MARKER KOMMUNE

Møteprotokoll
Utvalg:
Kommunestyret
Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen
Møtedato: 16.12.2014
Tidspunkt: 17.00
Funksjon
Leder

Navn
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

Medlem

Roger Fredriksen

Medlem

Sten Morten Henningsmoen

Medlem

Theodor Bye

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

Medlem

Eva Martinsen

Varamedlem

Roald Nilsen

Medlem

Tor Morten Larsen

Forfall

Møtt for

FO
Eva Martinsen
FO

Varamedlem

Harald Aastorp Forsberg

Tor Morten Larsen

Følgende fra administrasjonen møtte:
Rådmann Espen Jaavall, Kommunalsjef Vidar Østenby som sekretær.
Behandlede saker:

64/14-72/14

Kjersti Nythe Nilsen
ordfører
Espen Jaavall
rådmann
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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.
Møtet startet med en presentasjon av MOT-arbeidet i kommunen.

64/14
Godkjenning av protokoll
Vedtak:
Protokoll fra kommunestyremøte 04.11.2014 ble enstemmig vedtatt.

65/14
Referater
Ingen referater til behandling.

66/14
Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018
Rådmannens forslag til innstilling:
Pkt 1 Driftsbudsjett
Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2015 vedtas med de brutto og netto driftsrammer
som følger vedlagte budsjettskjema 1A og budsjettskjema 1B. Sum fordeling til drift settes til
kr 184.693.000.
Virksomhetene kan fritt disponere vedtatt netto driftsrammer innenfor den myndighet som er
gitt i det til enhver tid gjeldene delegeringsreglement og økonomireglement.
Pkt 2 Investeringsbudsjett
Rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2014 vedtas med de brutto og netto
investeringsrammer som følger av vedlagte budsjettskjema 2A og budsjettskjema 2B. Sum
finansiering av investeringer settes til kr 14.402.000.
Pkt 3 Økonomiplan
Rådmannens forslag til økonomiplan for 2015 til og med 2018 vedtas.
Pkt 4 Marginalavsetning
Marker kommune vedtar marginavsetning på 12 % fra 01.01.2015 (uendret fra 2014).
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Pkt 5 Eiendomsskatt
For eiendomsskatteåret 2014 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf.
eigedomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c. Eiendomsskatt på verker og bruk
videreføres med 7 ‰ fra 1. januar 2014 (som i 2013) jf. esktl. § 11 første ledd.
Pkt 6 Salg av kompetanse
Kommunal kompetanse utfaktureres med kr 500 pr time ekskl mva.
Pkt 7 Festeavgift gravplasser
Festeavgiften for gravplasser setter til kr 140 pr år (135 i 2014).
Pkt 8 Budsjettskjemaer
Rådmannen får fullmakt til å tilpasse alle obligatoriske budsjettskjemaer i samsvar med
kommunestyrets endelig vedtak.
Behandling i formannskapet 04.12.2014:
Representanten Morten Bakker (AP) ønsket følgende med i behandlingen:
Formannskapet ønsker at rådmannen legger frem regnskapsrapporter forløpende gjennom
året med første rapport etter februar måned. Dersom rapporten viser negative tall skal
rådmannen legge fram hvilke innsparingsmuligheter vi har.
Innsparingsmulighetene bør fokusere på personalsituasjonen versus flatt kutt i alle
virksomhetene, eller en blanding av de to.
Rådmannens innstilling med tillegg fra representanten Morten Bakker (AP) ble enstemmig
vedtatt.
Behandling i kommunestyret 16.12.2014:
Representanten Runar Kasbo (Krf) fremmet følgende felles tilleggsforslag fra Marker Ap og
KrF:
Rammen til Grimsby Barnehage økes med kr 100.000 for å unngå innsparingstiltaket med å
feriestenge barnehagen.
Midlene omprioriteres fra virksomhet «Politisk styring/fellesutgifter & sentraladministrasjon»
- fortrinnsvis fra lønnsmidler ansvar 1200 Rådmannskontoret.
Votering:
Formannskapets forslag med tilleggsforslag fra AP/KrF enstemmig vedtatt
inkl. tillegget som representanten Morten Bakker (AP)v fremmet i formannskapet:
Formannskapet ønsker at rådmannen legger frem regnskapsrapporter forløpende gjennom
året med første rapport etter februar måned. Dersom rapporten viser negative tall skal
rådmannen legge fram hvilke innsparingsmuligheter vi har.
Innsparingsmulighetene bør fokusere på personalsituasjonen versus flatt kutt i alle
virksomhetene, eller en blanding av de to.
Formannskapets forslag til innstilling med tilleggsforslagene fra AP/Krf ble enstemmig
vedtatt.

