
    

MARKER KOMMUNE 
 

 

 

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Formannskapet 

Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus 

Møtedato: 19.05.2016 

Tidspunkt: 17:00  

 

Funksjon  Navn     Forfall Møtt for  

Leder Kjersti Nythe Nilsen   

Medlem Morten Andre` Bakker   

Medlem Sten Morten Henningsmoen   

Medlem Roy Gunnar Løvstad   

Medlem Finn Labråten   

Medlem Sylvia Brandsrud   

Medlem Kenneth Sirevåg   
 

Følgende fra administrasjonen møtte: 

Kst. rådmann Vidar Østenby 

Behandlede saker: 22/16-26/16 

 

 

 

 

Kjersti Nythe Nilsen  

ordfører  

 Vidar Østenby 

 Kst. rådmann 
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Saksliste 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Innhold 

  

PS 22/16 16/280   

 Godkjenning av protokoll  

 

PS 23/16 16/279   

 Regnskap og årsberetning for 2015  

 

PS 24/16 16/31   

 Justering av investeringsbudsjett 2016 - Grimsby barnehage  

 

PS 25/16 16/293   

 Utviklingsnettverk KS  

 

PS 26/16 16/138   

 Utsettelse, nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt  

 

Ekstrasaker: 

 

PS 27/16 Søknad om støtte til Slusefestivalen  

 
PS 28/16 Retningsvalg for Marker kommune – 4K eller 6K? 
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22/16  

Godkjenning av protokoll  

 

Vedtak: 

Protokoll fra formannskapsmøte 14.04.2016 ble enstemmig godkjent.  

 

Merknad fra Marker Sp;  

Forslagene fra Marker H i forrige møte ble ikke stemt over, men bare gitt administrasjonen i 

oppdrag å følge opp.   

 

 

23/16  

Regnskap og årsberetning for 2015  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar det fremlagte regnskapet for 2015. 

2. Kommunestyret vedtar rå dmannens å rsberetning for 2015, og tar virksomhetenes 

å rsrapport til etterretning. 

3. Regnskapsmessig mindreforbruk i drift for 2015 på  kr 4.392.224,46 settes av til 

disposisjonsfond (256 00 029). Kr 9.618,93 settes av til disposisjonsfond Bruktbutikk 

(256 00 063).  

Regnskapsmessig mindreforbruk i investering for 2015 på  kr 5.324,75 settes av til tomtefond 

(253 00 004). 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar det fremlagte regnskapet for 2015. 

2. Kommunestyret vedtar rå dmannens å rsberetning for 2015, og tar virksomhetenes 

å rsrapport til etterretning. 

3. Regnskapsmessig mindreforbruk i drift for 2015 på  kr 4.392.224,46 settes av til 

disposisjonsfond (256 00 029). Kr 9.618,93 settes av til disposisjonsfond Bruktbutikk 

(256 00 063).  

Regnskapsmessig mindreforbruk i investering for 2015 på  kr 5.324,75 settes av til tomtefond 

(253 00 004). 

 

  

24/16  

Justering av investeringsbudsjett 2016 - Grimsby barnehage  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Investeringsbudsjettet for 2016 justeres for følgende prosjekter: 

 

Prosjekt    Sum ekskl mva 

Grimsby barnehage – utbygging 624.920 

Sum     624.920 
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Prosjektet som videreføres finansieres tilsvarende tidligere respektive vedtak om bruk av lån 

og gjennom kompensasjon av merverdiavgift. 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Formannskapets innstilling 

Investeringsbudsjettet for 2016 justeres for følgende prosjekter: 

 

Prosjekt    Sum ekskl mva 

Grimsby barnehage – utbygging 624.920 

Sum     624.920 

 

Prosjektet som videreføres finansieres tilsvarende tidligere respektive vedtak om bruk av lån 

og gjennom kompensasjon av merverdiavgift. 

 

  

25/16  

Utviklingsnettverk KS  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret godkjenner deltakelse og gjennomføring av utviklingsnettverket i regi av KS 

som et svar på bestillingen i forbindelse med vedtak av driftsbudsjett 2016. 

Punkter som skal følges opp i tillegg til deltakelsen er  

- sak til kommunestyret rundt Frivilligsentralen. 

