
    

MARKER KOMMUNE 
 

 

 

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Kommunestyret 

Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen 

Møtedato: 21.04.2015 

Tidspunkt: 18.00 

 

Funksjon  Navn     Forfall Møtt for  

Leder Kjersti Nythe Nilsen   

Medlem Roy Sverre Hagen   

Medlem Morten Andre` Bakker   

Medlem Inger Anita Ruud   

Medlem Roy Gunnar Løvstad   

Medlem Gunnar Leren   

Medlem May Britt Heed   

Medlem Kirsten Hofseth FO  

Medlem Roger Fredriksen   

Medlem Sten Morten Henningsmoen   

Medlem Theodor Bye FO  

Medlem Anne Hellgren Østbye   

Medlem Nora Rakkestad   

Medlem Liv Helene Solberg   

Medlem Iver Thorvald Halvorsrud   

Medlem Runar Kasbo   

Medlem Finn Labråten   

Medlem Øystein Jaavall   

Medlem Barbro Elisabeth Kvaal   

Medlem Pernille M. Westlie   

Medlem Terje Nilsen   

Medlem Kent Arne Olsson   

Medlem Fredrik Hattestad Nesset   

Varamedlem Jan Freddy Hagen  Kirsten Hofseth 

Medlem Eva Martinsen FO  

Varamedlem Roald Nilsen  Eva Martinsen 
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Varamedlem Tove Granli Foss  Theodor Bye 

Medlem Tor Morten Larsen FO  

Varamedlem Harald Aastorp Forsberg  Tor Morten Larsen 
 

Følgende fra administrasjonen møtte: 

Rådmann Espen Jaavall, Kommunalsjef Vidar Østenby som sekretær. 

Behandlede saker: 24/15-32/15 

 

 

 

 

Kjersti Nythe Nilsen  

ordfører  

 Espen Jaavall 

 Rådmann 
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Saksliste 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Innhold 

  

PS 24/15 15/227   

 Godkjenning av protokoll  

 

PS 25/15 15/198   

 Reglement for godtgjørelse til folkevalgte - endring  

 

PS 26/15 15/231   

 Helhetlig risiko - og sårbarhetsanalyse for Marker kommune  

 

PS 27/15 15/237   

 Antall medlemmer i politiske utvalg  

 

PS 28/15 15/187   

 Handlingsprogram for fylkesveier og kollektivtransport 2016-2019 - Høring 

Høringsfrist: 1. mai 2015 

 

PS 29/15 15/239   

 Regjeringens foreslåtte endring i Arbeidsmiljøloven  

 

PS 30/15 15/190   

 Økonomisk oversikt Marker kommune – forslag til tiltak 

 

PS 31/15 15/88   

 Eventuell spørretime  

 

PS 32/15 15/192   

 Serveringsbevilling – Happy Pizza. 
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Innkallingen var foretatt i samsvar med reglementets § 4. 

 

Kommunestyrets møte har vært kunngjort ved annonse i Smaalenenes avis og på 

marker.kommune.no. 

 

25 av 25 medlemmer var tilstede og ordføreren erklærte møtet for lovlig satt. 

 

Ordfører ønsket kommunestyret, representanter fra administrasjonen og tilhørere vel møtt. 

Det ble ikke stilt noen spørsmål under innbyggernes spørretime. 

 

 

24/15  

Godkjenning av protokoll  

 

Vedtak i kommunestyret: 

Protokoll fra kommunestyremøte 24.03.2015 ble enstemmig godkjent. 

 

 

25/15  

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte - endring  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Det settes ned ei arbeidsgruppe bestående av tre politikere for å gå gjennom og legge fram 

forslag til revidert reglement for godtgjørelse til kommunale folkevalgte.  

Leder… 

Medlem… 

Medlem… 

 

Administrasjonen stiller som sekretær for arbeidsgruppa.  

Det reviderte reglementet legges fram for politisk behandling før høstens valg.  