Side 5 av 9

Vedtad i kommunestyret 16 12 2014:
Pkt 1 Driftsbudsjett
Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2015 vedtas med de brutto og netto driftsrammer
som følger vedlagte budsjettskjema 1A og budsjettskjema 1B. Sum fordeling til drift settes til
kr 184.693.000.
Virksomhetene kan fritt disponere vedtatt netto driftsrammer innenfor den myndighet som er
gitt i det til enhver tid gjeldene delegeringsreglement og økonomireglement.
Pkt 2 Investeringsbudsjett
Rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2014 vedtas med de brutto og netto
investeringsrammer som følger av vedlagte budsjettskjema 2A og budsjettskjema 2B. Sum
finansiering av investeringer settes til kr 14.402.000.
Pkt 3 Økonomiplan
Rådmannens forslag til økonomiplan for 2015 til og med 2018 vedtas.
Pkt 4 Marginalavsetning
Marker kommune vedtar marginavsetning på 12 % fra 01.01.2015 (uendret fra 2014).
Pkt 5 Eiendomsskatt
For eiendomsskatteåret 2014 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf.
eigedomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c. Eiendomsskatt på verker og bruk
videreføres med 7 ‰ fra 1. januar 2014 (som i 2013) jf. esktl. § 11 første ledd.
Pkt 6 Salg av kompetanse
Kommunal kompetanse utfaktureres med kr 500 pr time ekskl mva.
Pkt 7 Festeavgift gravplasser
Festeavgiften for gravplasser setter til kr 140 pr år (135 i 2014).
Pkt 8 Budsjettskjemaer
Rådmannen får fullmakt til å tilpasse alle obligatoriske budsjettskjemaer i samsvar med
kommunestyrets endelig vedtak.

Rammen til Grimsby Barnehage økes med kr 100.000 for å unngå innsparingstiltaket med å
feriestenge barnehagen.
Midlene omprioriteres fra virksomhet «Politisk styring/fellesutgifter & sentraladministrasjon»
- fortrinnsvis fra lønnsmidler ansvar 1200 Rådmannskontoret.
Formannskapet ønsker at rådmannen legger frem regnskapsrapporter forløpende gjennom året
med første rapport etter februar måned. Dersom rapporten viser negative tall skal rådmannen
legge fram hvilke innsparingsmuligheter vi har.
Innsparingsmulighetene bør fokusere på personalsituasjonen versus flatt kutt i alle
virksomhetene, eller en blanding av de to.
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67/14
Budsjett justering, investeringsbudsjett 2014
Rådmannens forslag til vedtak:
Investeringsbudsjett for 2014 justeres i samsvar med vedlagte skjema.

Behandling:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i kommunestyret 16.12 2014:
Investeringsbudsjett for 2014 justeres i samsvar med vedlagte skjema.