- en innsparing i 2016 på 1 million kroner 

- sak til kommunestyret for framdrift og mulig kommunal medfinansiering av Flishuset 

- delegeringsreglementet legges fram til behandling høsten 2016 

 

Kommunestyret godkjenner plan for innhold og gjennomføring av arbeidet i nettverket 

 

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Formannskapets innstilling: 

Kommunestyret godkjenner deltakelse og gjennomføring av utviklingsnettverket i regi av KS 

som et svar på bestillingen i forbindelse med vedtak av driftsbudsjett 2016. 

Punkter som skal følges opp i tillegg til deltakelsen er  

- sak til kommunestyret rundt Frivilligsentralen. 

- en innsparing i 2016 på 1 million kroner 

- sak til kommunestyret for framdrift og mulig kommunal medfinansiering av Flishuset 

- delegeringsreglementet legges fram til behandling høsten 2016 

 

Kommunestyret godkjenner plan for innhold og gjennomføring av arbeidet i nettverket 
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26/16  

Utsettelse, nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Søknader om utsettelse, nedsettelse og ettergivelse av utlignet eiendomsskatt avgjøres av 

administrasjonen om den skal gis medhold eller ikke.   KSE sin Veileder om utsettelse, 

nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt legges til grunn for behandlingen. Formannskapet 

fatter eventuelt vedtak i enkeltsaker om utsettelse, nedsettelse og ettergivelse.  Formannskapet 

er klageinstans for klager på søknader avslått av administrasjonen  og avgjør eventuelle 

klagesaker. 

 

Behandling: 

RepresentantenMorten Bakker (AP) fremmet følgende endringsforslag: 

Første linje i forslaget til vedtak strykes (administrasjonen kan ikke innvilge søknader) 

 

Rådmannens forslag til vedtak  med Morten Bakkers endringsforslag ble enstemmig vedtatt 

 

Vedtak i formannskapet: 

KSE sin Veileder om utsettelse, nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt legges til grunn 

for behandlingen. Formannskapet fatter eventuelt vedtak i enkeltsaker om utsettelse, 

nedsettelse og ettergivelse.  Formannskapet er klageinstans for klager på søknader avslått av 

administrasjonen  og avgjør eventuelle klagesaker. 

 

 

Ekstrasaker;  

 

PS 27/16.   Søknad fra Slusefestivalen 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Slusefestivalen 2016 gis et tilskudd på kr 35 000,- 

 

Det forutsettes at Marker kommune profileres i arrangementet. 

 

Det forutsettes at arrangementet markedsføres tidlig på aktuelle steder som “Skjer I”, Visit 

Indre Østfold, Facebook og på egne nettsider.  

 

Beløpet belastes konto 14900-1010-100. 

 

Behandling i formannskapet:  

Søknaden imøtekommes med kr 20.000 som dekkes over tildeling fra Utviklingsavtalen.  

Dette ble enstemmig vedtatt.   

 

Vedtak i formannskapet: 

Søknaden imøtekommes med kr 20.000 som dekkes over tildeling fra Utviklingsavtalen. 

 

 

PS 28/16 Retningsvalg for Marker kommune – 4K eller 6K? 

 

Representanten Finn Labråten (Krf) forslo behandling av retningsvalget i formannskapet: 
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Votering knyttet til behandling eller ikke: 

For: 4 

Mot: 3 

 

Saken tas til behandling 

 

Forslag fra representanten Finn Labråten (Krf.): 

Det framforhandlede grunnlagsdokumentet mellom kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, 

Marker, Spydeberg og Trøgstad (6K) gir det beste grunnlag for en sterk og bærekraftig 

kommune for innbyggerne i Marker kommune og i Indre Østfold i årene framover. 

 

6K-alternativet legges til grunn for en vurdering av om Marker kommune er best tjent med å 

slå seg sammen med nabokommuner eller å møte fremtiden som egen kommune.  

 

Dersom 6K-alternativet ikke lar seg realisere, vil Marker kommune foretrekke et samarbeid 

som i størst mulig grad ivaretar øst-vestperspektivet og det etablerte samarbeidet i Indre 

Østfold. 

 

Forslag fra ordfører Kjersti Nythe Nilsen (AP): 

4K-alternativet legges til grunn for en vurdering av om Marker kommune er best tjent med å 

slå seg sammen med nabokommuner eller å møte fremtiden som egen kommune.  

 

Votering: 

Labråtens forslag: 4  

Nilsens forslag: 3 

 

Representantene står fritt i forhold til votering i kommunestyret 
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