 

Behandling/innstilling i formannskapsmøte 16.04.2015: 

Forslag på følgende medlemmer i arbeidsgruppa: 

Leder        Roy Hagen 

Medlem    Barbro Kvaal 

Medlem    Anne Østby 

 

Rådmannens forslag til innstilling og forslag til medlemmer i arbeidsgruppe ble enstemmig 

vedtatt.  

 

Behandling i kommunestyret: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyret 21.04.2015: 

Det settes ned ei arbeidsgruppe bestående av tre politikere for å gå gjennom og legge fram 

forslag til revidert reglement for godtgjørelse til kommunale folkevalgte.  

Leder:  Roy Hagen 

Medlem Barbro Kvaal 
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Medlem Anne Østbye 

 

Administrasjonen stiller som sekretær for arbeidsgruppa.  

Det reviderte reglementet legges fram for politisk behandling før høstens valg.  

 

 

26/15  

Helhetlig risiko - og sårbarhetsanalyse for Marker kommune  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune godkjennes. 

 

Behandling/innstilling i formannskapet 16.04.2015: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Behandling i kommunestyret 21.04.2015: 
Ordfører Kjersti Nythe Nilsen (AP)  fremmet følgende forslag: 

Saken utsettes. 

Ønsker en ny vurdering av sannsynlighetsverdiene med bakgrunn i statistikker. 

 

Ordfører Kjersti Nythe Nilsen sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i kommunestyret 21.04.2015: 

Saken utsettes. 

Ønsker en ny vurdering av sannsynlighetsverdiene med bakgrunn i statistikker. 

 

 

27/15  

Antall medlemmer i politiske utvalg  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Fra og med kommende valgperiode skal antall medlemmer i politiske utvalg være som føler:  

Formannskapet   7 

Administrasjonsutvalget  7 

Hovedutvalg plan og miljø  7 

Hovedutvalg oppvekst og omsorg  7 

Kontrollutvalget   3 

 

Behandling/innstilling i formannskapet 16.04.2015: 

Forslag fra Roy Hagen (AP): 
Kontrollutvalget bør bestå av 5 medlemmer 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt med endringsforslaget fra  Roy Hagen.  

 

Behandling i kommunestyret 21.04.2015: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i kommunestyret 21.04.2015: 

Fra og med kommende valgperiode skal antall medlemmer i politiske utvalg være som føler:  
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Formannskapet   7 

Administrasjonsutvalget  7 

Hovedutvalg plan og miljø  7 

Hovedutvalg oppvekst og omsorg  7 

Kontrollutvalget   5 

 

  

28/15  

Handlingsprogram for fylkesveier og kollektivtransport 2016-2019 - Høring  

Høringsfrist: 1. mai 2015 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Rådmannens forslag til uttalelse fra Marker kommune til Handlingsprogram for fylkesveier og 

kollektivtransport 2016 – 2019 godkjennes. 

 

Behandling/innstilling i Plan- og miljøutvalget 14.04.2015: 
Representanten Terje Nilsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens sitt forslag 

til innstilling til Kommunestyret: 
 

Marker kommune vil anmode fylkeskommunen om å iverksette et arbeid for å få et bedre 

beslutningsgrunnlag knyttet til fylkesvei 21. Kartleggingen bør gi svar på 

 

- Trafikkgrunnlag og –utvikling, med særlig vekt på tungtrafikk og næringslivets 

behov 

- Strekningsanalyser for sikkerhet, herunder viltulykker 

- Dagens veistandard med hensyn til bæreevne, kurvatur og stigningsforhold 

- Sikkerhet knyttet til skilting og markedsføring som nasjonal sykkelrute 

 

Rådmannens forslag til innstilling med repr. Terje Nilsen sitt tilleggsforslag ble enstemmig 

vedtatt. 

 

Behandling i kommunestyret 21.04.2015: 
Plan- og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyre 21.04.2015: 

Rådmannens forslag til uttalelse fra Marker kommune til Handlingsprogram for fylkesveier og 

kollektivtransport 2016 – 2019 godkjennes. 

