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MARKER KOMMUNE 
Stab/støttefunksjon 

Vår ref.: 17/1059 - 3 / HANHAT 
Arkiv: FE - 151 
Deres ref.:  

 Dato: 20.12.2017 

 

Melding om vedtak 
 
Budsjett- og økonomiplan 2018-2021 
 
Kommunestyret har i møte 12.12. 2017 - sak 17/091,   fattet følgende vedtak:  
 

Pkt. 1 Driftsbudsjett 
Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2018 vedtas med de brutto- og netto driftsrammer som 
følger vedlagt budsjettskjema 1 A og budsjettskjema 1 B. Sum fordeling til drift settes til kr 198 
268 542. Virksomhetene kan fritt disponere vedlagte netto driftsrammer innenfor den myndighet 
som er gitt i det til enhver tid gjeldende delegeringsreglement og økonomireglement.  
 
Det avsettes kr 150.000 til utvikling av Ørje Torg.  
 
Pengene tas fra avsetning til ubundne fond, som da reduseres med kroner 150 000,-. 
 
Avsatt ramme til formannskapet økes med kroner 200 000,-, som disponeres fritt av 
formannskapet til bruk for økonomisk støtte til tiltak som innbyggerne ønsker å igangsette til 
nytte og glede for alle som bor i kommunen. Beløpet skal være søknadsbasert.  
 
Formannskapet setter ned kriterier for å kunne søke om midler. Eventuelt mindreforbruk 
avsettes for videre disposisjon.  
 
Pengene tas fra avsetning til ubundne fond, som da reduseres med kroner 200 000,-. 
 
Rammen til virksomhet «Livssynsformål» økes med kroner 50 000,-. Dette for å dekke inn 
egenandelen ved kremasjon. Urnebegravelser og kistebegravelser bør likebehandles. Kostnadene 
bør være de samme om man velger urne/kremasjon eller mer tradisjonell begravelse i kiste. 
 
Pengene tas fra avsetning til ubundne fond, som da reduseres med kroner 50 000,-. 
 
Pkt. 2 Investeringsbudsjett 
Rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2018 vedtas med de brutto- og netto 
investeringsrammer som følger av vedlagte budsjettskjema 2 A og budsjettskjema 2 B. Sum 
finansiering av investeringer settes til kr 76 375 000. 
 
Pkt. 3 Økonomiplan 
Økningen på eiendomsskatten på 0,5 promille i økonomiplanen fra år 2020 strykes og regnes ut 
på nytt etter nåværende promillesats på eiendomsskatt. Avsetning til ubundne fond reduseres 
tilsvarende 
 
Pkt. 4 Marginavsetning 
Marker kommune vedtar marginavsetning på 12 % fra 1. januar 2018 (uendret fra 2017). 
 
Pkt. 5 Kommunale avgifter/gebyrer/egenbetalinger for 2018 
Avgifter på selvkostområdene vann, avløp, rensing, slam, renovasjon og feiing vedtas i henhold til 
vedlagte prisskjema. 
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Pkt. 6 Rom i kommunale bygninger 
Priser for leie av rom i kommunale bygninger reguleres fra 01.01.2018. Prisreguleringen vedtas i 
henhold til vedlagte prisskjema. 
 
Pkt. 7 Husleiesatser 
Leiepriser for kommunale eiendommer, boliger, borettsleiligheter og 
omsorgsboliger/trygdeboliger, økes i henhold til konsumprisindeksen, jmf Husleieloven. 
 
Pkt. 8 Omsorg 
Betalingssatser omsorgstjenester vedtas i henhold til vedlagte prisskjema. 
 
Pkt. 9 Barnehagesatser 
Betalingssatser for Grimsby barnehage vedtas i henhold til vedlagte prisskjema. 
 
Pkt. 10 Skolefritidsordning 
Brukerbetaling – skolefritidsordning vedtas i henhold til vedlagte prisskjema. 
 
Pkt. 11 Kulturskole og UKH 
Betalingssatser for Kulturskole og UKH vedtas i henhold til vedlagte prisskjema. 
 
Pkt. 12 Tomtepriser 
Tomtepriser vedtas i henhold til vedlagte prisskjema. 
 
Pkt. 13 Eiendomsskatt 
Skattesatser: 
Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille, 
jf Esktl. § 13. 
Satsene differensieres ved at den skattesatsen som skal gjelde for (bebygde) boligeiendommer og 
fritidseiendommer settes til 4 promille, jf Esktl § 12 bokstav a). Videre differensieres satsene ved 
at skattesatsen for all skattepliktig, ubebygd grunneiendom settes til 4 promille, jf Esktl. § 12 
bokstav b). 
Fritak Esktl. §7 
Bygning som har historisk verdi fritas for eiendomsskatt i 2018, jf Esktl. § 7 bokstav b). 
Nyoppførte boliger fritas for eiendomsskatt i inntil 3 år (første år er når det utstedes midlertidig 
brukstillatelse/ferdigattest), jf esktl §7 bokstav c). 
Eiendommer i områder som er regulert til forretnings- og næringsformål fritas for eiendomsskatt, 
jmf eiendomsskattelova § 7 bokstav d). 
Søknader om fritak for eiendomsskatt for bygninger med historisk verdi skal vurderes hvert år. 
Eiendomsskatten skal i 2018 betales i fire terminer. 
 
