
    

MARKER KOMMUNE 
 

 

 

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Kommunestyret 

Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen 

Møtedato: 15.12.2015 (fortsettelse 16.12.2015) 

Tidspunkt: 15.12.2015 kl. 16.00 – 16.12.2015 kl. 19.00 

 

 

Funksjon  Navn     Forfall Møtt for  

Leder Kjersti Nythe Nilsen   

Medlem Morten Andre` Bakker   

Medlem Roy Gunnar Løvstad   

Medlem Terje Nilsen   

Medlem Roger Fredriksen FO  - (16.12)  

Medlem Marita Bakker   

Medlem Fredrik Hattestad Nesset   

Medlem Simen Gunneng   

Medlem Jan-Mikael Syversen FO -  (16.12)  

Medlem May Britt Heed   

Medlem Kent Arne Olsson   

Medlem Sten Morten Henningsmoen   

Medlem Sylvia Brandsrud FD i sak 84/15 

(16.12.) 

 

Medlem Per Øivind Falkenberg Krog   

Medlem Thor Asle Mauritzen   

Medlem Thor Amund Halvorsrud   

Medlem Tove Granli Foss   

Medlem Finn Labråten   

Medlem Benedikte Eugenie Lund Skaug FO - (16.12)  

Medlem Lars Oscar Sæther   

Medlem Kenneth Sirevåg   

Medlem Karen Eg Taraldrud   

Medlem Barbro Elisabeth Kvaal FO - (16.12)  

Medlem Harald Aastorp Forsberg FO -  15.12 og 

16.12 
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Medlem Glenn Bjerke   

Varamedlem Marianne Maugsten Røen I sak 84/16  

(15.12. og 

16.12) 

Sylvia Brandsrud 

Varamedlem Roy Åsmund Degnes  Barbro Elisabeth Kvaal 

Varamedlem Øystein Jaavall  Benedikte Lund Skaug 

Varamedlem Gunnar Leren (16.12) Roger Fredriksen 

Varamedlem Sara Helen Larsen (15.12 og 16.12 Harald Forsberg 

Varamedlem Marita Løvstad 16.12 Jan Mikael Syversen 
 

Følgende fra administrasjonen møtte: 

Kst. rådmann Vidar Østenby 

 

Behandlede saker: 77/15-91/15 

 

 

 

 

Kjersti Nythe Nilsen  

ordfører  

 Vidar Østenby 

 Kst. rådmann 
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Saksliste 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Innhold 

  

PS 77/15 15/666   

 Godkjenning av protokoll  

 

PS 78/15 15/673   

 Valg av nytt formannskap for valgperioden 2015 - 2019  

 

PS 79/15 13/636   

 Kommuneplanen for Marker kommune – Samfunnsdelen. 

 

PS 80/15 12/742   

 Revidering av kortsiktig handlingsprogram til Kommunedelplan for 

kulturbygg og fysisk aktivitet 2014 - 2026  

 

PS 81/15 15/637   

 Sammenslåing av "Virksomhet omsorg" og "Virksomhet psykiske 

utkvilingshemmede"  

 

PS 82/15 14/793   

 Eiendomsskatt Lovlighetsklage på kommunestyrets behandling av sak 58/15 

 

PS 83/15 15/645   

 Regnskap 2015  

 

PS 84/15 15/650   

 Driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager 2016  

 

PS 85/15 14/530   

 Bosetting av flyktninger 2017-2019  

 

PS 86/15 15/608   

 Bemanning Grimsby barnehage  
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PS 87/15 15/610   

 Barnevernsnemnd for valgperioden 2015-2019  

 

PS 88/15 15/646   

 Justering av investeringsbudsjett 2015.  

 

PS 89/15 15/671   

 Delegering av myndighet etter Folkehelseloven kap 3. til Indre Østfold 

medisinske kompetansesenter IKS (Helsehuset)  

 

PS 90/15 15/446   

 Marker kommunes budsjett 2016 med økonomiplan 2016-2019  

 

PS 91/15 15/88   

 Eventuell spørretime  
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Innkallingen var foretatt i samsvar med reglementets § 4. 

Kommunestyrets møte har vært kunngjort ved annonse i Smaalenenes avis og på 

marker.kommune.no. 

 

25 av 25 medlemmer var tilstede og ordføreren erklærte møtet for lovlig satt. 

 

Ordfører ønsket kommunestyret, representanter fra administrasjonen og tilhørere vel møtt. 

 

 

77/15  

Godkjenning av protokoll  

 

Marker Sp:  

Rådmann utarbeider en kostnadskalkyle ved sammenslåing av virksomheter og eventuelt 

innsparing på denne omorganiseringen. Målsetting i 2016 er å redusere antall virksomheter. 

(side 44) ble enstemmig vedtatt, ikke med 4:3 som det står i protokollen. 

    

Marker V:   

Protokolltilførsel; «Forholdsvalg ble krevet av Kjersti N. Nilsen 

 

  

78/15  

Valg av nytt formannskap for valgperioden 2015 - 2019  

 

Behandling i kommunestyret 15.12.2015: 
 

Forslag fra Marker V v/Glenn Bjerke: 

 

Alle valg nullstilles og det foretas nyvalg av alle råd og utvalg 

Forslaget ble enstemmig vedtatt 

 

Forholdsvalg av formannskap 

 

Resultat: Ap:   11 

 Sp:    6 

 Krf:    3 

 H:    3 

Blanke:  2 

  

Resultat i henhold til listene  

 

 Ap:   3 

 Sp:   2  

   Krf:   1 

 H:   1  
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Sammensetning – formannskapet: 

Medlemmer Varamedlemmer 

Kjersti Nythe Nilsen AP 1. Terje Nilsen AP 

Morten Bakker AP 2. Marita Bakker AP 

Roy Løvstad   AP 3. Roger Fredriksen                    AP 

  4. May Britt Heed AP 

  5. Fredrik Hattestad Nesset AP 

    

Finn Henning Labråten KRF 1.  Benedicte Eugenie Lund Skaug KRF 

  2.  Lars Oscar Sæther KRF 

    

Sten Morten Henningsmoen SP 1. Thor Mauritzen       SP 

Sylvia Brandsrud SP 2. Per Øyvind Falkenberg Krogh SP 

  3. Tor Amund Halvorsrud SP 

  4. Tove Granli  Foss SP 

    

Kenneth Sirevåg H 1. Karen Eg Taraldrud H 

  2. Barbro Elisabeth Kvaal H 

   

Valg av ordfører 

Forslag fra Marker Ap og Krf: Kjersti N Nilsen 

Enstemmig vedtatt 

 

Valg av varaordfører 

Forslag fra Marker Ap og Krf: Finn H Labråten 

Enstemmig vedtatt 

  

Alle andre valg foretatt som avtalevalg og enstemmig vedtatt i henhold til valgkomiteens 

forslag. 

 

Møtet hevet. 

 

Kommunestyrets vedtak 15.12.2015 

Medlemmer Varamedlemmer 

Kjersti Nythe Nilsen AP 1. Terje Nilsen AP 

Morten Bakker AP 2. Marita Bakker AP 

Roy Løvstad   AP 3. Roger Fredriksen                    AP 

  4. May Britt Heed AP 

  5. Fredrik Hattestad Nesset AP 

    

Finn Henning Labråten KRF 1.  Benedicte Eugenie Lund Skaug KRF 

  2.  Lars Oscar Sæther KRF 

    

Sten Morten Henningsmoen SP 1. Thor Mauritzen       SP 

Sylvia Brandsrud SP 2. Per Øyvind Falkenberg Krogh SP 

  3. Tor Amund Halvorsrud SP 

  4. Tove Granli  Foss SP 

    

Kenneth Sirevåg H 1. Karen Eg Taraldrud H 

  2. Barbro Elisabeth Kvaal H 
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Ordfører 

Kjersti N Nilsen 

 

Varaordfører 

Finn H Labråten 

  

Alle andre valg foretatt som avtalevalg og enstemmig vedtatt i henhold til valgkomiteens 

forslag. (se vedlegg) 

 

 

Møtet satt igjen onsdag 16. desember 2015 kl. 19.00 

 

79/15  

Kommuneplanen for Marker kommune – Samfunnsdelen. 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommuneplanens samfunnsdel for Marker kommune for tidsrommet 2015 – 2027 godkjennes 

i henhold til Pbl, § 11-15 Vedtak av kommuneplan. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet - 18.11.2015 

Endringsforslag fra Marker Sp v/Sten Morten Henningsmoen 

- I avsnittet “Prinsipper for utbygging i naturområder” strykes siste setning; 

Krogstadtjern, Helgetjern..  

- Basert på følgende vil Marker kommune gjennom arbeidet med arealdelen definere 

konkrete områder der det kan åpnes for bruk, og områder der en må være restriktiv (s 

37) 

- stryke «og ny kommunal barnehage», s.8 

- ta ut setning side 10, I tillegg skal disse områdene……  

Rådmannens forslag til innstilling med representanten Sten Morten Henningsmoen sitt 

endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret:  

Kommuneplanens samfunnsdel for Marker kommune for tidsrommet 2015 – 2027 godkjennes 

i henhold til Pbl, § 11-15 Vedtak av kommuneplan med de endringer som fremkommer i 

formannskapets behandling.  

 

Behandling i kommunestyret 16.12.2015: 
Innspill til videre arbeid fra Marker Ap:  

'Marker Arbeiderparti ønsker at planen skal inneholde områder som skal eller kan bygges ut 

til bryggeplasser, både i Rødenessjøen, Øymarksjøen og Stora-Le. Fortrinnsvis bør det være 

områder sentrumsnært til Ørje tettsted når det gjelder de to sjøene i Haldenvassdraget. Dette 

for å øke boattraktiviteten som er et viktig punkt i gjeldende kommuneplan. Når det gjelder 

Stora-Le, bør bryggeplassene være lett tilgjengelige med muligheter for å bygge ut, eller 

bruke eksisterende parkeringsplasser. Det er selvfølgelig også interessant å se på muligheter 
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for brygger lengre nord og syd i vår del av Haldenvassdraget, hvor vi kan være med å 

stimulere til vekst både når det gjelder fastboende og hytteturisme.  

 

Det er stor mangel på båtplasser i kommunen, og sett opp mot behovet vet vi at det er stor 

forskjell mellom tilbud og etterspørsel. Dette er meget negativt med tanke på at vi er et av 

knutepunktene i en av to kanalsystemer i Norge, nemlig Haldenkanalen. Flere bryggeplasser 

ville forsterke Marker som den vassdrags-kommunen den er, og ville være et lenge etterspurt 

og positivt innslag både for innbyggerne i kommunen, og for turismen. Andre viktige 

begrunnelser for å definere områder til brygger er økonomi (kommunen kan leie ut 

bryggeplasser), attraktivitet, utbygging (både private aktører og kommunen kan være 

interessert i utbygging av brygger) og mer aktivitet og folkeliv både på sjøen og i sentrum. 