 

Marker kommune vil anmode fylkeskommunen om å iverksette et arbeid for å få et bedre 

beslutningsgrunnlag knyttet til fylkesvei 21. Kartleggingen bør gi svar på 

 

- Trafikkgrunnlag og –utvikling, med særlig vekt på tungtrafikk og næringslivets 

behov 

- Strekningsanalyser for sikkerhet, herunder viltulykker 

- Dagens veistandard med hensyn til bæreevne, kurvatur og stigningsforhold 

- Sikkerhet knyttet til skilting og markedsføring som nasjonal sykkelrute 
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29/15  

Eventuell spørretime 

 

Interpellasjon fra Marker Ap v/Morten Bakker 

Regjeringens foreslåtte endringer i Arbeidsmiljøloven 

Regjeringen Solberg, med arbeidsminister Robert Eriksson i spissen, sitt forslag om økt 

adgang til midlertidige ansettelser (Arbeidsmiljølovens § 14-9) skaper økt usikkerhet for 

svært mange arbeidstakere, for deres familier og for deres personlige økonomi. Derfor er 

Marker Arbeiderparti i mot forslaget. 

Om forslaget vedtas vil det i praksis bety at det blir lovlig at alle nyansettelser kan være 

midlertidige i 12 måneder. Regjeringspartienes argumentasjon er at endringene vil gi flere 

muligheten i arbeidslivet. 

Derimot viser forskning fra OECD at resultatet av en slik endring, vil være flere midlertidige 

ansatte og heller ikke mer fleksibilitet i arbeidslivet. 

Fri bruk av midlertidighet vil bryte med retten til fast ansettelse og ryddigheten i 

ansettelsesforholdene i arbeidslivet. Særlig betenkelig er det når et slikt forslag fremmes i en 

situasjon hvor den seriøse delen av arbeidslivet er under sterkt press på grunn av flere 

useriøse arbeidsgivere og i en tid vi opplever at arbeidslivskriminaliteten øker. 

Vi mener at regjeringens forslag svekker arbeidstakernes rettigheter og muligheten til å stille 

krav om et godt arbeidsmiljø. Marker Arbeiderparti ønsker ikke et A- og B-lag i norsk 

arbeidsliv. 

Videre svekker forslaget likestillingen i form av at kvinner allerede er overrepresentert blant 

de midlertidig ansatte. Det vil i følge Arbeidstilsynet øke risikoen for arbeidsulykker og 

sykdom. Da vi vet at kompetanseutviklingen til faste ansatte er bedre i forhold til de 

midlertidige ansatte, vil forslaget også kunne svekke kompetansen i bedrifter og 

virksomheter. 

Det er neppe heller sannsynlig at banken gir deg boliglån hvis du leverer kopi av en 

arbeidskontrakt som sier at du kun har arbeid i noen måneder til. I tillegg vil vi få en situasjon 

hvor de som har fast ansettelse vil holde på jobbene sine, noe som fører til lite utskifting og 

store vansker for våre barn og unge å komme inn i arbeidslivet og få fast ansettelse når de er 

ferdigutdannet. 

Arbeidstakerorganisasjonene, med LO, YS og Unio i spissen, står sammen mot forslaget. De 

har heller ikke vært inkludert i prosessen, noe som både fremstår som historisk uvanlig og 

kunnskapsløst av regjeringen. 

Marker Arbeiderparti ønsker ikke disse endringene i arbeidsmiljøloven. Vi ser over til våre 

naboer i Sverige som med mer liberale regler har fått en dobbel så stor andel midlertidige 

ansettelser og en dobbelt så stor arbeidsledighet. Ikke minst er ungdomsledigheten svært høy. 

Begrunnelse: 

 

Behandling i kommunestyret 24.03.2015: 

Forslag fra Marker KrF v/representanten Runar Kasbo 

Saken utsettes og fremlegges som sak på neste møte i kommunestyre. 

Representanten Runar Kasbo sitt forslag ble vedtatt med 13 mot 12 stemmer. 