Pkt. 14 Kommunal kompetanse 
Salg av kommunal kompetanse utfaktureres med kr 700 pr time eksklusive mva. 
 
Pkt. 15 Fond 
Det avsettes og brukes av fond i samsvar med rådmannens forslag: 
 

Bruk og avsetning av fond i 2018    Beløp  
  

Bruk av bundne fond    0 

Sum bruk av fond i budsjett 2018   0 

Avsetning til ubundne fond    7 875 950  

Avsetning til bundne fond    0  

Sum avsetning til fond i budsjett 
2018 
 

  7 875 950 
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Pkt. 16 Låneopptak 
Marker kommune tar opp følgende lån i 2018: 
 

Investering Finansiering 2018 

  Lån/fond/gaver Beløp u/mva 

Var området vann og avløp Lån 5 000 000 

Enøk kommunale bygg Lån 2 000 000 

Maskinpark teknisk Lån 500 000 

Ekstraordinært vedlikehold teknisk Lån 915 000 

Ørje torg Lån 500 000 

Krogstadfeltet Lån 2 500 000 

IKT utstyr Marker skole Lån 300 000 

Inventar Marker skole Lån 300 000 

Ny barnehage Lån 47 100 000 

Inventar og utstyr MBSS Lån 200 000 

Omsorgsteknologi Lån 1 000 000 

Programvare Lån 300 000 

IKT investeringer generelt Lån 1 100 000 

Ny gravemaskin gravplasser 2018 Lån 385 000 

Nytt varmeanlegg i Ørje kirke  Lån   

Nytt varmeanlegg i Klund kirke Lån   

Slukkeanlegg i Øymark kirke Lån   

Totalsum   62 100 000 

 
Pkt. 17 Livssynsformål 
Marker kirkelige fellesråd får overført kr 3 449 000 i ordinært driftstilskudd for 2018.  
 
Pkt. 18 Festeavgift gravplasser 
Avgiften fastsettes til kr 155 per år. 
 
Pkt. 19 Kassekreditt 
Rådmannen gis fullmakt til å oppta kassekreditt på opptil kr 30 000 000. 
 
Pkt. 20 Budsjettskjemaer 
Rådmannen får fullmakt til å tilpasse alle obligatoriske budsjettskjemaer i samsvar med 
kommunestyrets endelige budsjettvedtak. 
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv: FE - 151 
Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud 
Dato: 08.11.2017 

 Saksmappe: 17/1059 

 
SAKSFRAMLEGG 

  
 

 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

17/060 Formannskapet 16.11.2017 

17/091 Kommunestyret 12.12.2017 

17/023 Eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 06.12.2017 

 
 

Budsjett- og økonomiplan 2018-2021 

 
Kommunestyret 12.12.2017: 
 
KS- 17/091 Vedtak: 

Pkt. 1 Driftsbudsjett 
Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2018 vedtas med de brutto- og netto driftsrammer som 
følger vedlagt budsjettskjema 1 A og budsjettskjema 1 B. Sum fordeling til drift settes til kr 198 
268 542. Virksomhetene kan fritt disponere vedlagte netto driftsrammer innenfor den myndighet 
som er gitt i det til enhver tid gjeldende delegeringsreglement og økonomireglement.  
Det avsettes kr 150.000 til utvikling av Ørje Torg.  
Pengene tas fra avsetning til ubundne fond, som da reduseres med kroner 150 000,-. 
Avsatt ramme til formannskapet økes med kroner 200 000,-, som disponeres fritt av 
formannskapet til bruk for økonomisk støtte til tiltak som innbyggerne ønsker å igangsette til 
nytte og glede for alle som bor i kommunen. Beløpet skal være søknadsbasert. Formannskapet 
setter ned kriterier for å kunne søke om midler. Eventuelt mindreforbruk avsettes for videre 
disposisjon.  
 
Pengene tas fra avsetning til ubundne fond, som da reduseres med kroner 200 000,-. 
 
Rammen til virksomhet «Livssynsformål» økes med kroner 50 000,-. Dette for å dekke inn 
egenandelen ved kremasjon. Urnebegravelser og kistebegravelser bør likebehandles. Kostnadene 
bør være de samme om man velger urne/kremasjon eller mer tradisjonell begravelse i kiste. 
Pengene tas fra avsetning til ubundne fond, som da reduseres med kroner 50 000,-. 
 
Pkt. 2 Investeringsbudsjett 
Rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2018 vedtas med de brutto- og netto 
investeringsrammer som følger av vedlagte budsjettskjema 2 A og budsjettskjema 2 B. Sum 
finansiering av investeringer settes til kr 76 375 000. 
 
