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Møteprotokoll 

 

Utvalg: Formannskapet 

Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus 

Møtedato: 04.12.2014 

Tidspunkt: 18.30 

 

Funksjon  Navn     Forfall                     Møtt for  

Medlem Roy Sverre Hagen   

Medlem Kirsten Hofseth   

Medlem Kjersti Nythe Nilsen   

Medlem Barbro Elisabeth Kvaal   

Medlem Morten Andre` Bakker   

Medlem Runar Kasbo   

Medlem Sten Morten Henningsmoen   

Medlem Anne Hellgren Østbye   

Medlem Inger Anita Ruud                FO  
 

Følgende fra administrasjonen møtte: 

Regnskapssjef Anne Kari Grimsrud, kommunalsjef Vidar Østenby og rådmann Espen Jaavall 

Behandlede saker: 39/14-41/14 

 

 

 

 

 

 

 

Kjersti Nythe Nilsen  

ordfører  

 Espen Jaavall 

 rådmann 
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Saksliste 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Innhold  

PS 39/14 14/814   

 Godkjenning av protokoll  

 

PS 40/14 14/814   

 Referater  

 

PS 41/14 14/363   

 Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018  

 

 

 

Det ble gitt følgende informasjon på møtet: 

 Ordfører og rådmann informerte om møtet 04.12.14 angående oppføring på 

Robek-lista. 

 Administrasjonen informerte om Avisa Grenseland 

 Drøfting rundt vårt medlemskap i IØU.  
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39/14  

Godkjenning av protokoll  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte i Formannskapet 19.11.14 godkjennes. 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Protokoll fra møtet i Formannskapet 19.11.14 godkjennes. 

 

 

  

40/14  

Referater  

 

Det forelå ingen referatsaker. 

 

 

 

41/14  

Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018  

 

 

Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret: 

 

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 marginalavsetning på 12 % fra 01.01.2015 (uendret fra 2014). 

 

Pkt 5 Eiendomsskatt  

For eiendomsskatteåret 2015 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 2015 (som i 2014) jf. esktl. § 11 første ledd.  
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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: 
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 til Kommunestyret ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Innstilling til Kommunestyret: 

 

Pkt 1 Driftsbudsjett 
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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 
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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 marginalavsetning på 12 % fra 01.01.2015 (uendret fra 2014). 
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