68/14
Eiendomsskatt - Utvidelse av skatteobjekter
Rådmannens forslag til innstilling:
Med hjemmel i Lov om eiendomsskatt til kommunene av 6. juni 1975 nr. 29 §§ 2 og 3a, samt
senere endringer i denne lov, utvides eiendomsskatteobjektene fra kun å gjelde verker og bruk
til at det utskrives eiendomsskatt i 2016 på faste eiendommer i hele kommunen.
Behandling i formannskapet 19.11.2014
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Behandling i kommunestyret 16.12 2014:
Representanter Terje Nilsen, tilleggsforslag fra Marker H:
Parallelt med utredning av eiendomsskatt på faste eiendommer gjennomføres en systematisk
gjennomgang av administrasjonen og virksomhetenes bemanning og kostnader. Oppgaven å
styre denne gjennomgangen legges til arbeidsgruppen for kommunestruktur som et ledd i å
utrede kriteriene for tjenesteyting.
Representanter Terje Nilsen (H) fikk 4 stemmer for tilleggsforslaget - 21 stemmer mot.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i kommunestyre 16.12 2014
Med hjemmel i Lov om eiendomsskatt til kommunene av 6. juni 1975 nr. 29 §§ 2 og 3a, samt
senere endringer i denne lov, utvides eiendomsskatteobjektene fra kun å gjelde verker og bruk
til at det utskrives eiendomsskatt i 2016 på faste eiendommer i hele kommunen.

69/14
Revidering av kortsiktig handlingsprogram til kommunedelplan for kulturbygg og
fysisk aktivitet 2014-2026
Rådmannens forslag til innstilling:
Marker kommune vedtar revidert kortsiktig handlingsprogram for 2015-2018 til
kommunedelplan for kulturbygg og fysisk aktivitet 2014-2026.
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Foreslåtte tiltak søkes innarbeidet i budsjett/økonomiplandelen.
Behandling i Plan og miljøutvalget 18.11.2014:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Behandling i kommunestyret 16.12 2014:
Representanten Nora Rakkestad, tilleggsforslag fra Sp:
Vedlikehold av badeplass og gangsti på Tjuvholmen tas med i «Kortsiktig handlingsprogram
til kommunedelplan for kulturbygg og fysisk aktivitet 2014 – 2016»
Plan og miljøutvalgets innstilling med tilleggsforslaget fra representanten Nora Rakkestad
(SP) ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i kommunestyre 16.12 2014:
Marker kommune vedtar revidert kortsiktig handlingsprogram for 2015-2018 til
kommunedelplan for kulturbygg og fysisk aktivitet 2014-2026.
Foreslåtte tiltak søkes innarbeidet i budsjett/økonomiplandelen.
Vedlikehold av badeplass og gangsti på Tjuvholmen tas med i «Kortsiktig handlingsprogram
til kommunedelplan for kulturbygg og fysisk aktivitet 2014 – 2016»

70/14
Kommune- og fylkesting valg 2015 - Oppnevning av valgstyre
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet velges som valgstyre for Kommune – og fylkestingsvalget 2015
Som valgstyrets leder oppnevnes:-----------------------------Som valgstyrets nestleder oppnevnes:------------------------Behandling i kommunestyret:
Representanten Roy Hagen, forslag fra Marker Ap fremmet følgende forslag:
Leder:
ordfører
Nestleder:
varaordfører
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i kommunestyret 16.12.2014:
Formannskapet velges som valgstyre for Kommune – og fylkestingsvalget 2015
Som valgstyrets leder oppnevne ordfører.
Som valgstyrets nestleder oppnevnes varaordfører.
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71/14
Fremtidig boligbygging i tilknytning til Ørje sentrum
Rådmannens forslag til innstilling:
Kjøpesum og omkostninger på til sammen 2,5 mill for kjøp av areal for utvidelse av Krogstad
boligområde dekkes av låneopptak og kostnadsføres på kontostreng: 0280 1760 325.
Behandling i formannskapet 19.11.2014:
Saken ble behandlet som B-sak, unntatt offentlighet ofl §13.
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Behandling i kommunestyre 16.12 2014:
Representanten Sten Morten Henningsmoen ( erklærte seg inhabil og fratrådte under
behandlingen
Enstemmig som innstilling.
Vedtak i kommunestyre 16.12 2014:
Kjøpesum og omkostninger på til sammen 2,5 mill for kjøp av areal for utvidelse av Krogstad
boligområde dekkes av låneopptak og kostnadsføres på kontostreng: 0280 1760 325.

72/14
Eventuell spørretime
Ingen spørsmål ble stilt.
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