Pkt. 3 Økonomiplan 
Økningen på eiendomsskatten på 0,5 promille i økonomiplanen fra år 2020 strykes og regnes ut 
på nytt etter nåværende promillesats på eiendomsskatt. Avsetning til ubundne fond reduseres 
tilsvarende 
 
Pkt. 4 Marginavsetning 
Marker kommune vedtar marginavsetning på 12 % fra 1. januar 2018 (uendret fra 2017). 
 
Pkt. 5 Kommunale avgifter/gebyrer/egenbetalinger for 2018 
Avgifter på selvkostområdene vann, avløp, rensing, slam, renovasjon og feiing vedtas i henhold til 
vedlagte prisskjema. 
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Pkt. 6 Rom i kommunale bygninger 
Priser for leie av rom i kommunale bygninger reguleres fra 01.01.2018. Prisreguleringen vedtas i 
henhold til vedlagte prisskjema. 
 
Pkt. 7 Husleiesatser 
Leiepriser for kommunale eiendommer, boliger, borettsleiligheter og 
omsorgsboliger/trygdeboliger, økes i henhold til konsumprisindeksen, jmf Husleieloven. 
 
Pkt. 8 Omsorg 
Betalingssatser omsorgstjenester vedtas i henhold til vedlagte prisskjema. 
 
Pkt. 9 Barnehagesatser 
Betalingssatser for Grimsby barnehage vedtas i henhold til vedlagte prisskjema. 
 
Pkt. 10 Skolefritidsordning 
Brukerbetaling – skolefritidsordning vedtas i henhold til vedlagte prisskjema. 
 
Pkt. 11 Kulturskole og UKH 
Betalingssatser for Kulturskole og UKH vedtas i henhold til vedlagte prisskjema. 
 
Pkt. 12 Tomtepriser 
Tomtepriser vedtas i henhold til vedlagte prisskjema. 
 
Pkt. 13 Eiendomsskatt 
Skattesatser: 
Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille, 
jf Esktl. § 13. 
Satsene differensieres ved at den skattesatsen som skal gjelde for (bebygde) boligeiendommer og 
fritidseiendommer settes til 4 promille, jf Esktl § 12 bokstav a). Videre differensieres satsene ved 
at skattesatsen for all skattepliktig, ubebygd grunneiendom settes til 4 promille, jf Esktl. § 12 
bokstav b). 
Fritak Esktl. §7 
Bygning som har historisk verdi fritas for eiendomsskatt i 2018, jf Esktl. § 7 bokstav b). 
Nyoppførte boliger fritas for eiendomsskatt i inntil 3 år (første år er når det utstedes midlertidig 
brukstillatelse/ferdigattest), jf esktl §7 bokstav c). 
Eiendommer i områder som er regulert til forretnings- og næringsformål fritas for eiendomsskatt, 
jmf eiendomsskattelova § 7 bokstav d). 
Søknader om fritak for eiendomsskatt for bygninger med historisk verdi skal vurderes hvert år. 
Eiendomsskatten skal i 2018 betales i fire terminer. 
 
Pkt. 14 Kommunal kompetanse 
Salg av kommunal kompetanse utfaktureres med kr 700 pr time eksklusive mva. 
 
Pkt. 15 Fond 
Det avsettes og brukes av fond i samsvar med rådmannens forslag: 

Bruk og avsetning av fond i 2018    Beløp  
  

Bruk av bundne fond    0 

Sum bruk av fond i budsjett 2018   0 

Avsetning til ubundne fond    7 875  950  

Avsetning til bundne fond    0  

Sum avsetning til fond i budsjett 
2018 

  7 875  950  
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Pkt. 16 Låneopptak 
Marker kommune tar opp følgende lån i 2018: 

Investering Finansiering 2018 

  Lån/fond/gaver Beløp u/mva 

Var området vann og avløp Lån 5 000 000 

Enøk kommunale bygg Lån 2 000 000 

Maskinpark teknisk Lån 500 000 

Ekstraordinært vedlikehold teknisk Lån 915 000 

Ørje torg Lån 500 000 

Krogstadfeltet Lån 2 500 000 

IKT utstyr Marker skole Lån 300 000 

Inventar Marker skole Lån 300 000 

Ny barnehage Lån 47 100 000 

Inventar og utstyr MBSS Lån 200 000 

Omsorgsteknologi Lån 1 000 000 

Programvare Lån 300 000 

IKT investeringer generelt Lån 1 100 000 

Ny gravemaskin gravplasser 2018 Lån 385 000 

Nytt varmeanlegg i Ørje kirke  Lån   

Nytt varmeanlegg i Klund kirke Lån   

Slukkeanlegg i Øymark kirke Lån   

Totalsum   62 100 000 

 
 
Pkt. 17 Livssynsformål 
Marker kirkelige fellesråd får overført kr 3 449 000 i ordinært driftstilskudd for 2018.  
 
