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44/15  
Godkjenning av protokoll  

 

Vedtak: 

Protokoll fra formannskapsmøte 27.08.2015 ble enstemmig godkjent.  
 
  
45/15  
Kommunereformen  - Utrednings- og forhandlingsmandat 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
1) Kommunestyret i Marker oppnevner ei forhandlingsgruppe bestående av 

- Ordfører  
- Varaordfører 
- Gruppeleder for det største opposisjonspartiet 
som gis i oppgave å utrede og framforhandle et sammenslåingsgrunnlag med kommuner 
jfr pkt 2 i kommunestyrets vedtak i møtet 16.06.15 sak 42/15.  

2) Rådmannen deltar i utvalgets møter uten stemmerett og sørger for praktisk bistand til utvalgets 
arbeid. 

3) Sammenslåingsgrunnlaget benevnes som intensjonsavtale. 
4) Prinsippene som skal legges til grunn i utredningene og forhandlingene som skal resultere i en 

intensjonsavtale avtales i drøftinger mellom ordførerne.  
5) Innholdet i, og detaljnivået på, intensjonsavtalen avtales i drøftinger mellom ordførerne  
6) Forhandlingsgruppens arbeid skal være avsluttet ved at det foreligger underskrevet 

intensjonsavtale senest medio januar 2016.  
7) Intensjonsavtalen behandles i kommunestyrene senest ultimo januar 2016.  
 

Behandling: 
Representanten Sten Morten Henningsmoen (SP) fremmet følgende forslag:  
Ordet "ordførerne" i punkt 4 og 5 byttes ut med "forhandlingsgruppene".  

  
Representanten Kirsten Hofseth (AP) fremmet følgende forslag: 
Følgende setning skrives inn sist i punkt 1: "Egenvurderingen fra fase 1 legges til grunn."  

  
Rådmannens innstilling med overstående endringer og tillegg ble enstemmig vedtatt.  
 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
1) Kommunestyret i Marker oppnevner ei forhandlingsgruppe bestående av 

- Ordfører  
- Varaordfører 
- Gruppeleder for det største opposisjonspartiet 
som gis i oppgave å utrede og framforhandle et sammenslåingsgrunnlag med kommuner 
jfr pkt 2 i kommunestyrets vedtak i møtet 16.06.15 sak 42/15. Egenvurderingen fra fase 1 
legges til grunn. 

2) Rådmannen deltar i utvalgets møter uten stemmerett og sørger for praktisk bistand til utvalgets 
arbeid. 

3) Sammenslåingsgrunnlaget benevnes som intensjonsavtale. 
4) Prinsippene som skal legges til grunn i utredningene og forhandlingene som skal resultere i en 

intensjonsavtale avtales i drøftinger mellom forhandlingsgruppene.  
5) Innholdet i, og detaljnivået på, intensjonsavtalen avtales i drøftinger mellom 

forhandlingsgruppene. 
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6) Forhandlingsgruppens arbeid skal være avsluttet ved at det foreligger underskrevet 
intensjonsavtale senest medio januar 2016.  

7) Intensjonsavtalen behandles i kommunestyrene senest ultimo januar 2016.  
 
  
46/15  
Eiendomsskatt  - Retningslinjer for taksering av eiendommer 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Retningslinjer for taksering av eiendommer tas til orientering.  
 

Behandling: 
Terje Nilsen deltok i møtet for å presentere retningslinjene.  
Dokumentet deles opp slik at vi får ett for bolig, sekundærbolig, våningshus, kårbolig og 
fritidsbolig, ett dokument for verk og bruk, og ett dokument for næring.  
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

Retningslinjer for taksering av eiendommer tas til orientering.  
 
  
47/15  
Driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Driftstilskudd til ikke kommunale barnehager for 2015 fremkommer slik (2014 tall i 
parentes): 
 
Marker kommune satser    Totalt 
Små barn 0-2 år pr heltidsplass   kr 178.274 (kr 195.595) 
Store barn 3-6 år pr heltidsplass   kr 89.985 (kr 100.815) 
Kapitaltilskuddet utgjør kr 9.500 pr plass og er inkludert i satsene ovenfor. 
 