Det finnes helt klart også andre positive ettervirkninger.  

 

Marker Arbeiderparti har sett for seg følgende områder for utbygging av brygger i tilknytning 

til Ørje tettsted. I Rødenessjøen er området rundt Tangen mest interessant, og da spesielt 

området som strekker seg fra vestsiden av kanalbrua, langs gamle E-18 og opp til rampen 

hvor man i dag kan sette ut båter. Når det gjelder Øymarksjøen er hele elva interessant, og 

spesielt området syd av grusbanen på Bommen, der hvor gangbrua går over elva og opp til 

Lihammeren.  

 

Som formannskapet i sitt møte 18. november 2015 ble enige om, skulle alle innkomne forslag 

til  kommuneplan tas til etterretning og gjøres en vurdering av. Marker Arbeiderparti ønsker 

at dette forslaget skal behandles på lik linje med de andre innkomne forslagene. 

 

Marker Sp ønsker å tilføye under «jordvern» i arealstrategien 

 

«Marker skal ha en 0-visjon for nedbygging av matjord utenfor kommunedelplan Ørje 

Sentrum) 

    

Forslag til tillegg fra Marker Sp og innspill til videre arbeid fra Marker Ap ble enstemmig 

vedtatt 

 

Kommunestyrets vedtak 16.12.2015 

Kommuneplanens samfunnsdel for Marker kommune for tidsrommet 2015 – 2027 godkjennes 

i henhold til Pbl, § 11-15 med følgende endringer/tillegg: 

 

- I avsnittet “Prinsipper for utbygging i naturområder” strykes siste setning; 

Krogstadtjern, Helgetjern..  

- Basert på følgende vil Marker kommune gjennom arbeidet med arealdelen definere 

konkrete områder der det kan åpnes for bruk, og områder der en må være restriktiv (s 

37) 

- stryke «og ny kommunal barnehage», s.8 

- ta ut setning side 10, I tillegg skal disse områdene……  

- «Marker skal ha en 0-visjon for nedbygging av matjord utenfor kommunedelplan Ørje 

Sentrum) 
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Innspill til arbeidet med arealdelen. 

'Marker Arbeiderparti ønsker at planen skal inneholde områder som skal eller kan bygges ut 

til bryggeplasser, både i Rødenessjøen, Øymarksjøen og Stora-Le. Fortrinnsvis bør det være 

områder sentrumsnært til Ørje tettsted når det gjelder de to sjøene i Haldenvassdraget. Dette 

for å øke boattraktiviteten som er et viktig punkt i gjeldende kommuneplan. Når det gjelder 

Stora-Le, bør bryggeplassene være lett tilgjengelige med muligheter for å bygge ut, eller 

bruke eksisterende parkeringsplasser. Det er selvfølgelig også interessant å se på muligheter 

for brygger lengre nord og syd i vår del av Haldenvassdraget, hvor vi kan være med å 

stimulere til vekst både når det gjelder fastboende og hytteturisme.  

 

Det er stor mangel på båtplasser i kommunen, og sett opp mot behovet vet vi at det er stor 

forskjell mellom tilbud og etterspørsel. Dette er meget negativt med tanke på at vi er et av 

knutepunktene i en av to kanalsystemer i Norge, nemlig Haldenkanalen. Flere bryggeplasser 

ville forsterke Marker som den vassdrags-kommunen den er, og ville være et lenge etterspurt 

og positivt innslag både for innbyggerne i kommunen, og for turismen. Andre viktige 

begrunnelser for å definere områder til brygger er økonomi (kommunen kan leie ut 

bryggeplasser), attraktivitet, utbygging (både private aktører og kommunen kan være 

interessert i utbygging av brygger) og mer aktivitet og folkeliv både på sjøen og i sentrum. 

Det finnes helt klart også andre positive ettervirkninger.  

 

Marker Arbeiderparti har sett for seg følgende områder for utbygging av brygger i tilknytning 

til Ørje tettsted. I Rødenessjøen er området rundt Tangen mest interessant, og da spesielt 

området som strekker seg fra vestsiden av kanalbrua, langs gamle E-18 og opp til rampen 

hvor man i dag kan sette ut båter. Når det gjelder Øymarksjøen er hele elva interessant, og 

spesielt området syd av grusbanen på Bommen, der hvor gangbrua går over elva og opp til 

Lihammeren.  

 

Som formannskapet i sitt møte 18. november 2015 ble enige om, skulle alle innkomne forslag 

til  kommuneplan tas til etterretning og gjøres en vurdering av. Marker Arbeiderparti ønsker 

at dette forslaget skal behandles på lik linje med de andre innkomne forslagene. 

 

 

80/15  

Revidering av kortsiktig handlingsprogram til Kommunedelplan for kulturbygg og 

fysisk aktivitet 2014 - 2026  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Marker kommune vedtar revidert kortsiktig handlingsprogram for 2016-2019 i Kommune-

delplan for kulturbygg og fysisk aktivitet 2014-2026. 

 

Foreslåtte tiltak søkes innarbeidet i budsjett/økonomiplandelen. 

 

Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget - 17.11.2015 

Representanten Karen Eg Taraldrud (H) fremmet følgende forslag til vedtak: 

Tiltaket med lekeplass i Krogstadåsen utsettes til 2017. 

 

Rådmannens forslag til vedtak med representanten Karen Eg Taraldrud sitt forslag vedrørende 

lekeplass i Krogstadåsen, ble vedtatt 6 mot 1 stemme. 
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Plan- og miljøutvalgets innstilling til kommunestyret: 

Marker kommune vedtar revidert kortsiktig handlingsprogram for 2016-2019 i Kommune-

delplan for kulturbygg og fysisk aktivitet 2014-2026. 

 

Foreslåtte tiltak søkes innarbeidet i budsjett/økonomiplandelen. 

 

Tiltaket med lekeplass i Krogstadåsen utsettes til 2017. 

 

Behandling i kommunestyret 16.12.2015: 
Plan- og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Kommunestyrets vedtak 16.12.2016 

Marker kommune vedtar revidert kortsiktig handlingsprogram for 2016-2019 i Kommune-

delplan for kulturbygg og fysisk aktivitet 2014-2026. 

 

Foreslåtte tiltak søkes innarbeidet i budsjett/økonomiplandelen. 

 

Tiltaket med lekeplass i Krogstadåsen utsettes til 2017. 

 

 

81/15  

Sammenslåing av "Virksomhet omsorg" og "Virksomhet psykiske utviklingshemmede"  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

«Virksomhet utviklingshemmede» opphører som egen virksomhet fra 01.01.16 og blir 

«Avdeling utviklingshemmede» under «Virksomhet omsorg» - fra samme dato.  

 

Behandling/vedtak i Administrasjonsutvalget 03.12.2015 - 

HTV Fagforbundet v/Lena Persson fremmet følgende tilleggsforslag: 

Stillingsbeskrivelser inkl. ansvarsområder i virksomhet Omsorg skal oppdateres og opprettes. 

Tidsfrist, så snart som mulig, og senest siste februar 2016. 

 

Dette ble enstemmig vedtatt.  

 

Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 01.12.2015 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Behandling i kommunestyret 16.12.2015: 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Kommunestyrets vedtak 16.12.2015 

«Virksomhet utviklingshemmede» opphører som egen virksomhet fra 01.01.16 og blir 

«Avdeling utviklingshemmede» under «Virksomhet omsorg» - fra samme dato.  

 

Stillingsbeskrivelser inkl. ansvarsområder i virksomhet Omsorg skal oppdateres og opprettes. 

Tidsfrist, så snart som mulig, og senest siste februar 2016. 
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82/15  

Eiendomsskatt - Lovlighetsklage på kommunestyrets behandling av sak 58/15 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Punkt 1 i vedtak fattet av kommunestyret i sak 58/15 endres slik:  

Retningslinjer for taksering av eiendommer i henhold til lov om eiendomsskatt – boliger og 

fritidsboliger tas til orientering. Bruk av formuesgrunnlag ved verdifastsettelse/takst av 

boliger vedtas.  

 

Behandling/vedtak i Formannskapet - 18.11.2015 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Behandling i kommunestyret 16.12.2015: 
Forslag fra Marker H v/Karen Taraldrud: 

Følgende tillegges siste setning i forslaget til vedtak …jmf. Eigendomsskattelova § 8 C-1 

 

Formannskapets innstilling med tilleggsforslaget fra Marker H enstemmig vedtatt 

 

Kommunestyrets vedtak 16.12.2015 

Punkt 1 i vedtak fattet av kommunestyret i sak 58/15 endres slik:  

Retningslinjer for taksering av eiendommer i henhold til lov om eiendomsskatt – boliger og 

fritidsboliger tas til orientering. Bruk av formuesgrunnlag ved verdifastsettelse/takst av 

boliger vedtas.  

 

Følgende tillegges siste setning i forslaget til vedtak …jmf. Eigendomsskattelova § 8 C-1 

 

  

83/15  

Regnskap 2015  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

På bakgrunn av resultatene hittil i 2015 og prognoser fremover, ser rådmannen at innsparinger 

i virksomhetene og økte skatteinntekter gjør at vi kan dekke merforbruket fra 2013 i sin 

helhet. Vi har tidligere et vedtak på og dekke kr 1.000.000, i tillegg nå dekker vi kr 

1.606.742,11, til sammen kr 2.606.742,11.  

 

Tidligere vedtak med hensyn til føring i budsjett er feil, derfor blir dette og betrakte som en 

budsjettjustering, og føres som følger: 

D: 15300 9800 899 kr 2.606.742,11 (her fører vi kostnaden ved merforbruket) 

K: 18700 8000 800 kr 2.606.742,11 (merinntekt i skatt er en del av årsaken til at vi kan dekke 

inn underskuddet). 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet - 03.12.2015 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Behandling i kommunestyret 16.12.2015: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Kommunestyrets vedtak 16.12.2015 

På bakgrunn av resultatene hittil i 2015 og prognoser fremover, ser rådmannen at innsparinger 

i virksomhetene og økte skatteinntekter gjør at vi kan dekke merforbruket fra 2013 i sin 

helhet. Vi har tidligere et vedtak på og dekke kr 1.000.000, i tillegg nå dekker vi kr 

1.606.742,11, til sammen kr 2.606.742,11.  

 

Tidligere vedtak med hensyn til føring i budsjett er feil, derfor blir dette og betrakte som en 

budsjettjustering, og føres som følger: 

D: 15300 9800 899 kr 2.606.742,11 (her fører vi kostnaden ved merforbruket) 

K: 18700 8000 800 kr 2.606.742,11 (merinntekt i skatt er en del av årsaken til at vi kan dekke 

inn underskuddet). 