Pkt. 18 Festeavgift gravplasser 
Avgiften fastsettes til kr 155 per år. 
 
Pkt. 19 Kassekreditt 
Rådmannen gis fullmakt til å oppta kassekreditt på opptil kr 30 000 000. 
 
Pkt. 20 Budsjettskjemaer 
Rådmannen får fullmakt til å tilpasse alle obligatoriske budsjettskjemaer i samsvar med 
kommunestyrets endelige budsjettvedtak. 

 
Behandling: 
Punkt 1 – Driftsbudsjett 
Forslag fra Ordfører 
Det avsettes kr 150.000 til utvikling av Ørje Torg.  
Pengene tas fra avsetning til ubundne fond, som da reduseres med kroner 150 000,-. 
 
Vedtatt med 18 mot 7 stemmer 
 
Forslag til vedtak fra Marker Ap, Krf og H: 

· Avsatt ramme til formannskapet økes med kroner 200 000,-, som disponeres fritt av 
formannskapet til bruk for økonomisk støtte til tiltak som innbyggerne ønsker å igangsette til 
nytte og glede for alle som bor i kommunen. Beløpet skal være søknadsbasert. 
Formannskapet setter ned kriterier for å kunne søke om midler. Eventuelt mindreforbruk 
avsettes for videre disposisjon.  
Pengene tas fra avsetning til ubundne fond, som da reduseres med kroner 200 000,-. 
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Vedtatt med 19 mot 6 stemmer 
· Rammen til virksomhet «Livssynsformål» økes med kroner 50 000,-. Dette for å dekke inn 

egenandelen ved kremasjon. Urnebegravelser og kistebegravelser bør likebehandles. 
Kostnadene bør være de samme om man velger urne/kremasjon eller mer tradisjonell 
begravelse i kiste. 
Pengene tas fra avsetning til ubundne fond, som da reduseres med kroner 50 000,-. 

 
Enstemmig vedtatt 
 
Punkt 3 – Økonomiplan 
Forslag til vedtak fra Marker Ap, Krf og H: 

· Økningen på eiendomsskatten på 0,5 promille i økonomiplanen fra år 2020 strykes og regnes 
ut på nytt etter nåværende promillesats på eiendomsskatt. 
Avsetning til ubundne fond reduseres tilsvarende. 

 
Vedtatt med 19 mot 6 stemmer 

 
Pkt. 1 Driftsbudsjett  
Rådmannens forslag: 
Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2018 vedtas med de brutto- og netto driftsrammer som 
følger vedlagt budsjettskjema 1 A og budsjettskjema 1 B. Sum fordeling til drift settes til kr 198 018 
542. Virksomhetene kan fritt disponere vedlagte netto driftsrammer innenfor den myndighet som er 
gitt i det til enhver tid gjeldende delegeringsreglement og økonomireglement.  
 
Forslag til vedtak fra Marker Ap, Krf og H: 
Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2018 vedtas med de brutto- og netto driftsrammer som 
følger vedlagt budsjettskjema 1 A og budsjettskjema 1 B. Sum fordeling til drift settes til kr 198 268 
542. Virksomhetene kan fritt disponere vedlagte netto driftsrammer innenfor den myndighet som er 
gitt i det til enhver tid gjeldende delegeringsreglement og økonomireglement.  
 
Votering 
 
Endringsforslaget vedtatt med 19 mot 6 stemmer 
 
Pkt. 2 Investeringsbudsjett 
 Rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2018 vedtas med de brutto- og netto 
investeringsrammer som følger av vedlagte budsjettskjema 2 A og budsjettskjema 2 B. Sum 
finansiering av investeringer settes til kr 76 375 000.   
 
Enstemmig som innstilling 
 
Pkt. 3 Økonomiplan  
Rådmannens forslag til økonomiplan for årene 2018 til og med 2021 vedtas.  
 
Forslag til vedtak fra Marker Ap, Krf og H: 
Økningen på eiendomsskatten på 0,5 promille i økonomiplanen fra år 2020 strykes og regnes ut på 
nytt etter nåværende promillesats på eiendomsskatt. Avsetning til ubundne fond reduseres 
tilsvarende. 
 
Endringsforslaget vedtatt med 19 mot 6 stemmer 
 
Pkt. 4 Marginavsetning 
 Marker kommune vedtar marginavsetning på 12 % fra 1. januar 2018 (uendret fra 2017).  
 
