
    

MARKER KOMMUNE 
 

 

 

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Formannskapet 

Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus 

Møtedato: 08.10.2015 

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   
 

Følgende fra administrasjonen møtte: 

Rådmann Espen Jaavall 

Behandlede saker: 52/15-56/15 
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ordfører  

 Espen Jaavall 

 Rådmann 
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52/15  

Godkjenning av protokoll  

 

Vedtak: 

Angående sak 46/15: Eiendomsskatt – Retningslinjer for taksering av eiendommer. 

Formannskapet presiserer at det ble foreslått at retningslinjer for boliger og fritidsboliger 

skulle vedtas av kommunestyret. De to andre skulle tas til orientering.  

 

Protokoll godkjent med overstående presisering.  

 

  

53/15  

Referater  

 

Vedtak: 

Referatene ble tatt til orientering.  

 

  

54/15  

Bredbåndsutbygging i Marker kommune  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Marker kommune bevilger kr 125.000 til anleggsbidrag for forbedring av bredbåndsnettet i 

kommunen. Det inngås avtale med Breiband as og Dataservice as om innhold og 

gjennomføring. 

 

Kostnaden belastes 14700 7600 285 og dekkes for 2015 av budsjettpost 14900 1010 100. 

 

Behandling: 
Tilleggsforslag fra Marker Senterparti:  

Administrasjonen bes utrede alternativer for utbygging av fiberbasert bredbånd i hele 

kommunen, med en konkret plan for finansiering og utbygging. Bruk av åpent fibernett – 

såkalt svart fiber – skal utredes.  

 

Rådmannens innstilling med senterpartiets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i formannskapet: 

Marker kommune bevilger kr 125.000 til anleggsbidrag for forbedring av bredbåndsnettet i 

kommunen. Det inngås avtale med Breiband as og Dataservice as om innhold og 

gjennomføring. 

 

Kostnaden belastes 14700 7600 285 og dekkes for 2015 av budsjettpost 14900 1010 100. 

 

Administrasjonen bes utrede alternativer for utbygging av fiberbasert bredbånd i hele 

kommunen, med en konkret plan for finansiering og utbygging. Bruk av åpent fibernett – 

såkalt svart fiber – skal utredes.  
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55/15  

Salg av areal til Tømmerveien 15 Gnr. 91 bnr. 125 ,  Gnr. 91 bnr. 125 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Marker kommune selger del av eiendommen gnr. 91 bnr. 37 som tilleggsareal til eiendommen 

gnr. 91 bnr. 125.  

 

Størrelsen på arealet avklares i ved oppmåling, men begrenses til max 300 kvm. Prisen for 

arealet settes til kr 100 pr kvm, i tillegg til omkostninger ved oppmåling og tinglysning. 

 

Ordfører gis fullmakt til å inngå kjøpekontrakt. Salgsbeløp inntektsføres tomtefondet. 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i formannskapet 

Marker kommune selger del av eiendommen gnr. 91 bnr. 37 som tilleggsareal til eiendommen 

gnr. 91 bnr. 125.  

 

Størrelsen på arealet avklares i ved oppmåling, men begrenses til max 300 kvm. Prisen for 

arealet settes til kr 100 pr kvm, i tillegg til omkostninger ved oppmåling og tinglysning. 

 

Ordfører gis fullmakt til å inngå kjøpekontrakt. Salgsbeløp inntektsføres tomtefondet. 

 

  

56/15  

Salg av kommunale boliger  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Marker kommune selger  6 stk leiligheter i Sameiet Storgata 24, 26 og 28, med en tinglyst 

rettighet for Marker kommune til å ha tildelingsrett i minimum 20 år. 

Ordfører gis fullmakt til og inngå nødvendige avtaler i forbindelse med salget. 

 

Omkostninger til salget føres på konto: 

01120 5125 265 013 

Inntektene fra salget føres på konto: 

06700 5125 265 013 

Inntektene foreslås avsatt til tomtefond – konto 253 00 004. 

 

Behandling: 
Formannskapet ønsker svar på flere spørsmål knytta opp de økonomiske sidene ved 

kommunens eierskap til leilighetene samt virkningene ved et eventuelt salg.  

 

Ordfører Kjersti Nythe Nislen (AP) fremmet følgende forslag 

Saken utsettes.  

 

Ordfører Kjersti Nythe Nilsen sitt forslag ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

Saken utsettes.  
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