 

  

84/15  

Driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager 2016  

 

Ordførerens forslag til innstilling: 

Driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager for 2016 fremkommer slik  

(2015 tall i parentes): 

 

Marker kommune sine satser:   Totalt 

Små barn 0-2 år pr heltidsplass 182 294  (178 274) 

Store barn 3-6 år pr heltidsplass 91 085  (89 985) 

 

Kapitaltilskuddet utgjør kr 8 800 pr plass og er inkludert i satsene ovenfor. Det knytter seg 

usikkerhet til det nye regelverket i forhold til kapitaltilskudd og nyere tilbygg. Hvis det skulle 

bli endringer her, må vi komme tilbake til saken senere med nytt vedtak. 

 

De ikke- kommunale barnehagene får dekket reduksjon i foreldrebetaling knyttet til 

søskenmoderasjon i henhold til § 1 i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet - 03.12.2015 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Behandling i kommunestyret 16.12.2015: 
Sylvia Brandsrud erklærte seg inhabil og Marianne Røen tiltrådte 

 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 16.12.2015 

Driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager for 2016 fremkommer slik  

(2015 tall i parentes): 

 

Marker kommune sine satser:    Totalt 

Små barn 0-2 år pr heltidsplass 182 294  (178 274) 

Store barn 3-6 år pr heltidsplass 91 085  (89 985) 
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Kapitaltilskuddet utgjør kr 8 800 pr plass og er inkludert i satsene ovenfor. Det knytter seg 

usikkerhet til det nye regelverket i forhold til kapitaltilskudd og nyere tilbygg. Hvis det skulle 

bli endringer her, må vi komme tilbake til saken senere med nytt vedtak. 

 

De ikke- kommunale barnehagene får dekket reduksjon i foreldrebetaling knyttet til 

søskenmoderasjon i henhold til § 1 i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. 

 

  

85/15  

Bosetting av flyktninger 2017-2019  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Marker kommune bosetter ytterligere 5 flyktninger i 2016, totalt 15. 

 

Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 01.12.2015 

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag til innstilling til Kommunestyret: 

Saken utsettes til Kommunestyret med et nærmere kostnadsoverslag på de forskjellige 

alternativene av bosetting. 

 

Arbeiderpartiet sitt forslag til innstilling til Kommunestyret ble enstemmig vedtatt. 

 

Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling til Kommunestyret: 

Saken utsettes til Kommunestyret med et nærmere kostnadsoverslag på de forskjellige 

alternativene av bosetting. 

 

Behandling i kommunestyret 16.12.2015: 
Forslag fra Marker Arbeiderparti, Marker Krf v/Morten Bakker: 

Marker kommune bosetter ikke mindreårige flyktninger i 2016, men ønsker samtidig å si at 

hvis ting skulle forandre seg, og regjeringen kommer til en enighet med de andre partiene på 

stortinget om en økonomisk ordning som fullfinansierer utgiftene rundt mindreårige 

asylsøkere, så skal Marker kommune prioritere å hjelpe disse barna.  

 

Forslag fra Marker Sp v/Sten Morten Henningsmoen: 

Marker kommune bosetter ytterligere 5 flyktninger i 2016, totalt 15. Marker kommune ser seg 

ikke i stand til å bosette enslige mindreårige flyktninger i 2016. Dette vil bli vurdert nærmere i 

forbindelse med økonomiplanen 2017-2020. 

 

Votering: 

AP/Krf fikk 15 stemmer mot SP som fikk 10 stemmer 

 

Kommunestyrets vedtak 16.12.2015 

Marker kommune bosetter ikke mindreårige flyktninger i 2016, men ønsker samtidig å si at 

hvis ting skulle forandre seg, og regjeringen kommer til en enighet med de andre partiene på 

stortinget om en økonomisk ordning som fullfinansierer utgiftene rundt mindreårige 

asylsøkere, så skal Marker kommune prioritere å hjelpe disse barna.  
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86/15  

Bemanning Grimsby barnehage  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Voksentettheten i Grimsby barnehage bør ikke overstige 6 barn pr voksen.  

Det innebærer at det vil kunne komme til å bli venteliste på barnehageplass dersom de private 

barnehagene er fylt opp og den kommunale barnehagen ikke tilføres nødvendige midler.  

Ventelistestatus legges inn i tertialrapporten.  

 

Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 17.11.2015 

 

Marker Senterparti fremmet følgende forslag: 

Marker kommune innfører bemanningsnorm for Grimsby barnehage: Maks 6 barn over 3 år pr 

voksen, og maks 3 barn under 3 år pr voksen. 

 

Marker Arbeiderparti fremmet følgende tilleggsforslag: 

Utvalget skal holdes fortløpende oppdatert om ventelistestatus for barnehageplasser i 

kommunen. Ved store ventelister må det tas opp til vurdering om hvilke tiltak som skal settes 

inn. 

 

Forslaget fra Marker Senterparti med tilleggsforslag fra Marker Arbeiderparti, ble enstemmig 

vedtatt. 

 

Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling til Kommunestyret: 

Marker kommune innfører bemanningsnorm for Grimsby barnehage: Maks 6 barn over 3 år pr 

voksen, og maks 3 barn under 3 år pr voksen. 

Utvalget skal holdes fortløpende oppdatert om ventelistestatus for barnehageplasser i 

kommunen. Ved store ventelister må det tas opp til vurdering om hvilke tiltak som skal settes 

inn. 

 

Behandling i kommunestyret 16.12.2015: 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Kommunestyrets vedtak 16.12.2015 

Marker kommune innfører bemanningsnorm for Grimsby barnehage: Maks 6 barn over 3 år pr 

voksen, og maks 3 barn under 3 år pr voksen. 

Utvalget skal holdes fortløpende oppdatert om ventelistestatus for barnehageplasser i 

kommunen. Ved store ventelister må det tas opp til vurdering om hvilke tiltak som skal settes 

inn. 

 

  

87/15  

Barnevernsnemnd for valgperioden 2015-2019  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Marker kommune fortsetter ordningen med barnevernsnemnd for valgperioden 2015-2019.  

 

Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 17.11.2015 
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Marker Arbeiderparti fremmet følgende tilleggsforslag: 

Barnevernsnemnden skal ha samme politiske sammensetning som forrige valgperiode. Det vil 

da være 2 representanter fra Arbeiderpartiet, 1 representant fra Kristelig Folkeparti, 1 

representant fra Senterparti og 1 representant fra Høyre. 

 

De aktuelle partiene bes komme med sine egne representanter til Kommunestyremøtet i 

desember. 

 

Rådmannens innstilling til Kommunestyret med tilleggsforslaget fra Marker Arbeiderparti, ble 

enstemmig vedtatt. 

 

Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling til kommunestyret: 

Marker kommune fortsetter ordningen med barnevernsnemnd for valgperioden 2015-2019.  

 

Barnevernsnemnden skal ha samme politiske sammensetning som forrige valgperiode. Det vil 

da være 2 representanter fra Arbeiderpartiet, 1 representant fra Kristelig Folkeparti, 1 

representant fra Senterpartiet og 1 representant fra Høyre. 

De aktuelle partiene bes komme med sine egne representanter til Kommunestyremøtet i 

desember. 

 

Behandling i kommunestyret 16.12.2015: 
Sara H Larsen erklærte seg inhabil. Ingen varamann 

 

Forslag fra partiene: 

Ap: Morten Bakker 

Marita Bakker 

Krf:  Benedikte Skaug 

Sp: Tove Granli Foss 

H: Beate Nicolaissen 

 

Enstemmig vedtatt  

 

Kommunestyrets vedtak 16.12.2015: 

Marker kommune fortsetter ordningen med barnevernsnemnd for valgperioden 2015-2019.  

 

Representanter:  

Ap: Morten Bakker 

Marita Bakker 

Krf:  Benedikte Skaug 

Sp: Tove Granli Foss 

H: Beate Nicolaissen 

 

  

88/15  

Justering av investeringsbudsjett 2015.  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Investeringsbudsjett for 2015 justeres i samsvar med vedlagte skjema. 
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Behandling/vedtak i formannskapet 03.12.2015 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Behandling i kommunestyret 16.12.2015: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 16.12.2015 

Investeringsbudsjett for 2015 justeres i samsvar med vedlagte skjema. 

 

  

89/15  

Delegering av myndighet etter Folkehelseloven kap 3. til Indre Østfold medisinske 

kompetansesenter IKS (Helsehuset)  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegert ansvar, oppgaver og myndighet etter Lov om folkehelsearbeid (av 24.06.2011) 

kapittel 3 overføres fra Marker kommune til Indre Østfold medisinske kompetansesenter IKS 

(Helsehuset) fra vedtakets dato. 

 

Delegeringsvedtak pr i dag endres fra Indre Østfold legevakt til Indre Østfold medisinske 

kompetansesenter. 

 

Behandling i kommunestyret 16.12.2015: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 

Kommunestyrets vedtak 16.12.2015 

Delegert ansvar, oppgaver og myndighet etter Lov om folkehelsearbeid (av 24.06.2011) 

kapittel 3 overføres fra Marker kommune til Indre Østfold medisinske kompetansesenter IKS 

(Helsehuset) fra vedtakets dato. 

 

Delegeringsvedtak pr i dag endres fra Indre Østfold legevakt til Indre Østfold medisinske 

kompetansesenter. 

 

  

90/15  

Marker kommunes budsjett 2016 med økonomiplan 2016-2019  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

 

Pkt 1 Driftsbudsjett 

Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2016 vedtas med de brutto og netto driftsrammer 

som følger vedlagt budsjettskjema 1 A og budsjettskjema 1 B. Sum fordeling til drift settes til 

kr 191.475.000. Virksomhetene kan fritt disponere vedtatte netto driftsrammer innenfor den 

myndighet som er gitt i det til enhver tid gjeldende delegeringsreglement og økonomi-

reglement. 
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Pkt 2 Investeringsbudsjett 

Rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2016 vedtas med de brutto og netto 

investeringsrammer som følger av vedlagte budsjettskjema 2 A og investeringsskjema 2 B. 

Sum finansiering av investeringer settes til 23.187.500. 

 

Pkt 3 Økonomiplan 

Rådmannens forslag til økonomiplan for årene 2016 til og med 2019 vedtas. 

 

Pkt 4 Marginavsetning 

Marker kommune vedtar marginavsetning på 12 % fra 1. januar 2016 (uendret fra 2015). 

 

Pkt 5 Avskrivninger 

Det budsjetteres med kr 7.182.097 i avskrivninger for 2016. 

 

Pkt 6 Kommunale avgifter/gebyr/egenbetalinger for 2016 

Kapitlene vann, avløp, rensing, slam, renovasjon og feiing skal være selvfinansierende. 

Avgifter vedtas i henhold til vedlagt prisskjema. 

 

Pkt 7 Rom i kommunale bygninger 

Priser for leie av rom i kommunale bygninger indeksreguleres fra 01.01.2016 med 2,3 %. 