Enstemmig som innstilling 
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Pkt. 5 Kommunale avgifter/gebyrer/egenbetalinger for 2018  
Avgifter på selvkostområdene vann, avløp, rensing, slam, renovasjon og feiing vedtas i henhold til 
vedlagte prisskjema.  
Enstemmig som innstilling 
 
Pkt. 6 Rom i kommunale bygninger 
Priser for leie av rom i kommunale bygninger reguleres fra 01.01.2018. Prisreguleringen vedtas i 
henhold til vedlagte prisskjema.  
Enstemmig som innstilling  
 
Pkt. 7 Husleiesatser 
Leiepriser for kommunale eiendommer, boliger, borettsleiligheter og omsorgsboliger/trygdeboliger, 
økes i henhold til konsumprisindeksen, jmf Husleieloven.  
Enstemmig som innstilling  
 
Pkt. 8 Omsorg  
Betalingssatser omsorgstjenester vedtas i henhold til vedlagte prisskjema.   
Enstemmig som innstilling 
 
Pkt. 9 Barnehagesatser  
Betalingssatser for Grimsby barnehage vedtas i henhold til vedlagte prisskjema.  
Enstemmig som innstilling 
 
Pkt. 10 Skolefritidsordning  
Brukerbetaling – skolefritidsordning vedtas i henhold til vedlagte prisskjema.   
Enstemmig som innstilling 
 
Pkt. 11 Kulturskole og UKH  
Betalingssatser for Kulturskole og UKH vedtas i henhold til vedlagte prisskjema.   
Enstemmig som innstilling 
 
Pkt. 12 Tomtepriser  
Tomtepriser vedtas i henhold til vedlagte prisskjema.   
Enstemmig som innstilling 
 
Pkt. 13 Eiendomsskatt  
Skattesatser: Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 
7 promille, jf Esktl. § 13. Satsene differensieres ved at den skattesatsen som skal gjelde for (bebygde) 
boligeiendommer og fritidseiendommer settes til 4 promille, jf Esktl § 12 bokstav a). Videre 
differensieres satsene ved at skattesatsen for all skattepliktig, ubebygd grunneiendom settes til 4 
promille, jf Esktl. § 12 bokstav b).  Fritak Esktl. §7 Bygning som har historisk verdi fritas for 
eiendomsskatt i 2018, jf Esktl. § 7 bokstav b). Nyoppførte boliger fritas for eiendomsskatt i inntil 3 år 
(første år er når det utstedes midlertidig brukstillatelse/ferdigattest), jf esktl §7 bokstav c). 
Eiendommer i områder som er regulert til forretnings- og næringsformål fritas for eiendomsskatt, 
jmf eiendomsskattelova § 7 bokstav d). Søknader om fritak for eiendomsskatt for bygninger med 
historisk verdi skal vurderes hvert år. Eiendomsskatten skal i 2018 betales i fire terminer.   
Enstemmig som innstilling 
 
Pkt. 14 Kommunal kompetanse  
Salg av kommunal kompetanse utfaktureres med kr 700 pr time eksklusive mva.   
Enstemmig som innstilling 
 
Pkt. 15 Fond  
Det avsettes og brukes av fond i samsvar med rådmannens forslag: Sum avsetning til fond i budsjett 
2018  kr  7 875 950 
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Vedtatt med 19 mot 6 stemmer 
 
Pkt. 16 Låneopptak 
Totalsum   62 100 000 
Enstemmig som innstilling 
 
Pkt. 17 Livssynsformål  
Marker kirkelige fellesråd får overført kr 3 399 000 i ordinært driftstilskudd for 2018.   
 
Forslag til vedtak fra Marker Ap, Krf og H: 
Marker kirkelige fellesråd får overført kr 3 449 000 i ordinært driftstilskudd for 2018.  
Enstemmig som endringsforslag. 
 
Pkt. 18 Festeavgift gravplasser Avgiften fastsettes til kr 155 per år.  
Enstemmig som innstilling 
 
Pkt. 19 Kassekreditt Rådmannen gis fullmakt til å oppta kassekreditt på opptil kr 30 000 000.  
Enstemmig som innstilling  
 
Pkt. 20 Budsjettskjemaer Rådmannen får fullmakt til å tilpasse alle obligatoriske budsjettskjemaer i 
samsvar med 
Enstemmig som innstillingBudsjettet som helhet med de endringer som er vedtatt 
Enstemmig vedtatt 
 
Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for kontroll og tilsyn 2018Utvalgets innstilling tatt til 
orientering 
 
Eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 06.12.2017: 
 
ER- 17/023 Vedtak: 

Rådet støtter forslag til budsjett- og økonomiplan 2018-2021. 

I forhold til forslag om utøkning av fysioterapitjeneste, anmoder rådet om at det blir prioritert 
arbeid med forebygging hos eldre gjennom gruppetrening for å styrke balanse og redusere 
fallulykker.  Rådet vil påpeke at et lårhalsbrudd koster mye menneskelig lidelse og opptil kr 
500.000.- pr brudd for kommunen. 

 
Behandling: 
 
 
Formannskapet 16.11.2017: 
 
FS- 17/060 Vedtak: 

Pkt. 1 Driftsbudsjett 
 
Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2018 vedtas med de brutto- og netto driftsrammer som 
følger vedlagt budsjettskjema 1 A og budsjettskjema 1 B. Sum fordeling til drift settes til kr 
198 018 542. Virksomhetene kan fritt disponere vedlagte netto driftsrammer innenfor den 
myndighet som er gitt i det til enhver tid gjeldende delegeringsreglement og økonomireglement. 
 