 

Vedtak i kommunestyret 24.03.2015 

Saken utsettes og fremlegges som sak på neste møte i kommunestyre. 

  

Behandling i kommunestyret 21.04.2015: 
Marker Senterparti v/representanten Sten Morten Henningsmoen fremmet følgende forslag: 
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Marker kommune mener regjeringens endring i arbeidsmiljøloven, som åpner for økt bruk av 

midlertidig tilsetting, svekker arbeidstakernes rettigheter.  Ordningen skaper økt 

administrasjon og byråkrati, og vil kreve uforholdsmessig mye ressurser til oppfølging for de 

kommuner som benytter den nye hjemmelen for midlertidig tilsetting. 

 

Marker kommune sin personalpolitikk bygger på at fast tilsetting er det normale, og at dette 

skal benyttes i så stor utstrekning som mulig.  Dette ligger fast selv med de nye endringene i 

arbeidsmiljøloven.  

 

Votering; 

Det ble først votert over AP v/representanten Morten Bakker sitt forslag  (Interpellasjon fra  

kommunestyremøte 24.03.2015) som falt med 13 mot 12 stemmer. 

 

Detter ble det votert over forslaget fra Marker Senterparti v/representanten Sten Morten 

Henningsmoen sitt forslag som ble vedtatt med 19 mot 6 stemmer.  

 

Vedtak i kommunestyre 21.04.2015: 

Marker kommune mener regjeringens endring i arbeidsmiljøloven, som åpner for økt bruk av 

midlertidig tilsetting, svekker arbeidstakernes rettigheter.  Ordningen skaper økt 

administrasjon og byråkrati, og vil kreve uforholdsmessig mye ressurser til oppfølging for de 

kommuner som benytter den nye hjemmelen for midlertidig tilsetting. 

 

Marker kommune sin personalpolitikk bygger på at fast tilsetting er det normale, og at dette 

skal benyttes i så stor utstrekning som mulig.  Dette ligger fast selv med de nye endringene i 

arbeidsmiljøloven.  

 

  

30/15  

Økonomisk oversikt Marker kommune – forslag til tiltak  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Økonomisk oversikt pr 28.02.15 tas til etterretning. Følgende tiltak iverksettes: 
1. Reduksjon med 1,4 årsverk på Rådmannskontoret 

2. Reduksjon med 1,5 årsverk på Marker skole  

3. Reduksjon med 0,5 årsverk på Kultur 

4. Reduksjon med 0,3 årsverk på Marker bibliotek 

5. Reduksjon med 0,2 årsverk på Utviklingshemmede 

6. Reduksjon med 0,6 årsverk på Omsorg 

7. Salg av inntil 6 plasser ved Marker bo- og servicesenter 

8. Støtte til lag og foreninger reduseres med kr 100.00  

9. Økte inntekter ved rådmannskontoret ved salg av tjenester utredes 

10. Nattevaktstilling (fjerde) ved MBSS utredes, tidligere vedtatt fjernet 

11. Kommunale veier overføres i størst mulig grad til private 

12. Gjennomgang av kommunale gebyrer med tanke på økte inntekter 

13. Administrativ og politisk organisering av kommunen gjennomgås 

14. Barnevern følges tett opp økonomisk av rådmannen 
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Behandling/innstilling i formannskapsmøte 19.03.2015: 

Formannskapet fremmet følgende forslag: 

Pkt. 6 utgår. 
 

Votering: 

Rådmannens forslag til vedtak pkt. 1-5 :  Enstemmig vedtatt. 

Pkt. 6 – Utgår – Enstemmig vedtatt. 

Pkt. 7:  Enstemmig vedtatt 

Pkt. 8 :  Vedtatt med 7 mot 2 stemmer 

Pkt. 9-14:  Enstemmig vedtatt.  

 

Behandling i kommunestyret 21.04.2015: 
 

Marker Senterparti v/representanten Sten Morten Henningsmoen fremmet følgende tillegg til 

pkt. 7:  

Det forutsettes at Markers innbyggere sikres et tilbud ved behov, før plasser leies ut til andre 

kommuner.  Oppvekst og omsorgsutvalget holdes løpende orientert om situasjonen. 

