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31/13  
Godkjenning av protokoll  
 
Vedtak: 
Protokoll fra formannskapsmøte 23.05.2013 ble enstemmig godkjent. 
 
  

26/13  
Referater  
 
Vedtak: 
Referert uten merknad. 
 
  

27/13  
Årsregnskap med årsrapport 2012  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret vedtar det framlagte regnskapet for 2012. 
 

2. Kommunestyret vedtar rådmannens årsrapport for 2012, og tar virksomhetenes 
årsrapport til orientering. 

 

3. Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) fra investeringsregnskapet,  kr 
658.351,98 tillegges tomtefondet. 

 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

1. Kommunestyret vedtar det framlagte regnskapet for 2012. 
 

2. Kommunestyret vedtar rådmannens årsrapport for 2012, og tar virksomhetenes 
årsrapport til orientering. 

 

3. Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) fra investeringsregnskapet,                  
kr 658.351,98 tillegges tomtefondet. 

 
 

28/13  
Budsjett 2014 - Konsekvensjustering av netto driftsrammer  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Konsekvensjusterte netto driftsrammer for budsjettåret 2014 settes foreløpig til         
(kr x 1000): 

 

Virksomhet 
Netto 

ramme 
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Pol.styring/Fellesutg/Sentraladministrasjon 35 979 
Næringsutvikling 1 128 
Marker skole 39 328 
Grimsby barnehage 4 830 
Familie og helse 14 835 
NAV 4 119 
Utviklingshemmede 7 504 
Omsorg     44 801 
Forvaltning, drift og vedlikehold 13 610 
Plan og miljø 2 673 
Kultur og fritid 3 763 
Bibliotek 1 138 

Sum konsekvensjusterte netto driftsrammer 173 708 
 

 
2. Etter at Statsbudsjettet for 2014 er lagt frem vurderer formannskapet rammene på nytt. 
 
3. Endelig rammetildeling foretas av kommunestyret i forbindelse med behandling av 

budsjett 2014. 
  

4. Eventuelle merinntekter etter Stortingets behandling av statsbudsjett søkes primært 
avsatt til disposisjonsfondet. 

  
5. Årsbudsjett 2014 danner første året i økonomiplanperioden 2014-2017. 

 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i formannskapet: 
 

1. Konsekvensjusterte netto driftsrammer for budsjettåret 2014 settes foreløpig til         
(kr x 1000): 

 

Virksomhet 
Netto 

ramme 
Pol.styring/Fellesutg/Sentraladministrasjon 35 979 
Næringsutvikling 1 128 
Marker skole 39 328 
Grimsby barnehage 4 830 
Familie og helse 14 835 
NAV 4 119 
Utviklingshemmede 7 504 
Omsorg     44 801 
Forvaltning, drift og vedlikehold 13 610 
Plan og miljø 2 673 
Kultur og fritid 3 763 
Bibliotek 1 138 

Sum konsekvensjusterte netto driftsrammer 173 708 
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2. Etter at Statsbudsjettet for 2014 er lagt frem vurderer formannskapet rammene på 

nytt. 
 

3. Endelig rammetildeling foretas av kommunestyret i forbindelse med behandling av 
budsjett 2014. 

  
4. Eventuelle merinntekter etter Stortingets behandling av statsbudsjett søkes primært 

avsatt til disposisjonsfondet. 
  

5. Årsbudsjett 2014 danner første året i økonomiplanperioden 2014-2017. 
 
  

29/13  
Tertialrapport 1.tertial 2013  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Følgende tiltak iverksettes for å redusere varslet merforbruk innen virksomhet Familie 
& Helse: 

 

a. Redusere bruk av sakkyndige i barnevernstjenesten. 
b. Holde stillinger i barnevernstjenesten vakante ved sykdom/permisjon. 
c. Akseptere noe lengre ventetid på undersøkelsessaker i barnevernstjenesten som 

følge av reduksjon av sakkyndig bruk. Forsinkelse i bruk av tiltak.  
d. Prioritere tunge saker. 
e. Øke beregnet inntekt fra Bufetat. 
f. Forventet mindreforbruk av Bufetat.  