De ikke kommunale barnehagene får dekket reduksjon i foreldrebetaling knyttet til 
søskenmoderasjon i henhold til § 1 i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. 
 

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

Driftstilskudd til ikke kommunale barnehager for 2015 fremkommer slik (2014 tall i 
parentes): 
 
Marker kommune satser    Totalt 
Små barn 0-2 år pr heltidsplass   kr 178.274 (kr 195.595) 
Store barn 3-6 år pr heltidsplass   kr 89.985 (kr 100.815) 
Kapitaltilskuddet utgjør kr 9.500 pr plass og er inkludert i satsene ovenfor. 
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De ikke kommunale barnehagene får dekket reduksjon i foreldrebetaling knyttet til 
søskenmoderasjon i henhold til § 1 i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. 
 
  
48/15  
Eiendomsskatt på produksjonsutstyr i verk og bruk - høring  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

Marker kommune oppfordrer Regjeringen til å forkaste forslaget til endringer i reglene om 
eiendomsskatt på verk og bruk. 
 
Marker kommune stiller seg bak uttalelsen til KS med hensyn til anbefalinger og begrunnelse.  
 

Behandling: 
Ordfører Kjersti Nythe Nilsen (AP) fremmet følgende forslag: 
Marker kommune ber departementet vurdere mulighet for e-skatt på faste eiendommer i hele 

kommunen, unntatt annen næringseiendom 

 
Rådmannens forslag til vedtak med ordfører Kjersti Nythe Nilsen sitt tilleggsforslag ble 
enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i formannskapet: 

Marker kommune oppfordrer Regjeringen til å forkaste forslaget til endringer i reglene om 
eiendomsskatt på verk og bruk. 
 
Marker kommune stiller seg bak uttalelsen til KS med hensyn til anbefalinger og begrunnelse.  
 
Marker kommune ber departementet vurdere mulighet for e-skatt på faste eiendommer i hele 

kommunen, unntatt annen næringseiendom. 

 
  
49/15  
Reglement for godtgjørelse til folkevalgte - forslag til nytt reglement  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Nytt revidert reglement for godtgjørelse til kommunale folkevalgte godkjennes.  
 

Behandling: 
Informasjon fra arbeidsgruppa som har revidert reglementet.  
Grensekomiteen tas inn i reglementets punkt 4 gruppe 3.  
 
Rådmannens innstilling med overstående tillegg ble enstemmig vedtatt.  
 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

Nytt revidert reglement for godtgjørelse til kommunale folkevalgte med tillegg  at 
Grensekomiteen tas inn i reglementets punkt 4 – gruppe 3,  godkjennes.  
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50/15  
Tertialrapport - 2. tertial 2015  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Tertialrapport for 2. tertial 2015 tas til orientering. 
 

Behandling: 
Administrasjonen svarte på spørsmål til rapporten.  
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

Tertialrapport for 2. tertial 2015 tas til orientering. 
 
  
51/15  
Høring - endringer i inndelingsloven og kommuneloven  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Marker kommune støtter forslagene til endringer av inndelingsloven og kommuneloven. 
Forslagene til endringer gir som resultat at disse to lovene blir hensiktsmessige redskap 
for kommunesammenslåinger og grenseendringer mellom kommuner.   

2. Marker kommune anbefaler at alternativ 2 for behandling av ROBEK-status ved 
kommunesammenslåinger legges til grunn for lovendringene.  

 

Behandling: 

Representanten Kirsten Hofseth (AP) fremmet følgende forslag: 
Høringssvar sendes ikke. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. 
 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

1. Marker kommune støtter forslagene til endringer av inndelingsloven og 
kommuneloven. Forslagene til endringer gir som resultat at disse to lovene blir 
hensiktsmessige redskap for kommunesammenslåinger og grenseendringer mellom 
kommuner.   

2. Marker kommune anbefaler at alternativ 2 for behandling av ROBEK-status ved 
kommunesammenslåinger legges til grunn for lovendringene.  
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