(Se vedlagt prisskjema) 

 

Pkt 8 Husleiesatser 

Leiepriser for kommunale eiendommer, boliger, borettsleiligheter og omsorgsboliger/ 

trygdeboliger, økes i henhold til konsumprisindeks, 2,3 % fra 2015 til 2016, jmf Husleieloven 

 

Pkt 9 Omsorg 

Betalingssatser omsorgstjenester fra 01.01.2016 vedtas i henhold til vedlagt prisskjema. 

 

Pkt 10 Barnehagesatser 

Betalingssatser for Grimsby barnehage fra 01.01.2016 vedtas i henhold til vedlagt prisskjema.  

 

Pkt 11 Skolefritidsordning 

Brukerbetaling – skolefritidsordning fra 01.01.2016 vedtas i henhold til vedlagt prisskjema. 

 

Pkt 12 Kulturskole og UKH 

Betalingssatser for Kulturskole og UKH fra 01.01.2016 vedtas i henhold til vedlagt 

prisskjema. 

 

Pkt 13 Tomtepriser 

Tomtepriser fra 01.01.2016 vedtas i henhold til vedlagt prisskjema. 

 

Pkt 14 Eiendomsskatt 

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utvidelse av eiendomsskatt (sak 68/14) og etter 
eiendomsskatteloven § 2 og 3 bokstav a), skal eiendomsskatten i 2016 skrives ut på fast 
eiendom i hele kommunen. 
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Skattesatser:  

 Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes 
til 7 ‰, jf. esktl. § 13. 

 Satsene differensieres ved at den skattesats som skal gjelde for (bebygde) 
boligeiendommer og fritidseiendommer settes til 4 ‰, jf. esktl. § 12 bokstav a). 

 Videre differensieres satsene ved at skattesatsen for all skattepliktig, ubebygd 
grunneiendom settes til 4 ‰, jf. esktl. § 12 bokstav b). 

  
Fritak esktl. § 7 

 Bygning som har historisk verdi fritas for eiendomsskatt i 2016, det vil si bygninger 
som er fredet, jf. esktl. § 7 bokstav b). 

 Nyoppførte boliger fritas for eiendomsskatt i 2 år (første år etter utstedt midlertidig 
brukstillatelse/ferdigattest), jf. esktl. § 7 bokstav c). 

 

Eiendomsskatten skal i 2016 betales i to terminer. 

 

Pkt 15 Kommunal kompetanse 

Salg av kommunal kompetanse utfaktureres med kr 600,- pr time ekskl mva. 

 

Pkt 16 Fond 

Det avsettes og brukes av fond i samsvar med rådmannens forslag: 

 

Bruk og avsetninger av fond i 2016 

 

Beløp 

Bruk av bundne fond – ansvar 7640 -300 000 

Bruk av bundne fond – ansvar 7670 -300 000 

Bruk av bundne fond – ansvar 5231 -20 000 

Sum bruk av fond i budsjett 2016 -620 000 

  

Avsetning til fond – ansvar 9400 2 000 000 

Avsetning til fond – ansvar 7680 750 000 

Sum avsetning til fond i budsjett 2016 2 750 000 

  

Sum netto avsetninger til fond i 2016 2 130 000 

 

 

Pkt 17 Låneopptak 

 

Marker kommune tar opp følgende lån i 2016: 

 

Investering Lån 

Sanering av kloakkledningsnett 4 000 000 

Trådløst nettverk alle kommunale bygg 1 500 000 

Gatelys 600 000 

Enøk, kommunale bygg 1 000 000 

Pc’er til elever og lærere 300 000 

Digitale tavler 4 rom 120 000 
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Inventar klasserom/spesialrom 200 000 

Solskjerming 250 000 

Generelle IKT investeringer 600 000 

Rekrutteringsmodul/reiseregningsmodul Visma 200 000 

Inventar MBSS og PU 300 000 

Omsorgsteknologi 250 000 

Asfaltering 500 000 

Ny traktor 600 000 

Oppgradering Ørje kirke 650 000 

Nytt varmeanlegg Øymark kirke 680 000 

Opparbeidelse Sletta Industriområde 1 000 000 

Opparbeidelse Krogstadfeltet 5 000 000 

  

Sum 17 750 000 

 

I tillegg til dette kommer kr 2.000.000 som lån til videreutlån fra Husbanken. 

 

Pkt 18 Utbytte 

Utbytte fra Østfold Energi er lagt inn i driftsbudsjettet for 2016 og de øvrige årene i 

planperioden med kr 800.000. 

 

Pkt 19 Kirkeformål 

Marker kirkelige fellesråd får overført kr 3.669.000 i ordinært driftstilskudd for 2016. Dette er 

en videreføring av samme ramme som i 2015. 

 

Pkt 20 Festeavgift gravplasser 

Avgiften fastsettes til 145 kr pr år. 

 

Pkt 21 Driftskreditt/kassekreditt 

Rådmannen gis fullmakt til å oppta driftskreditt/kassekreditt på opptil kr 30.000.000. 

 

Pkt 22 Budsjettskjemaer 

Rådmann får fullmakt til å tilpasse alle obligatoriske budsjettskjemaer i samsvar med 

kommunestyrets endelige budsjettvedtak. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet - 18.11.2015 
 

Pkt 1 Driftsbudsjett 

 

Forslag fra Marker H ved representanten Kenneth Sirevaag, 

-Alle virksomhetslederes mål for virksomheten i 2016 settes opp som målbare tallverdier. 

Disse skal omfatte virksomhetens primærproduksjon, sykefravær, vikarbruk og så langt det 

passer: kundetilfredshet og medarbeidertilfredshet.  

 

- Det skal foretas en full gjennomgang av kommunens delegeringsreglement i første halvår 

2016. 
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- I 2016 utarbeides en personalplan med stillingsbeskrivelse for alle stillinger.  Planen skal 

godkjennes av kommunestyret. Som innledning til arbeidet fremlegger rådmannen i løpet av 

første kvartal personaloversikt for kommunestyret med angivelse av antall årsverk og ansatte 

samt disses alder. Kommunestyret legger føringer på videre utvikling av personalplanen. 

 

Rådmannens forslag til driftsbudsjett vedtas med følgende endringer:  

 

1. Rådmann utarbeider en kostnadskalkyle ved sammenslåing av virksomheter og 

eventuelt innsparing på denne omorganiseringen. Målsetting i 2016 er å redusere antall 

virksomheter.  

2. Kultur og fritid: Marker frivilligsentral avvikles. Innsparingen legges inn med halvårs 

virkning. 

3. Det settes kostnadsramme for kjøp av tjenester til arbeid med sykefravær   

4. En målsetting angående reduksjon av sykefravær i prosent . 

 

Fellesforslag ved representanten Morten Bakker (AP): 

Det avsettes 1 000 000 til disposisjonsfond, og 1 000 000 tilbakeføres til budsjettet til 

følgende poster: 300 000 til virksomhet politisk styring/administrasjon/felles utgifter, 300 000 

til barnehagene, 300 000 til barnevern og 100 000 til driftsrammen til bibliotek. 

Administrasjonen bes jobbe mot en innsparing i 2016 på 1 million kroner, som tilsvarer den 

del av eiendomsskatten som brukes på drift, slik at kommunestyret har en mulighet til å sette 

dette av til fond ved avleggelse av regnskap for 2016.  

 

Votering: 

 

Det ble gjort punktvis votering for de forslagene som var fremmet; 

 

- Alle virksomhetslederes mål for virksomheten i 2016 settes opp som målbare tallverdier. 

Disse skal omfatte virksomhetens primærproduksjon, sykefravær, vikarbruk og så langt det 

passer: kundetilfredshet og medarbeidertilfredshet.  

Enstemmig vedtatt 

 

- Det skal foretas en full gjennomgang av kommunens delegeringsreglement i første halvår 

2016. 

Enstemmig vedtatt 

 

- I 2016 utarbeides en personalplan med stillingsbeskrivelse for alle stillinger.  Planen skal 

godkjennes av kommunestyret. Som innledning til arbeidet fremlegger rådmannen i løpet av 

2016 personal-oversikt for kommunestyret med angivelse av antall årsverk og ansatte samt 

disses alder. Kommunestyret legger føringer på videre utvikling av personalplanen. 

(tidsramme endret i forhold til opprinnelig forslag) 

Enstemmig vedtatt 
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Rådmannens forslag til driftsbudsjett vedtas med følgende endringer:  

1. Rådmann utarbeider en kostnadskalkyle ved sammenslåing av virksomheter og 

eventuelt innsparing på denne omorganiseringen. Målsetting i 2016 er å redusere antall 

virksomheter. 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer  

2. Kultur og fritid: Marker frivilligsentral avvikles. Innsparingen legges inn med halvårs 

virkning. 

Vedtatt med 5 mot to stemmer 

 

(Punkt 3 i opprinnelig forslag fra H trukket) 

 

4.  En målsetting angående reduksjon av sykefravær i prosent . 

Enstemmig vedtatt. 

 

Det avsettes 1 000 000 til disposisjonsfond, og 1 000 000 tilbakeføres til budsjettet til 

følgende poster: 300 000 til virksomhet politisk styring/administrasjon/felles utgifter, 300 000 

til barnehagene, 300 000 til barnevern og 100 000 til driftsrammen til bibliotek. 

Administrasjonen bes jobbe mot en innsparing i 2016 på 1 million kroner, som tilsvarer den 

del av eiendomsskatten som brukes på drift, slik at kommunestyret har en mulighet til å sette 

dette av til fond ved avleggelse av regnskap for 2016.  

Enstemmig vedtatt 

Rådmannens forslag til pkt 1 ble enstemmig vedtatt. 

 

Pkt 2 Investeringsbudsjett 

Forslag fra Marker H v/Kenneth Sirevaag: 

Rådmannens forslag til investeringsbudsjett vedtas med følgende endringer:  

1. Opparbeiding av Krogstadfeltet tas ut. Investeringsbudsjettet justeres tilsvarende  

2. Innkjøp ny traktor tas ut.  

3. Nytt varmeanlegg i Øymark kirke tas ut av planen 

4. Solskjerming på skolen fjernes. 

 

Forslag fra Marker Sp ved representanten Sten Morten Henningsmoen  

 

Det utarbeides en vedlikeholdsplan som viser det totale fremtidige behovet for vedlikehold 

med angitte kostnader. Oppdatert vedlikeholdsplan skal inngå som grunnlag for fremtidig 

rullering av økonomiplan for Marker kommune. 