 

Pkt. 11 endres til:  Overføring av kommunale veier til private utredes.  

 

Gruppelederne fremmet følgende forslag til nytt pkt. 15: 

Virksomhetene har nå levert sitt forslag til innsparinger.  Nå er det opp til rådmann og finne 

nye innsparingsforslag, som gjør at Marker kommune avslutter sitt regnskap for 2015 med 

minst et overskudd på kr 1 mill.  Disse forslagene til innsparing legges frem for politikerne på 

kommunestyremøte den 19,mai.  

 

Marker Senterparti v/representanten Sten Morten Henningsmoen fremmet også følgende 

tilleggsforslag: (nytt pkt. 16) 

Administrasjonen bes utarbeide en konkret handlingsplan for å redusere sykefraværet ved 

Virksomhet pleie- og omsorg spesielt.  Handlingsplanen legges fram for kommunestyret til 

endelig godkjenning snarest mulig.  

 

Votering: 

Pkt. 1-6:  Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Pkt. 7:  Formannskapets innstilling med tillegg fra Marker Senterparti  ble enstemmig vedtatt 

Pkt. 9-10:  Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

Pkt. 11:  Marker Senterparti sitt forslag ble enstemmig vedtatt.  

Pkt. 12-14:  Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt 

Nytt pkt. 15:  Gruppeledere sitt forslag ble enstemmig vedtatt.  

Nytt pkt. 16:  Marker Senterparti sitt forslag ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyret 21.04.2015: 

Økonomisk oversikt pr 28.02.15 tas til etterretning. Følgende tiltak iverksettes: 

1. Reduksjon med 1,4 årsverk på Rådmannskontoret 

2. Reduksjon med 1,5 årsverk på Marker skole  

3. Reduksjon med 0,5 årsverk på Kultur 

4. Reduksjon med 0,3 årsverk på Marker bibliotek 

5. Reduksjon med 0,2 årsverk på Utviklingshemmede 
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6. UTGÅR - Reduksjon med 0,6 årsverk på Omsorg 

7. Salg av inntil 6 plasser ved Marker bo- og servicesenter 

Det forutsettes at Markers innbyggere sikres et tilbud ved behov, før plasser leies ut til 

andre kommuner.  Oppvekst og omsorgsutvalget holdes løpende orientert om 

situasjonen. 

8. Støtte til lag og foreninger reduseres med kr 100.00  

9. Økte inntekter ved rådmannskontoret ved salg av tjenester utredes 

10. Nattevaktstilling (fjerde) ved MBSS utredes, tidligere vedtatt fjernet 

11. Overføring av kommunale veier til private utredes. 

12. Gjennomgang av kommunale gebyrer med tanke på økte inntekter 

13. Administrativ og politisk organisering av kommunen gjennomgås 

14. Barnevern følges tett opp økonomisk av rådmannen 

15. Virksomhetene har nå levert sitt forslag til innsparinger.  Nå er det opp til rådmann og 

finne nye innsparingsforslag, som gjør at Marker kommune avslutter sitt regnskap for 

2015 med minst et overskudd på kr 1 mill. Disse forslagene til innsparing legges frem 

for politikerne på kommunestyremøte den 19.mai.  

16. Administrasjonen bes utarbeide en konkret handlingsplan for å redusere sykefraværet 

ved Virksomhet pleie- og omsorg spesielt.  Handlingsplanen legges fram for 

kommunestyret til endelig godkjenning snarest mulig.  

 

  

31/15  

Eventuell spørretime  

Ingen spørsmål.  

 

  

32/15  

Serveringsbevilling – Happy Pizza 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Søknad fra Nacer Sliman om serveringsbevilling ved Happy Pizza innvilges. 

 

Behandling i kommunestyret 21.04.2015: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i kommunestyret 21.04.2015: 

Søknad fra Nacer Sliman om serveringsbevilling ved Happy Pizza innvilges. 

 

 

  