Pkt. 2 Investeringsbudsjett 
Rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2018 vedtas med de brutto- og netto 
investeringsrammer som følger av vedlagte budsjettskjema 2 A og budsjettskjema 2 B. Sum 
finansiering av investeringer settes til kr 76 375 000. 
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Pkt. 3 Økonomiplan 
Rådmannens forslag til økonomiplan for årene 2018 til og med 2021 vedtas. 
 
Pkt. 4 Marginavsetning 
Marker kommune vedtar marginavsetning på 12 % fra 1. januar 2018 (uendret fra 2017). 
 
Pkt. 5 Kommunale avgifter/gebyrer/egenbetalinger for 2018 
Avgifter på selvkostområdene vann, avløp, rensing, slam, renovasjon og feiing vedtas i henhold til 
vedlagte prisskjema. 
 
Pkt. 6 Rom i kommunale bygninger 
Priser for leie av rom i kommunale bygninger reguleres fra 01.01.2018. Prisreguleringen vedtas i 
henhold til vedlagte prisskjema. 
 
Pkt. 7 Husleiesatser 
Leiepriser for kommunale eiendommer, boliger, borettsleiligheter og 
omsorgsboliger/trygdeboliger, økes i henhold til konsumprisindeksen, jmf Husleieloven. 
 
Pkt. 8 Omsorg 
Betalingssatser omsorgstjenester vedtas i henhold til vedlagte prisskjema. 
 
Pkt. 9 Barnehagesatser 
Betalingssatser for Grimsby barnehage vedtas i henhold til vedlagte prisskjema. 
 
Pkt. 10 Skolefritidsordning 
Brukerbetaling – skolefritidsordning vedtas i henhold til vedlagte prisskjema. 
 
Pkt. 11 Kulturskole og UKH 
Betalingssatser for Kulturskole og UKH vedtas i henhold til vedlagte prisskjema. 
 
Pkt. 12 Tomtepriser 
Tomtepriser vedtas i henhold til vedlagte prisskjema. 
 
Pkt. 13 Eiendomsskatt 
Skattesatser: 
Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille, 
jf Esktl. § 13. 
Satsene differensieres ved at den skattesatsen som skal gjelde for (bebygde) boligeiendommer og 
fritidseiendommer settes til 4 promille, jf Esktl § 12 bokstav a). Videre differensieres satsene ved 
at skattesatsen for all skattepliktig, ubebygd grunneiendom settes til 4 promille, jf Esktl. § 12 
bokstav b). 
 
Fritak Esktl. §7 
Bygning som har historisk verdi fritas for eiendomsskatt i 2018, jf Esktl. § 7 bokstav b). 
Nyoppførte boliger fritas for eiendomsskatt i inntil 3 år (første år er når det utstedes midlertidig 
brukstillatelse/ferdigattest), jf esktl §7 bokstav c). 
Eiendommer i områder som er regulert til forretnings- og næringsformål fritas for eiendomsskatt, 
jmf eiendomsskattelova § 7 bokstav d). 
Søknader om fritak for eiendomsskatt for bygninger med historisk verdi skal vurderes hvert år. 
 
Eiendomsskatten skal i 2018 betales i fire terminer. 
 
Pkt. 14 Kommunal kompetanse 
Salg av kommunal kompetanse utfaktureres med kr 700 pr time eksklusive mva. 
 
Pkt. 15 Fond 
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Det avsettes og brukes av fond i samsvar med rådmannens forslag: 

Bruk og avsetning av fond i 2018    Beløp  
  

Bruk av bundne fond    0 

Sum bruk av fond i budsjett 2018   0 

Avsetning til ubundne fond    8 275 950  

Avsetning til bundne fond    0  

Sum avsetning til fond i budsjett 
2018 

  8 275 950  

Pkt. 16 Låneopptak 
Marker kommune tar opp følgende lån i 2018: 
 

Investering Finansiering 2018 

  Lån/fond/gaver Beløp u/mva 

Var området vann og avløp Lån 5 000 000 

Enøk kommunale bygg Lån 2 000 000 

Maskinpark teknisk Lån 500 000 

Ekstraordinært vedlikehold teknisk Lån 915 000 

Ørje torg Lån 500 000 

Krogstadfeltet Lån 2 500 000 

IKT utstyr Marker skole Lån 300 000 

Inventar Marker skole Lån 300 000 

Ny barnehage Lån 47 100 000 

Inventar og utstyr MBSS Lån 200 000 

Omsorgsteknologi Lån 1 000 000 

Programvare Lån 300 000 

IKT investeringer generelt Lån 1 100 000 

Ny gravemaskin gravplasser 2018 Lån 385 000 

Nytt varmeanlegg i Ørje kirke  Lån   

Nytt varmeanlegg i Klund kirke Lån   

Slukkeanlegg i Øymark kirke Lån   

Totalsum   62 100 000 

 
Pkt. 17 Kirkeformål 
Marker kirkelige fellesråd får overført kr 3 399 000 i ordinært driftstilskudd for 2018. 
 