 

Votering 

 

1. Opparbeiding av Krogstadfeltet tas ut. Investeringsbudsjettet justeres tilsvarende  

Forslaget falt med 1 mot 6 stemmer 

2. Innkjøp ny traktor tas ut.  

Forslaget falt med 3 mot 4 stemmer  
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3. Nytt varmeanlegg i Øymark kirke tas ut av planen 

Forslaget falt med 3 mot 4 stemmer  

4. Solskjerming på skolen fjernes. 

Forslaget falt med 3 mot 4 stemmer  

 

Det utarbeides en vedlikeholdsplan som viser det totale fremtidige behovet for vedlikehold 

med angitte kostnader. Oppdatert vedlikeholdsplan skal inngå som grunnlag for fremtidig 

rullering av økonomiplan for Marker kommune. 

Enstemmig vedtatt. 

 

Pkt 3 Økonomiplan 

Enstemmig vedtatt. 

 

Pkt 4 Marginavsetning 

Enstemmig vedtatt. 

 

Pkt 5 Avskrivninger 

Enstemmig vedtatt. 

 

Pkt 6 Kommunale avgifter/gebyr/egenbetalinger for 2016 

Enstemmig vedtatt. 

 

Pkt 7 Rom i kommunale bygninger 

Enstemmig vedtatt. 

 

Pkt 8 Husleiesatser 

Enstemmig vedtatt. 

 

Pkt 9 Omsorg 

Enstemmig vedtatt. 

 

Pkt 10 Barnehagesatser 

Enstemmig vedtatt. 

 

Pkt 11 Skolefritidsordning 

Enstemmig vedtatt. 

 

Pkt 12 Kulturskole og UKH 

Enstemmig vedtatt. 
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Pkt 13 Tomtepriser 

Enstemmig vedtatt. 

 

Pkt 14 Eiendomsskatt 

Enstemmig vedtatt. 

 

Pkt 15 Kommunal kompetanse 

Enstemmig vedtatt. 

 

Pkt 16 Fond 

Fellesforslag v/Morten Bakker 

Bruk og avsetninger av fond i 2016 
 

Beløp 

Bruk av bundne fond – ansvar 7640 -300 000 

Bruk av bundne fond – ansvar 7670 -300 000 

Bruk av bundne fond – ansvar 5231 -20 000 

Sum bruk av fond i budsjett 2016 -620 000 

  

Avsetning til fond – ansvar 9400 1 000 000 

Avsetning til fond – ansvar 7680 750 000 

Sum avsetning til fond i budsjett 2016 1 750 000 

  

Sum netto avsetninger til fond i 2016 1 130 000 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Pkt 17 Låneopptak 

Enstemmig vedtatt. 

 

Pkt 18 Utbytte 

Enstemmig vedtatt. 

 

Pkt 19 Kirkeformål 

Enstemmig vedtatt. 

 

Pkt 20 Festeavgift gravplasser 

Enstemmig vedtatt. 

 

Pkt 21 Driftskreditt/kassekreditt 

Rådmannen gis fullmakt til å oppta driftskreditt/kassekreditt på opptil kr 30.000.000. 

 

Forslag fra Marker H v/Kenneth Sirevaag 

Opptak av driftskreditt/kassakreditt skal behandles i formannskap 
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Rådmannens forslag til vedtak vedtatt mot 1 stemme 

 

Pkt 22 Budsjettskjemaer 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Pkt 1  Driftsbudsjett 

- Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2016 vedtas med de brutto og netto 

driftsrammer som følger vedlagt budsjettskjema 1 A og budsjettskjema 1 B. Sum 

fordeling til drift settes til kr 192.475.000. Virksomhetene kan fritt disponere vedtatte 

netto driftsrammer innenfor den myndighet som er gitt i det til enhver tid gjeldende 

delegeringsreglement og økonomireglement. 

- Alle virksomhetslederes mål for virksomheten i 2016 settes opp som målbare 

tallverdier. Disse skal omfatte virksomhetens primærproduksjon, sykefravær, 

vikarbruk og så langt det passer: kundetilfredshet og medarbeidertilfredshet.  

- Det skal foretas en full gjennomgang av kommunens delegeringsreglement i første 

halvår 2016. 

- I 2016 utarbeides en personalplan med stillingsbeskrivelse for alle stillinger.  Planen 

skal godkjennes av kommunestyret. Som innledning til arbeidet fremlegger rådmannen 

i løpet av 2016 personaloversikt for kommunestyret med angivelse av antall årsverk og 

ansatte samt disses alder. Kommunestyret legger føringer på videre  utvikling av 

personalplanen. 

- Rådmann utarbeider en kostnadskalkyle ved sammenslåing av virksomheter og 

eventuelt innsparing på denne omorganiseringen. Målsetting i 2016 er å redusere antall 

virksomheter.  

- Kultur og fritid: Marker frivilligsentral avvikles. Innsparingen legges inn med halvårs 

virkning. 

- En målsetting angående reduksjon av sykefravær i prosent . 

- Det avsettes 1 000 000 til disposisjonsfond, og 1 000 000 tilbakeføres til budsjettet til 

følgende poster: 300 000 til virksomhet politisk styring/administrasjon/felles utgifter, 

300 000 til barnehagene, 300 000 til barnevern og 100 000 til driftsrammen til 

bibliotek. 

- Administrasjonen bes jobbe mot en innsparing i 2016 på 1 million kroner, som 

tilsvarer den del av eiendomsskatten som brukes på drift, slik at kommunestyret har en 

mulighet til å sette dette av til fond ved avleggelse av regnskap for 2016.  

 

Pkt 2   Investeringsbudsjett 

Rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2016 vedtas med de brutto og netto 

investeringsrammer som følger av vedlagte budsjettskjema 2 A og investeringsskjema 2 B. 

Sum finansiering av investeringer settes til 23.187.500. 
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Det utarbeides en vedlikeholdsplan som viser det totale fremtidige behovet for vedlikehold 

med angitte kostnader. Oppdatert vedlikeholdsplan skal inngå som grunnlag for fremtidig 

rullering av økonomiplan for Marker kommune. 

 

Pkt 3 Økonomiplan 

Rådmannens forslag til økonomiplan for årene 2016 til og med 2019 vedtas. 

 

Pkt 4 Marginavsetning 

Marker kommune vedtar marginavsetning på 12 % fra 1. januar 2016 (uendret fra 2015). 

 

Pkt 5 Avskrivninger 

Det budsjetteres med kr 7.182.097 i avskrivninger for 2016. 

 

Pkt 6 Kommunale avgifter/gebyr/egenbetalinger for 2016 

Kapitlene vann, avløp, rensing, slam, renovasjon og feiing skal være selvfinansierende. 

(Se eget prisskjema) 

 

Pkt 7 Rom i kommunale bygninger 

Priser for leie av rom i kommunale bygninger indeksreguleres fra 01.01.2016 med 2,3 %. 

(Se eget prisskjema) 

 

 

Pkt 8 Husleiesatser 

Leiepriser for kommunale eiendommer, boliger, borettsleiligheter og 

omsorgsboliger/trygdeboliger, økes i henhold til konsumprisindeks, 2,3 % fra 2015 til 2016, 

jmf Husleieloven 

 

Pkt 9 Omsorg 

Betalingssatser omsorgstjenester fra 01.01.2016: 

(Se eget prisskjema) 

 

Pkt 10 Barnehagesatser 

Betalingssatser for Grimsby barnehage fra 01.01.2016 blir: 

(Se eget prisskjema) 

 

Pkt 11 Skolefritidsordning 

Brukerbetaling – skolefritidsordning fra 01.01.2016: 

(Se eget prisskjema) 

 

Pkt 12 Kulturskole og UKH 

Betalingssatser for Kulturskole og UKH fra 01.01.2016: 

(Se eget prisskjema) 

 

Pkt 13 Tomtepriser 

Tomtepriser fra 01.01.2016: 

(Se eget prisskjema) 
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Pkt 14 Eiendomsskatt 

I medhold av kommunestyrets vedtak om utvidelse av eiendomsskatt, sak 68/14 og 

eiendomsskatteloven § 2 og 3 bokstav a), skal eiendomsskatten i 2016 skrives ut på fast 

eiendom i hele kommunen. 

 

Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 ‰, jf. 

Esktl § 13. 

 

I medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav a) differensieres satsene ved at den skattesats 

som skal gjelde for (bebygde) boligeiendommer og fritidseiendommer settes til 4 ‰. 

 

I medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav b) differensieres satsen ved at satsen for all 

skattepliktig, ubebygd grunneiendom settes til 4 ‰. 

 

I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b) fritas bygning som har historisk verdi for 

eiendomsskatt, det vil si bygninger som er fredet. Nyoppførte boliger fritas etter 

eiendomsskatteloven § 7 bokstav c) i inntil 2 år etter utstedt midlertidig brukstillatelse/ 

ferdigattest. 

 

Eiendomsskatten skal i 2016 betales i to terminer. 

 

Pkt 15 Kommunal kompetanse 

Salg av kommunal kompetanse utfaktureres med kr 600,- pr time ekskl mva. 

 

Pkt 16 Fond 

Det avsettes og brukes av: 

 

Bruk og avsetninger av fond i 2016 
 

Beløp 

Bruk av bundne fond – ansvar 7640 -300 000 

Bruk av bundne fond – ansvar 7670 -300 000 

Bruk av bundne fond – ansvar 5231 -20 000 

Sum bruk av fond i budsjett 2016 -620 000 

  

Avsetning til fond – ansvar 9400 1 000 000 

Avsetning til fond – ansvar 7680 750 000 

Sum avsetning til fond i budsjett 2016 1 750 000 

  

Sum netto avsetninger til fond i 2016 1 130 000 

 

Pkt 17 Låneopptak 

Marker kommune tar opp følgende lån i 2016: 

Investering Lån 

Sanering av kloakkledningsnett 4 000 000 

Trådløst nettverk alle kommunale bygg 1 500 000 

Gatelys 600 000 

Enøk, kommunale bygg 1 000 000 

Rullering og supplering av Pc’er til elever og 300 000 



  

Side 27 av 35 

lærere 

Digitale tavler 4 rom 120 000 

Inventar klasserom/spesialrom 200 000 

Solskjerming 250 000 

Generelle IKT investeringer 600 000 

Rekrutteringsmodul/reiseregningsmodul Visma 200 000 

Inventar MBSS og PU 300 000 

Omsorgsteknologi 250 000 

Asfaltering 500 000 

Ny traktor 600 000 

Oppgradering Ørje kirke 650 000 

Nytt varmeanlegg Øymark kirke 680 000 

Opparbeidelse Sletta Industriområde 1 000 000 

Opparbeidelse Krogstadfeltet 5 000 000 

  

Sum 17 750 000 

 

I tillegg til dette kommer kr 2.000.000 som lån til videreutlån fra Husbanken. 

 

Pkt 18 Utbytte 

Utbytte fra Østfold Energi er lagt inn i driftsbudsjettet for 2016 og de øvrige årene i 

planperioden med kr 800.000. 

 

Pkt 19 Kirkeformål 

Marker kirkelige fellesråd får overført kr 3.669.000 i ordinært driftstilskudd for 2016. Dette er 

en videreføring av samme ramme som i 2015. 