 
2. Følgende tiltak iverksettes for å redusere varslet merforbruk innen virksomhet 

Omsorg: 
 

a. Legge ned dagavdelingen. 
b. Hjemmetjenesten, gå igjennom og vurdere alle vedtak på nytt, innsparing gjennom 

en vakt fem dager i uka og ressurser til utstyr.  
c. Redusere med en nattevaktstilling.  
d. Vikarbudsjettet, unngå å leie inn ved fravær, en dagvakt på de hverdagene det ikke 

er legevisitt. Unngå å leie inn en kveldsvakt alle dager i uka ved fravær. 
e. Ubesatte stillinger holdes i vakanse i den grad en vurderer det som forsvarlig. 

 
3. For øvrig tas tertialrapporten for 1.tertial 2013 til orientering 

 
Behandling: 
 
Forslag fra  representanten Kjersti Nythe Nilsen , AP: pkt 2a utgår (legge ned dagavdelingen). 
 

Votering: 
 
 Rådmannens innstilling med forslaget fra representanten Kjersti Nythe Nilsen ble enstemmig 
vedtatt.   
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Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

1. Følgende tiltak iverksettes for å redusere varslet merforbruk innen virksomhet 
Familie & Helse: 

 

a. Redusere bruk av sakkyndige i barnevernstjenesten. 
b. Holde stillinger i barnevernstjenesten vakante ved sykdom/permisjon. 
c. Akseptere noe lengre ventetid på undersøkelsessaker i barnevernstjenesten som 

følge av reduksjon av sakkyndig bruk. Forsinkelse i bruk av tiltak.  
d. Prioritere tunge saker. 
e. Øke beregnet inntekt fra Bufetat. 
f. Forventet mindreforbruk av Bufetat.  

 
2. Følgende tiltak iverksettes for å redusere varslet merforbruk innen virksomhet 

Omsorg: 
 

a. Hjemmetjenesten, gå igjennom og vurdere alle vedtak på nytt, innsparing gjennom 
en vakt fem dager i uka og ressurser til utstyr.  

b. Redusere med en nattevaktstilling.  
c. Vikarbudsjettet, unngå å leie inn ved fravær, en dagvakt på de hverdagene det ikke 

er legevisitt. Unngå å leie inn en kveldsvakt alle dager i uka ved fravær. 
d. Ubesatte stillinger holdes i vakanse i den grad en vurderer det som forsvarlig. 

 
e. For øvrig tas tertialrapporten for 1.tertial 2013 til orientering 

 
  

30/13  
Fritak fra verv som folkevalgt  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Turid Dypedal (AP)  innvilges fritak fra sitt verv som representant i kommunestyret for 
resten av valgperioden. Vararepresentant Eva Martinsen (AP) rykker inn som fast 
medlem etter Turid Dypedal.  

2. Følgende suppleringsvalg forestas: 
Valgkomiteen oppnevner nytt varamedlem inn i den nummerorden de er valgt. 

 
Behandling: 
Forslag fra representanten Roy .Hagen, AP:  
Nytt pkt 3: Kommunestyret foretar suppleringsvalg på nytt medlem til plan- og miljøutvalget. 
 
 

Votering:  
 
Rådmannens innstilling med forslaget fra R.Hagen ble enstemmig vedtatt.   
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

1. Turid Dypedal (AP)  innvilges fritak fra sitt verv som representant i 
kommunestyret for resten av valgperioden. Vararepresentant Eva Martinsen (AP) 
rykker inn som fast medlem etter Turid Dypedal.  