Pkt. 18 Festeavgift gravplasser 
Avgiften fastsettes til kr 155 per år. 
 
Pkt. 19 Kassekreditt 
Rådmannen gis fullmakt til å oppta kassekreditt på opptil kr 30 000 000. 
 
Pkt. 20 Budsjettskjemaer 
Rådmannen får fullmakt til å tilpasse alle obligatoriske budsjettskjemaer i samsvar med 
kommunestyrets endelige budsjettvedtak. 
 

 
Behandling: 
Rådmannens forslag til  innstilling enstemmig vedtatt.  
Representantene understreket at de ønsket stå fritt i videre behandling 
 

 



Side 12 av 15 

 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Pkt. 1 Driftsbudsjett 
Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2018 vedtas med de brutto- og netto driftsrammer som 
følger vedlagt budsjettskjema 1 A og budsjettskjema 1 B. Sum fordeling til drift settes til kr 
198 018 542. Virksomhetene kan fritt disponere vedlagte netto driftsrammer innenfor den 
myndighet som er gitt i det til enhver tid gjeldende delegeringsreglement og økonomireglement. 
 
Pkt. 2 Investeringsbudsjett 
Rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2018 vedtas med de brutto- og netto 
investeringsrammer som følger av vedlagte budsjettskjema 2 A og budsjettskjema 2 B. Sum 
finansiering av investeringer settes til kr 76 375 000. 
 
Pkt. 3 Økonomiplan 
Rådmannens forslag til økonomiplan for årene 2018 til og med 2021 vedtas. 
 
Pkt. 4 Marginavsetning 
Marker kommune vedtar marginavsetning på 12 % fra 1. januar 2018 (uendret fra 2017). 
 
Pkt. 5 Kommunale avgifter/gebyrer/egenbetalinger for 2018 
Avgifter på selvkostområdene vann, avløp, rensing, slam, renovasjon og feiing vedtas i henhold til 
vedlagte prisskjema. 
 
Pkt. 6 Rom i kommunale bygninger 
Priser for leie av rom i kommunale bygninger reguleres fra 01.01.2018. Prisreguleringen vedtas i 
henhold til vedlagte prisskjema. 
 
Pkt. 7 Husleiesatser 
Leiepriser for kommunale eiendommer, boliger, borettsleiligheter og 
omsorgsboliger/trygdeboliger, økes i henhold til konsumprisindeksen, jmf Husleieloven. 
 
Pkt. 8 Omsorg 
Betalingssatser omsorgstjenester vedtas i henhold til vedlagte prisskjema. 
 
Pkt. 9 Barnehagesatser 
Betalingssatser for Grimsby barnehage vedtas i henhold til vedlagte prisskjema. 
 
Pkt. 10 Skolefritidsordning 
Brukerbetaling – skolefritidsordning vedtas i henhold til vedlagte prisskjema. 
 
Pkt. 11 Kulturskole og UKH 
Betalingssatser for Kulturskole og UKH vedtas i henhold til vedlagte prisskjema. 
 
Pkt. 12 Tomtepriser 
Tomtepriser vedtas i henhold til vedlagte prisskjema. 
 
Pkt. 13 Eiendomsskatt 
Skattesatser: 
Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille, 
jf Esktl. § 13. 
Satsene differensieres ved at den skattesatsen som skal gjelde for (bebygde) boligeiendommer og 
fritidseiendommer settes til 4 promille, jf Esktl § 12 bokstav a). Videre differensieres satsene ved 
at skattesatsen for all skattepliktig, ubebygd grunneiendom settes til 4 promille, jf Esktl. § 12 
bokstav b). 
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Fritak Esktl. §7 
Bygning som har historisk verdi fritas for eiendomsskatt i 2018, jf Esktl. § 7 bokstav b). 
Nyoppførte boliger fritas for eiendomsskatt i inntil 3 år (første år er når det utstedes midlertidig 
brukstillatelse/ferdigattest), jf esktl §7 bokstav c). 
Eiendommer i områder som er regulert til forretnings- og næringsformål fritas for eiendomsskatt, 
jmf eiendomsskattelova § 7 bokstav d). 
Søknader om fritak for eiendomsskatt for bygninger med historisk verdi skal vurderes hvert år. 
 
Eiendomsskatten skal i 2018 betales i fire terminer. 
 
Pkt. 14 Kommunal kompetanse 
Salg av kommunal kompetanse utfaktureres med kr 700 pr time eksklusive mva. 
 