 

Pkt 20 Festeavgift gravplasser 

145 kr pr år. 

 

Pkt 21 Driftskreditt/kassekreditt 

Rådmannen gis fullmakt til å oppta driftskreditt/kassekreditt på opptil kr 30.000.000. 

 

Pkt 22 Budsjettskjemaer 

Rådmann får fullmakt til å tilpasse alle obligatoriske budsjettskjemaer i samsvar med 

kommunestyrets endelige budsjettvedtak. 

 

 

Behandling i kommunestyret 16.12.2015: 

 

Stemt punktvis 

Pkt 1  Driftsbudsjett  

- Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2016 vedtas med de brutto og netto driftsrammer 

som følger vedlagt budsjettskjema 1 A og budsjettskjema 1 B. Sum fordeling til drift 

settes til kr 192.475.000. Virksomhetene kan fritt disponere vedtatte netto driftsrammer 

innenfor den myndighet som er gitt i det til enhver tid gjeldende delegeringsreglement og 

økonomireglement. 

Enstemmig vedtatt 
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- Alle virksomhetslederes mål for virksomheten i 2016 settes opp som målbare tallverdier. 

Disse skal omfatte virksomhetens primærproduksjon, sykefravær, vikarbruk og så langt 

det passer: kundetilfredshet og medarbeidertilfredshet.  

Enstemmig vedtatt 

 

- Det skal foretas en full gjennomgang av kommunens delegeringsreglement i første halvår 

2016. 

Enstemmig vedtatt 

 

- I 2016 utarbeides en personalplan med stillingsbeskrivelse for alle stillinger.  Planen skal 

godkjennes av kommunestyret. Som innledning til arbeidet fremlegger rådmannen i løpet 

av 2016 personaloversikt for kommunestyret med angivelse av antall årsverk og ansatte 

samt disses alder. Kommunestyret legger føringer på videre  utvikling av personalplanen. 

 

Fellesforslag fra Marker Ap og Marker H: 

I 2016 utarbeides en kompetanseutviklingsplan med stillingsbeskrivelse for alle 

stillinger. Planene skal godkjennes av kommunestyret. Rådmannen utarbeider i løpet 

av 2016 skriftlig stillingsinstrukser for alle stillinger i kommunen. I tillegg skal det 

utarbeides en kompetanseoversikt for samtlige ansatte. Rådmannen skal i løpet av året 

rapportere fremdriften til kommunestyret. Kvartalsrapporten skal i fremtiden inneholde 

en oversikt over antall årsverk, antall ansatte, stillinger og alderssammensetning. Dette 

ønskes både for virksomhetene og for kommunen som helhet.   

      Enstemmig vedtatt 

 

- Rådmann utarbeider en kostnadskalkyle ved sammenslåing av virksomheter og eventuelt 

innsparing på denne omorganiseringen. Målsetting i 2016 er å redusere antall 

virksomheter.  

 

Fellesforslag fra Marker Ap og Marker H: 

Rådmannen utarbeider en kostnadskalkyle ved sammenslåing av virksomheter og eventuelt 

innsparing på denne organiseringen. Målsettingen er å redusere kostnader 

 

- Kultur og fritid: Marker frivilligsentral avvikles. Innsparingen legges inn med halvårs 

virkning. 

 

Forslag fra Morten Bakker: 

Nedlegging av frivilligsentralen trekkes ut av budsjettet i denne runden og overleveres til 

Rådmannen som får i oppgave å lage en egen sak rundt Frivilligsentralen.  

 

Tilleggsforslag fra Marker H til formannskapets strekpunkt: 

Ved avvikling av frivilligsentralen skal arbeidsmiljølovens og avtaleverkets regler om 

fremgangsmåte følges 

 

Votering 

 

Morten Bakkers forslag: 21 

Formannskapet innstilling + H tilleggsforslag: 3 
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- En målsetting angående reduksjon av sykefravær i prosent . 

Enstemmig vedtatt 

 

- Det avsettes 1 000 000 til disposisjonsfond, og 1 000 000 tilbakeføres til budsjettet til 

følgende poster: 300 000 til virksomhet politisk styring/administrasjon/felles utgifter, 300 

000 til barnehagene, 300 000 til barnevern og 100 000 til driftsrammen til bibliotek. 

Enstemmig vedtatt 

 

- Administrasjonen bes jobbe mot en innsparing i 2016 på 1 million kroner, som tilsvarer 

den del av eiendomsskatten som brukes på drift, slik at kommunestyret har en mulighet til 

å sette dette av til fond ved avleggelse av regnskap for 2016.  

Enstemmig vedtatt 

 

Forslag fra Marker Sp v/Sten Morten Henningsmoen, nytt strekpunkt 10 

I forbindelse med tilsagn om midler til oppussing av Flishuset på Ørje Brug, bes 

administrasjonen snarest mulig å legge fram en sak til kommunestyret for framdrift og mulig 

kommunal medfinansiering. 

Enstemmig vedtatt 

 

Pkt 2   Investeringsbudsjett 

Enstemmig vedtatt 

 

Pkt 3 Økonomiplan 

Enstemmig vedtatt 

 

Pkt 4 Marginavsetning 

Enstemmig vedtatt 

 

Pkt 5 Avskrivninger 

Enstemmig vedtatt 

 

Pkt 6 Kommunale avgifter/gebyr/egenbetalinger for 2016 

Enstemmig vedtatt 

 

Pkt 7 Rom i kommunale bygninger 

Enstemmig vedtatt 

 

Pkt 8 Husleiesatser 

Enstemmig vedtatt 

 

Pkt 9 Omsorg 

Enstemmig vedtatt 

 

Pkt 10 Barnehagesatser 

Enstemmig vedtatt 

 

Pkt 11 Skolefritidsordning 

Enstemmig vedtatt 
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Pkt 12 Kulturskole og UKH 

Enstemmig vedtatt 

 

Pkt 13 Tomtepriser 

 

Pkt 14 Eiendomsskatt (stemt punktvis) 

I medhold av kommunestyrets vedtak om utvidelse av eiendomsskatt, sak 68/14 og 

eiendomsskatteloven § 2 og 3 bokstav a), skal eiendomsskatten i 2016 skrives ut på fast 

eiendom i hele kommunen. 

 

Forslag fra Marker H v/Karen Eg Taraldrud 

Pkt 14, første ledd; Tilleggsforslag; «, bortsett fra eiendommer som er regulert til forretnings- 

og næringsformål, jmf egendomsskattelova § 7 litra d 

 

 Formannskapets innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt 

 

Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 ‰, jf. 

Esktl § 13. 

Enstemmig vedtatt  

 

I medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav a) differensieres satsene ved at den skattesats 

som skal gjelde for (bebygde) boligeiendommer og fritidseiendommer settes til 4 ‰. 

Enstemmig vedtatt 

 

I medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav b) differensieres satsen ved at satsen for all 

skattepliktig, ubebygd grunneiendom settes til 4 ‰. 

Enstemmig vedtatt 

 

I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b) fritas bygning som har historisk verdi for 

eiendomsskatt, det vil si bygninger som er fredet. Nyoppførte boliger fritas etter 

eiendomsskatteloven § 7 bokstav c) i inntil 2 år etter utstedt midlertidig brukstillatelse/ 

ferdigattest. 

 

Forslag fra Marker H v/Karen Eg Taraldrud 

Pkt 14, femte ledd. I første setning slettes leddet «det vil si bygninger som er fredet». I stedet 

settes inn «jmf § 7 litra b» 

Enstemmig med endring 

 

Forslag fra Marker Ap og Marker H v/Terje Nilsen 

Pkt 14, femte ledd, siste setning; «inntil 2 år» rettes til «inntil 3 år» 

Administrasjonen bes eventuelt legge frem egen sak på kostnads-dekning av endringsforslaget 

når eiendomsskatt er utskrevet og en ser den reelle effekten av endringen. 

Enstemmig med tillegg.  

 

Eiendomsskatten skal i 2016 betales i to terminer. 

Enstemmig vedtatt 
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Forslag fra Marker H v/Karen Eg Taraldrud: 

Pkt 14, nytt syvende ledd: Det utarbeides plan for utfasing av eiendomsskatten. Rådmannen 

fremmer sak om utfasing via formannskapet i januar 2016 til vedtak i kommunestyret 2016. 

 

Forslag fra Marker Sp v/Sten Morten Henningsmoen, nytt strekpunkt 10: 

I forbindelse med utarbeidelse av økonomiplan 2017-2020 utarbeides det en plan for utfasing 

av eiendomsskatten i perioden. 

 

H:    3 

 Sp: 22 

 

Forslag fra Marker Ap v/Terje Nilsen 

Det utarbeides et informasjonsbrev til skatteytere med formuesgrunnlag for kontroll av eget 

beregningsgrunnlag. 

 Enstemmig vedtatt 

 

Pkt 15 Kommunal kompetanse 

Enstemmig vedtatt  

 

Pkt 16 Fond 

 Enstemmig vedtatt 

 

 Pkt 17 Låneopptak 

Enstemmig vedtatt 

 

Pkt 18 Utbytte 

 Enstemmig vedtatt 

 

Pkt 19 Kirkeformål 

Enstemmig vedtatt 

 

Pkt 20 Festeavgift gravplasser 

Enstemmig vedtatt 

 

Pkt 21 Driftskreditt/kassekreditt 

Vedtatt mot 3 stemmer 

 

Vedtatt samlet med de endringer som er gjort underveis; enstemmig 

 

Kommunestyrets vedtak 16.12.2015 
 

Pkt. 1 Driftsbudsjett. 

- Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2016 vedtas med de brutto og netto driftsrammer 

som følger vedlagt budsjettskjema 1 A og budsjettskjema 1 B. Sum fordeling til drift 

settes til kr 192.475.000. Virksomhetene kan fritt disponere vedtatte netto driftsrammer 

innenfor den myndighet som er gitt i det til enhver tid gjeldende delegeringsreglement og 

økonomireglement. 
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- Alle virksomhetslederes mål for virksomheten i 2016 settes opp som målbare tallverdier. 

Disse skal omfatte virksomhetens primærproduksjon, sykefravær, vikarbruk og så langt 

det passer: kundetilfredshet og medarbeidertilfredshet.  

 

- Det skal foretas en full gjennomgang av kommunens delegeringsreglement i første halvår 

2016. 

 

- I 2016 utarbeides en kompetanseutviklingsplan med stillingsbeskrivelse for alle stillinger. 

Planene skal godkjennes av kommunestyret. Rådmannen utarbeider i løpet av 2016 

skriftlig stillingsinstrukser for alle stillinger i kommunen. I tillegg skal det utarbeides en 

kompetanseoversikt for samtlige ansatte. Rådmannen skal i løpet av året rapportere 

fremdriften til kommunestyret. Kvartalsrapporten skal i fremtiden inneholde en oversikt 

over antall årsverk, antall ansatte, stillinger og alderssammensetning. Dette ønskes både 

for virksomhetene og for kommunen som helhet.   