2. Følgende suppleringsvalg forestas: 
Valgkomiteen oppnevner nytt varamedlem inn i den nummerorden de er valgt. 

3. Kommunestyret foretar suppleringsvalg på nytt medlem til plan- og miljøutvalget. 
4.  
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31/13  
Budsjettjustering etter årets lønnsoppgjør  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Driftsbudsjettet 2013 justeres for lønnsoppgjøret slik: 
 

Virksomhet 
Andel         

kr  x 1.000 
Pol. styring/Fellesutgifter/Sentraladministrasjon 333 
Næringsutvikling 16 
Grunnskolen 837 
Grimsby barnehage 134 
Familie & Helse 283 
NAV kommune 54 
Utviklingshemmede 174 
Omsorg 1 037 
FDV 306 
Plan & Miljø 108 
Kultur & Fritid 63 
Bibliotek 18 
Sum  3 362 

 
2. Utgiften dekkes over reservert bevilgning for lønnsoppgjøret art 1490, ansvar 1400 og 

funksjon 180. 
 
3. Obligatoriske budsjettskjemaer justeres tilsvarende vedtaket. 

 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

1. Driftsbudsjettet 2013 justeres for lønnsoppgjøret slik: 
 

Virksomhet 
Andel         

kr  x 1.000 
Pol. styring/Fellesutgifter/Sentraladministrasjon 333 
Næringsutvikling 16 
Grunnskolen 837 
Grimsby barnehage 134 
Familie & Helse 283 
NAV kommune 54 
Utviklingshemmede 174 
Omsorg 1 037 
FDV 306 
Plan & Miljø 108 
Kultur & Fritid 63 
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Bibliotek 18 
Sum  3 362 

 
2. Utgiften dekkes over reservert bevilgning for lønnsoppgjøret art 1490, ansvar 1400 

og funksjon 180. 
 

3. Obligatoriske budsjettskjemaer justeres tilsvarende vedtaket. 
 
  

32/13  
TV-aksjonen 2013 - Nasjonalforeningen for folkehelsen, Oppnevnelse av 
kommunekomite.  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Saken legges frem for formannskapet som oppnevner kommunekomite. 
Fra administrasjonen oppnevner rådmannen Freddy Hagen som sekretær og kontaktperson. 
 
Behandling: 
Formannskapet fremmer følgende forslag til kommunekomite 
 

 Ordfører 
 Stein Morten Henningsmoen 

 
Formannskapets forslag til kommunekomite ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak i formannskapet: 
Kommunekomite for Marker kommune til årets TV aksjon 2013: 
Ordfører  
Sten Morten Henningsmoen 
 
Fra administrasjonen oppnevner rådmannen Freddy Hagen som sekretær og kontaktperson. 
 
 

33/13  
Deltakelse i utredning om felles brannvesen i Indre Østfold  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Marker kommune deltar i utredningsarbeidet for et felles brannvesen i regionen. 
2. Rådmannen gis fullmakt til å utrede et felles brannvesen i Indre Østfold med målset-

ting om oppstart innen 01.01.2015. Arbeidsgruppa ledes av eksterne.  
3. Mandat for arbeidsgruppa er: 

«Utredningen gjelder et felles brannvesen med en felles ledelse, forebyggende 
avdelinger og beredskapsavdeling hvor den lokale beredskapen er ivaretatt ved å 
opprettholde brannstasjon og utrykningsenhetene lokalt.» 

 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Vedak i formannskapet: 
1. Marker kommune deltar i utredningsarbeidet for et felles brannvesen i regionen. 
2. Rådmannen gis fullmakt til å utrede et felles brannvesen i Indre Østfold med 

målset-ting om oppstart innen 01.01.2015. Arbeidsgruppa ledes av eksterne.  
3. Mandat for arbeidsgruppa er: 

«Utredningen gjelder et felles brannvesen med en felles ledelse, forebyggende 
avdelinger og beredskapsavdeling hvor den lokale beredskapen er ivaretatt ved å 
opprettholde brannstasjon og utrykningsenhetene lokalt.» 

 
 
  


	Innhold

