 

Kjersti Nythe Nilsen  

ordfører  

 Espen Jaavall 

 rådmann 
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Saksliste 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Innhold 

  

PS 1/14 14/26   

 Godkjenning av protokoll  

 

PS 2/14 12/118   

 Høgås, Elgåsen og Joarknatten vindkraftverk - eventuell klage på NVE`s 

vedtak  

 

PS 3/14 13/636   

 Kommuneplan for Marker kommune - forslag til planprogram  

 

PS 4/14 13/671   

 Ny pensjonsordning for folkevalgte  
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1/14  

Godkjenning av protokoll  

Vedtak 

 Protokoll fra formannskapsmøte 20.11.2013 ble enstemmig vedtatt.  

 

  

2/14  

Høgås, Elgåsen og Joarknatten vindkraftverk - eventuell klage på NVE`s vedtak  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Marker kommune påklager ikke NVE’s vedtak i forbindelse med vindkraftutbygging i 

Marker. 

 

Behandling: 
Representanten Runar Kasbo  (Krf) ble erklært inhabil.  

Representanten Finn Labråten (Krf) inn som vararepresentant.   

 

Det har fra eksternt hold blitt stilt spørsmål om rådmannens habilitet i saken.  

Formannskapet erklærte rådmannen habil.  

 

Administrasjonen orienterte om saken.  

 

Forslag til vedtak fra ordfører Kjersti Nythe Nilsen (AP):  

”Saken oversendes kommunestyret uten innstilling.”  

 

Enstemmig vedtatt.  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

Saken oversendes kommunestyret uten innstilling. 

 

  

3/14  

Kommuneplan for Marker kommune - forslag til planprogram  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Marker kommune legger forslag til planprogram for revidering av kommuneplanen ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan og bygningslovens  §11-13. 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt 

 

Vedtak i formannskapet: 

Marker kommune legger forslag til planprogram for revidering av kommuneplanen ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan og bygningslovens  §11-13. 
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4/14  

Ny pensjonsordning for folkevalgte  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Folkevalgte i Marker kommune som fyller kravene for innmelding i pensjonsordning skal 

fra 1.1.2014 opptjene sine pensjonsrettigheter i KLP`s ordinære tjenestepensjonsordning. 
 

2. En folkevalgt oppfyller innmeldingskravet til pensjonsordningen når han/hun har en 

godtgjørelse som tilsvarer minimum 1/3 av full godtgjørelse. 
 

3. Folevalgte tilmeldes ordningen med tilsvarende egenandel som øvrige ansatte (p.t. 2,0%).  

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

1. Folkevalgte i Marker kommune som fyller kravene for innmelding i pensjonsordning 

skal fra 1.1.2014 opptjene sine pensjonsrettigheter i KLP`s ordinære 

tjenestepensjonsordning. 
 

2. En folkevalgt oppfyller innmeldingskravet til pensjonsordningen når han/hun har en 

godtgjørelse som tilsvarer minimum 1/3 av full godtgjørelse. 
 

3. Folevalgte tilmeldes ordningen med tilsvarende egenandel som øvrige ansatte (p.t. 

2,0%).  

 

  


	Møteprotokoll
	Saksliste
	Godkjenning av protokoll
	Høgås, Elgåsen og Joarknatten vindkraftverk - eventuell klage på NVE`s vedtak
	Kommuneplan for Marker kommune - forslag til planprogram
	Ny pensjonsordning for folkevalgte