 

- Rådmann utarbeider en kostnadskalkyle ved sammenslåing av virksomheter og eventuelt 

innsparing på denne omorganiseringen. Målsetting i 2016 er å redusere antall 

virksomheter.  

 

- Nedlegging av frivilligsentralen trekkes ut av budsjettet i denne runden og overleveres til 

Rådmannen som får i oppgave å lage en egen sak rundt Frivilligsentralen.  

 

- En målsetting angående reduksjon av sykefravær i prosent . 

 

- Det avsettes 1 000 000 til disposisjonsfond, og 1 000 000 tilbakeføres til budsjettet til 

følgende poster: 300 000 til virksomhet politisk styring/administrasjon/felles utgifter, 300 

000 til barnehagene, 300 000 til barnevern og 100 000 til driftsrammen til bibliotek. 

 

- Administrasjonen bes jobbe mot en innsparing i 2016 på 1 million kroner, som tilsvarer 

den del av eiendomsskatten som brukes på drift, slik at kommunestyret har en mulighet til 

å sette dette av til fond ved avleggelse av regnskap for 2016.  

 

- I forbindelse med tilsagn om midler til oppussing av Flishuset på Ørje Brug, bes 

administrasjonen snarest mulig å legge fram en sak til kommunestyret for framdrift og 

mulig kommunal medfinansiering. 

 

Pkt 2   Investeringsbudsjett 

Rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2016 vedtas med de brutto og netto 

investeringsrammer som følger av vedlagte budsjettskjema 2 A og investeringsskjema 2 B. 

Sum finansiering av investeringer settes til 23.187.500. 

 

Det utarbeides en vedlikeholdsplan som viser det totale fremtidige behovet for vedlikehold 

med angitte kostnader. Oppdatert vedlikeholdsplan skal inngå som grunnlag for fremtidig 

rullering av økonomiplan for Marker kommune. 

 

Pkt 3 Økonomiplan 

Rådmannens forslag til økonomiplan for årene 2016 til og med 2019 vedtas. 
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Pkt 4 Marginavsetning 

Marker kommune vedtar marginavsetning på 12 % fra 1. januar 2016 (uendret fra 2015). 

 

Pkt 5 Avskrivninger 

Det budsjetteres med kr 7.182.097 i avskrivninger for 2016. 

 

Pkt 6 Kommunale avgifter/gebyr/egenbetalinger for 2016 

Kapitlene vann, avløp, rensing, slam, renovasjon og feiing skal være selvfinansierende. 

(Se eget prisskjema) 

 

Pkt 7 Rom i kommunale bygninger 

Priser for leie av rom i kommunale bygninger indeksreguleres fra 01.01.2016 med 2,3 %. 

(Se eget prisskjema) 

 

Pkt 8 Husleiesatser 

Leiepriser for kommunale eiendommer, boliger, borettsleiligheter og 

omsorgsboliger/trygdeboliger, økes i henhold til konsumprisindeks, 2,3 % fra 2015 til 2016, 

jmf Husleieloven 

 

Pkt 9 Omsorg 

Betalingssatser omsorgstjenester fra 01.01.2016: 

(Se eget prisskjema) 

 

Pkt 10 Barnehagesatser 

Betalingssatser for Grimsby barnehage fra 01.01.2016 blir: 

(Se eget prisskjema) 

 

Pkt 11 Skolefritidsordning 

Brukerbetaling – skolefritidsordning fra 01.01.2016: 

(Se eget prisskjema) 

 

Pkt 12 Kulturskole og UKH 

Betalingssatser for Kulturskole og UKH fra 01.01.2016: 

(Se eget prisskjema) 

 

Pkt 13 Tomtepriser 

Tomtepriser fra 01.01.2016: 

(Se eget prisskjema) 

 

Pkt 14 Eiendomsskatt  

I medhold av kommunestyrets vedtak om utvidelse av eiendomsskatt, sak 68/14 og 

eiendomsskatteloven § 2 og 3 bokstav a), skal eiendomsskatten i 2016 skrives ut på fast 

eiendom i hele kommunen bortsett fra eiendommer som er regulert til forretnings- og 

næringsformål, jmf egendomsskattelova § 7 litra d 

 

Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 ‰, jf. 

Esktl § 13. 
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I medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav a) differensieres satsene ved at den skattesats 

som skal gjelde for (bebygde) boligeiendommer og fritidseiendommer settes til 4 ‰. 

 

I medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav b) differensieres satsen ved at satsen for all 

skattepliktig, ubebygd grunneiendom settes til 4 ‰. 

 

I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b) fritas bygning som har historisk verdi for 

eiendomsskatt, «jmf § 7 litra b» . Nyoppførte boliger fritas etter eiendomsskatteloven § 7 

bokstav c) i inntil 3 år etter utstedt midlertidig brukstillatelse/ ferdigattest. Administrasjonen 

bes eventuelt legge frem egen sak på kostnads-dekning av endringsforslaget når eiendomsskatt 

er utskrevet og en ser den reelle effekten av endringen. 

 

Eiendomsskatten skal i 2016 betales i to terminer. 

 

I forbindelse med utarbeidelse av økonomiplan 2017-2020 utarbeides det en plan for utfasing 

av eiendomsskatten i perioden. 

 

Det utarbeides et informasjonsbrev til skatteytere med formuesgrunnlag for kontroll av eget 

beregningsgrunnlag. 

  

Pkt 15 Kommunal kompetanse 

Salg av kommunal kompetanse utfaktureres med kr 600,- pr time ekskl mva. 

 

Pkt 16 Fond 

Det avsettes og brukes av: 

 

Bruk og avsetninger av fond i 2016 
 

Beløp 

Bruk av bundne fond – ansvar 7640 -300 000 

Bruk av bundne fond – ansvar 7670 -300 000 

Bruk av bundne fond – ansvar 5231 -20 000 

Sum bruk av fond i budsjett 2016 -620 000 

  

Avsetning til fond – ansvar 9400 1 000 000 

Avsetning til fond – ansvar 7680 750 000 

Sum avsetning til fond i budsjett 2016 1 750 000 

  

Sum netto avsetninger til fond i 2016 1 130 000 

 

Pkt 17 Låneopptak 

Marker kommune tar opp følgende lån i 2016: 

Investering Lån 

Sanering av kloakkledningsnett 4 000 000 

Trådløst nettverk alle kommunale bygg 1 500 000 

Gatelys 600 000 

Enøk, kommunale bygg 1 000 000 

Rullering og supplering av Pc’er til elever og 
lærere 

300 000 



  

Side 35 av 35 

Digitale tavler 4 rom 120 000 

Inventar klasserom/spesialrom 200 000 

Solskjerming 250 000 

Generelle IKT investeringer 600 000 

Rekrutteringsmodul/reiseregningsmodul Visma 200 000 

Inventar MBSS og PU 300 000 

Omsorgsteknologi 250 000 

Asfaltering 500 000 

Ny traktor 600 000 

Oppgradering Ørje kirke 650 000 

Nytt varmeanlegg Øymark kirke 680 000 

Opparbeidelse Sletta Industriområde 1 000 000 

Opparbeidelse Krogstadfeltet 5 000 000 

  

Sum 17 750 000 

 

I tillegg til dette kommer kr 2.000.000 som lån til videreutlån fra Husbanken. 

 

Pkt 18 Utbytte 

Utbytte fra Østfold Energi er lagt inn i driftsbudsjettet for 2016 og de øvrige årene i 

planperioden med kr 800.000. 

 

 

Pkt 19 Kirkeformål 

Marker kirkelige fellesråd får overført kr 3.669.000 i ordinært driftstilskudd for 2016. Dette er 

en videreføring av samme ramme som i 2015. 

 

Pkt 20 Festeavgift gravplasser 

145 kr pr år. 

 

Pkt 21 Driftskreditt/kassekreditt 

Rådmannen gis fullmakt til å oppta driftskreditt/kassekreditt på opptil kr 30.000.000. 

 

 

Pkt 22 Budsjettskjemaer 

Rådmann får fullmakt til å tilpasse alle obligatoriske budsjettskjemaer i samsvar med 

kommunestyrets endelige budsjettvedtak. 

 

91/15  

Eventuell spørretime  

 

Spørsmål fra Sp 

Sp om hvorfor nytt kommestyre ikke ble orientert om rådmannens oppsigelse? 

 

Svar fra ordfører 

Sittende kommunestyre var arbeidsgiver på oppsigelsestidspunktet og det var derfor de som 

ble orientert. Det var også en del av avtalen at rådmannen selv skulle informere ansatte og 

øvrige politikere. 
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Avtalevalg


Styrer råd og utvalg for valgperioden 2015 - 2019

§ 38.a. i kommuneloven «Avtalevalg» legges til grunn for valglistene ved enighet mellom partiene.

 Vedtak -  kommunestyremøte 15.12.2015 sak 78/15: 

 


Kontrollutvalget 

		Medlemmer

		Personlige varamedlemmer



		Heidi Harefallet Slupstad,  leder,  

		SP

		Amund Rakkestad

		SP



		Kristian Fog, nestleder

		H

		Kari Kjærheim

		H



		Kent Arne Olsson

		AP

		Anita Ruud

		AP



		Sara Helen Larsen

		Frp

		Tor Morten Larsen

		Frp



		Odd Volen      

		Krf  

		Oddmund Fosser

		Krf





Representantskap – Indre Østfold kommunerevisjon

		Medlem

		Varamedlem



		Kjersti Nythe Nilsen

		AP

		Finn Henning Labråten

		Krf





Kontrollutvalgssekretarietets IKS.