Pkt. 15 Fond 
Det avsettes og brukes av fond i samsvar med rådmannens forslag: 

Bruk og avsetning av fond i 2018    Beløp  
  

Bruk av bundne fond    0 

Sum bruk av fond i budsjett 2018   0 

Avsetning til ubundne fond    8 275 950  

Avsetning til bundne fond    0  

Sum avsetning til fond i budsjett 
2018 

  8 275 950  

Pkt. 16 Låneopptak 
Marker kommune tar opp følgende lån i 2018: 
 

Investering Finansiering 2018 

  Lån/fond/gaver Beløp u/mva 

Var området vann og avløp Lån 5 000 000 

Enøk kommunale bygg Lån 2 000 000 

Maskinpark teknisk Lån 500 000 

Ekstraordinært vedlikehold teknisk Lån 915 000 

Ørje torg Lån 500 000 

Krogstadfeltet Lån 2 500 000 

IKT utstyr Marker skole Lån 300 000 

Inventar Marker skole Lån 300 000 

Ny barnehage Lån 47 100 000 

Inventar og utstyr MBSS Lån 200 000 

Omsorgsteknologi Lån 1 000 000 

Programvare Lån 300 000 

IKT investeringer generelt Lån 1 100 000 

Ny gravemaskin gravplasser 2018 Lån 385 000 

Nytt varmeanlegg i Ørje kirke  Lån   

Nytt varmeanlegg i Klund kirke Lån   

Slukkeanlegg i Øymark kirke Lån   

Totalsum   62 100 000 

 
Pkt. 17 Kirkeformål 
Marker kirkelige fellesråd får overført kr 3 399 000 i ordinært driftstilskudd for 2018. 
 
Pkt. 18 Festeavgift gravplasser 
Avgiften fastsettes til kr 155 per år. 
 
Pkt. 19 Kassekreditt 
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Rådmannen gis fullmakt til å oppta kassekreditt på opptil kr 30 000 000. 
 
Pkt. 20 Budsjettskjemaer 
Rådmannen får fullmakt til å tilpasse alle obligatoriske budsjettskjemaer i samsvar med 
kommunestyrets endelige budsjettvedtak. 
 

 
Saken gjelder: 
Marker kommune sin budsjett- og økonomiplan for 2018-2021. OBS Vedlegg Utfordrings- og 
mulighetsdokument 2017 «Mulighetene er mange» ligger som eget dokument. 
 
Denne saken skal sluttbehandles av: 
Kommunestyret 
 
Bakgrunn og saksopplysninger: 
Rådmannen legger med dette frem forslag til budsjett 2018 med økonomiplan 2018-2021. 
 
Forslaget er samlet i et dokument som ligger vedlagt. Det legges frem de obligatoriske 
budsjettskjemaer som skal følge budsjettet, jfr forskrift for årsbudsjett for kommuner og 
fylkeskommuner. 
 
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) pålegger kommunestyret innen årets 
utgang å vedta budsjett for de kommende kalenderår (§45, 1.pkt). Samme lovs § 44 pålegger 
kommunestyret innen samme tidsfrist å vedta en rullerende økonomiplan. 
 
Et årsbudsjett er en bindende plan for kommunens midler og anvendelse av disse det kommende 
året. Årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens virksomhet. Årsbudsjettet skal inneholde en 
driftsdel og en investeringsdel. 
 
Kommunelovens § 47 omhandler årsbudsjettets bindende virkning for underordnede organ, og 
administrasjonens meldeplikt til kommunestyret dersom det i løpet av året er endringer som kan 
få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på. Kommunal- og 
regionaldepartementet har med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner og 
fylkeskommuner § 46 nr 8 fastsatt forskrift for årsbudsjett. 
 
En økonomiplan skal med utgangspunkt i dagens økonomiske situasjon gi et realistisk anslag over 
kommunens fremtidige utgifter og inntekter fire år frem i tid. Økonomiplanen skal være et 
instrument til hjelp for kommunens handlefrihet, og til å foreta prioriteringer innenfor 
kommunelovens krav til økonomisk balanse. Økonomiplanen skal revideres dersom det 
forekommer vesentlige endringer i planperioden. 
 
Vurdering av alternativer og konsekvenser: 
 
Tverrfaglige vurderinger: 
Statsbudsjettet for 2018 er ikke endelig vedtatt og forhandlingene pågår. Vi vet pr i dag ikke om 
endringer som kan påvirke kommunens budsjett 
 
Vurderinger av etikk og samfunn, herunder omdømme: 
Vurdert og ikke aktuelt for denne saken 
 
Vurdering av økonomi og organisasjon 
Budsjett- og økonomiplan for 2018-2021 legges frem som et veldig nøkternt forslag til 
driftsbudsjett. Hovedfokus har vært og få mest mulig reelle rammer, både på inntektssiden og 
rammene ut til virksomhetene.  
 
Aktuelle planer, vedtak og dokumenter 
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Vedlegg: 
10.11.2017 Budsjett 2018 med handlingsplan 2018 - 2021 (3) 1334965 
10.11.2017 Marker kommune - utfordringsdokument oppdatert 

oktober 2018 
1334966 

21.11.2017 Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for kontroll og 
tilsyn_2018 

1335245 

 
 
Tove Kolstad Skadsheim  

rådmann  
 
 