		Representantskapet

		Personlig varamedlemmer



		Kjersti Nythe Nilsen

		AP

		Finn Henning Labråten

		Krf





		Styret

		

		Varamedlem

		



		Styret: Karen Eg Taraldrud

		H

		Sten Morten Henningsmoen

		SP





Representant  og vararepresentant  –  Kommunenes Sentralforbund fylkeskretsmøte

		Medlem

		Varamedlem



		Kjersti Nythe Nilsen

		AP

		Morten Bakker

		AP



		

		

		Marita Bakker

		AP



		Finn Henning Labråten

		Krf

		Benedicte Eugenie Lund Skaug

		Krf



		

		

		Lars Oscar Sæther

		Krf





Medlemmer/varamedlemmer – Indre Østfold Regionråd

		Medlem

		Varamedlem



		Kjersti Nythe Nilsen

		AP

		Finn Henning Labråten

		Krf



		Sten Morten Henningsmoen

		SP

		Karen Eg Taraldrud

		H





Medlemmer og varamedlemmer – Oppvekst og omsorgsutvalget

		Medlemmer

		Varamedlemmer



		Benedicte Eugenie Lund Skaug, leder      

		Krf

		1. Marit Solerød



		Krf



		

		

		2. Siv Labråten

		Krf



		

		

		

		



		Marita Bakker, nestleder,      

		AP

		1.  Kent Olsson

		AP



		Fredrik Hattestad Nesset                          

		AP

		2.  Roy Hagen

		AP



		Simen Gunneng

		AP

		3. Øystein Jaaval

		Krf



		

		

		4. Stine Mari Berger

		AP



		

		

		5. Amanda Kristin Ødegaard Fosser

		AP



		

		

		

		



		Tove Granli Foss    

		SP

		1. Marianne Maugsten Røen

		SP



		Thor Amund Halvorsrud

		SP

		2. Nora Rakkestad

		SP



		

		

		3. Amund Rakkestad

		SP



		

		

		4. Øyvind Brandsrud

		SP



		

		

		

		



		Barbro Elisabeth Kvaal              

		H

		1.  Roy Åsmund Degnes                  

		H



		

		

		3. Sjur Klund     

		H





Plan og miljøutvalget


		Medlemmer

		Varamedlemmer



		Terje Nilsen, leder

		AP

		1.  Jan Michael Syvertsen

		AP



		Roger Fredriksen

		AP

		2.  Gunnar Leren

		AP



		Mai Britt Heed

		AP

		3.  Gunnar Ingebrigtesen

		Krf



		

		

		4.  Astri Julie Østby

		AP



		

		

		5. Marita Løvstad

		AP



		

		

		

		



		Lars Oscar Sæther, nestleder

		Krf

		1. Lars Ove Fagerås

2. Mariann Jaavall

		Krf


Krf



		

		

		

		



		Per Øivind Falkenberg Krog

		SP

		1. Thor Mauritzen 

		SP



		Liv Helene Solberg 

		SP

		2. Ole Petter Årnes

		SP



		

		

		3. Grete Bjerke

		SP



		            

		

		

		SP



		          

		

		

		



		Karen Eg Taraldrud              

		H

		1. Sjur Erling Klund

2. Beate Nicolaissen

		H

H





 


Medlemmer/varamedlemmer til øvrige nemnder:


Viltnemnd


		Medlemmer

		Varamedlemmer



		Tor Erland Heyerdahl         

		AP

		Arnfinn Næsset

		AP



		Else Marit Svendsen       

		AP

		Anita Ruud                     

		AP



		Glenn Bjerke            

		V

		Einar Borgund                          

		V



		Anne Berit Jaaval Kværner

		SP

		Grete Bjerke         

		SP



		Thor Mauritzen                             

		SP

		John Kristian Solbrekke                         

		SP





Tilflyttingsnemnd


		Medlemmer

		Personlig varamedlemmer



		Kirsten Hofseth, leder

		AP

		Freddy Hagen

		AP



		Finn Lindblad

		AP

		Inger Lise Husebråten

		AP



		Svenn Husebråten, nestleder

		Krf

		Hans Kristian Buer

		Krf



		Heidi Harefallet Slupstad

		SP

		Nora Rakkestad

		SP



		Kristian Fog

		H

		Beate Nicolaisen

		H





Takstutvalg etter ligningsloven 

(Utgår, ref. ligningsloven § 7.3 og Ot.prp. nr 1. 2003-2004)

Erstattes av – Sakkyndignemnd Eiendomsskatt


		Medlemmer

		Personlig varamedlemmer



		Terje Nilsen

		AP

		Roy Løvstad

		AP



		Grete Bjerke

		SP

		Steinar Nordli

		SP



		Kent Olsson

		AP

		May Britt Heed

		AP





 


Særskilt klagenemnd

		Medlemmer

		Personlig varamedlemmer



		Jan Freddy Hagen, leder

		AP

		Arild Iversen

		AP



		Jens Gunneng

		AP

		Roy Hagen

		AP



		Leif Håkon Krog

		Krf

		Runar Kasbo

		Krf



		Nora Rakkestad

		SP

		Liv Helene Solberg

		SP



		Karen Taraldrud

		H

		Gerd Mitchell

		H





 

Forhandlingsutvalg


		Medlemmer

		Varamedlemmer



		Kjersti Nythe Nilsen

		AP

		Morten Bakker

		AP



		Finn Henning Labråten

		Krf

		Lars Oscar Sæther

		Krf



		Sten Morten Henningsmoen

		SP

		Sylvia Brandsrud

		SP





Medlemmer og varamedlemmer til Eldrerådet. 


		Medlemmer

		Personlig varamedlemmer



		

		



		

		



		

		



		Nora Rakkestad

		SP

		Kari Kjærheim

		H



		Tor Morten Larsen

		Frp

		Kai Kilebu

		Frp





.


Medlemmer og varamedlemmer til Råd for funksjonshemmede. 


		Medlemmer

		Personlig varamedlemmer



		

		



		

		



		

		



		Marianne Maugsten Røen

		SP

		Gunnar Ingebretsen

		AP



		Barbro Elisabeth Kvaal

		H

		Øystein Jaavall

		Krf





 


Arbeidsmiljøutvalg


		Medlemmer

		Personlig varamedlemmer



		Kjersti Nythe Nilsen

		AP

		Morten Bakker

		AP



		Finn Henning Labråten

		Krf

		Lars Oscar Sæther

		Krf



		Tove Granli Foss

		SP

		Sten Morten Henningsmoen

		SP



		Kenneth Sirevåg

		H

		Katrine Foyn Andersen

		H





 


Grensekomiteen Värmland-Østfold


		Medlemmer

		Personlig varamedlemmer



		Kjersti Nythe Nilsen

		AP

		Finn Henning Labråten

		Krf.



		Sten Morten Henningsmoen

		SP

		Karen Eg Taraldrud

		H





Marker Kirkelige fellesråd


		Medlemmer

		Varamedlemmer



		Finn Henning Labråten

		Krf

		Benedikte Eugenie Lund Skaug

		Krf





 


Dyrevernsnemnd


		Medlemmer

		Varamedlemmer



		Glenn Bjerke 

		V

		Beate Nicolaissen

		H



		

		

		Jens Håkon Bjerke

		SP





 

Konfliktrådet i Østfold/Oppnevningsutvalget.


		Medlemmer

		Varamedlemmer



		Kjersti Nythe Nilsen

		AP

		Finn Henning Labråten

		Krf





Heimevernsnemnd

		Medlemmer

		Personlig varamedlemmer



		Tove Granli Foss

		SP

		Jens Håkon Bjerke

		SP



		Einar Borgund

		V

		Sara Helen Larsen

		Frp





Forstanderskapet – Marker Sparebank


		Medlemmer

		Varamedlemmer



		Morten Bakker

		AP

		Finn Henning Labråten

		Krf





Kommunens representant –  Samarbeidsutvalget SU   – Grimsby barnehage.


		Medlemmer

		Varamedlemmer



		Kent Olsson

		AP

		Tove Granli Foss

		SP





Kommunens representant –  Samarbeidsutvalget (SU) – Marker skole.


		Medlemmer

		Varamedlemmer



		Sylvia Brandsrud

		SP

		Sten Morten Henningsmoen

		SP





Kommunens representanter til ungdomsrådet.


		Medlemmer



		Simen Gunneng

		AP



		Sylvia Brandsrud

		SP





Råd frivilligsentralen


		Medlemmer

		Personlige varamedlemmer



		Kristian Fog

		H

		Sten Morten Henningsmoen

		SP



		Roy Løvstad 

		AP

		Anita Ruud

		AP



		Astri Luksengård

		V

		Vigdis Sandli Ødegaard

		V



		Bjørg Eva Brandsrud (Speider)

		

		Kjetil Skogdalen (D/S Engebret Soot)

		



		Tove Johansen (Rødenes Sanitetsforening)

		

		Finn Wahl (Marker Fotoklubb)

		





Styret Braarud Borettslag 


		Medlemmer

		Varmedlemmer



		Barbro Elisabeth Kvaal

		H

		Sten Morten Henningsmoen

		SP





Haldenvassdragets Kanalselskap – Kommunens representant


		Kjersti Nythe Nilsen

		AP

		Thor Asle Mauritzen

		SP





Interkommunale selskaper:

Driftsassistansen  i Østfold IKS

		Medlemmer



		Gunnar Leren

		AP





Repr.skapet Avlastningshjemmet Brennemoen

		Medlemmer

		Varamedlemmer



		Ordfører

		

		Varaordfører

		



		Opposisjonsleder 

		

		Opposisjon

		





Repr.skap Mortenstua

		Medlemmer

		Varamedlemmer



		Ordfører

		

		Varaordfører

		



		Opposisjonsleder 

		

		Opposisjon

		





 

Repr.skap Indre Østfold Renovasjon


		Medlemmer

		Varamedlemmer



		Ordfører

		

		Varaordfører

		



		Opposisjonsleder 

		

		Opposisjon

		





 


Repr.skap Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter

		Medlemmer

		Varamedlemmer



		Ordfører

		

		Varaordfører

		



		Opposisjonsleder 

		

		Opposisjon

		





 


Repr.skap Alarmsentralen Øst


		Medlemmer

		Varamedlemmer



		Ordfører

		

		Varaordfører

		





Repr. skap Indre Østfold Brann og Redning


		Medlemmer

		Varamedlemmer



		Ordfører

		

		Varaordfører

		



		Opposisjonsleder 

		

		Opposisjon

		





Repr. Skap Indre Østfold Utvikling 

		Medlemmer

		Varamedlemmer



		Ordfører

		

		Varaordfører

		



		Opposisjonsleder 

		

		Opposisjon

		





Repr. skap Krisesenter Indre Østfold

		Medlemmer

		Varmedlemmer



		Glenn Bjerke

		V

		Vigdis Sandli Ødegård

		V





 


Forslag til representanter i styrer i IKS


Styret avlastningshjemmet Brennemoen

		Medlemmer


		Varamedlemmer



		Bjørg Olsson

		





 


Styret Mortenstua

		Medlemmer

		Varamedlemmer



		Runar Kasbo

		Krf

		Marianne Røen

		





Styret Indre Østfold renovasjon

		Medlemmer

		Varamedlemmer



		Gunnar Leren

		AP

		Lars Oscar Sæther

		Krf





 


Styret Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter

		Medlemmer

		Varamedlemmer



		Barbro Elisabeth Kvaal

		H

		Bjørg Olsson





 


Styret krisesenter Indre Østfold


		Medlemmer

		Varamedlemmer



		Kenneth Sirevåg

		H

		Sara Helen Larsen

		Frp





Styret Østfold interkommunale arkivselskap


		Medlemmer

		Varamedlemmer



		Hanne Beate Vigen Hattestad

		1.  Bente Jensen



		

		2.  Anne Høgås





Marker 15/12 2015


_____________________________________        
___________________________________

AP






SP
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Krf






H


_________________________________

________________________________

Frp






V


PAGE  

1



