
    

MARKER KOMMUNE 
 

 

 

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Formannskapet 

Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus 

Møtedato: 27.10.2016 

Tidspunkt: 17:00 

 

Funksjon  Navn     Forfall Møtt for  

Leder Kjersti Nythe Nilsen   

Medlem Morten Andre` Bakker   

Medlem Sten Morten Henningsmoen   

Medlem Roy Gunnar Løvstad   

Medlem Finn Labråten   

Medlem Sylvia Brandsrud FD i sak 56/16  

Medlem Kenneth Sirevåg   

Varamedlem Thor Asle Mauritzen  Sylvia Brandsrud i sak 56/16 
 

Følgende fra administrasjonen møtte: 

Rådmann Tove Kolstad Skadsheim, Anne-Kari Grimsrud som sekretær.  

Behandlede saker: 49/16-57/16 

 

 

 

 

Kjersti Nythe Nilsen  

ordfører  

 Tove Kolstad Skadsheim 

 rådmann 
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49/16  

Godkjenning av protokoll  

 

Vedtak: 

Protokoll fra formannskapsmøte 22.09.2016 ble enstemmig godkjent.  

 

  

50/16  

Referater  

 

Vedtak: 

Det ble orientert om oversikt over innkomne høringer.  Formannskapet ber om at denne 

oversikten sendes hele Kommunestyret en gang per måned per mail. 

 

 

51/16  

Eierstrategi for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat - Høring  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Marker kommune støtter styrets forslag til eierstrategi for Indre Østfold Kontrollutvalgs-

sekretariat IKS for perioden 2016-2019, datert 23.09.2015.  

 

Marker kommune godkjenner forslaget til anbefalt kostnadsfordeling som medfører at andelen 

for Marker kommune øker fra 6,0 % til 6,7 %, en merkostnad ca kr 10.000 pr år. 

  

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Formannskapets innstilling: 

Marker kommune støtter styrets forslag til eierstrategi for Indre Østfold Kontrollutvalgs-

sekretariat IKS for perioden 2016-2019, datert 23.09.2015.  

 

Marker kommune godkjenner forslaget til anbefalt kostnadsfordeling som medfører at andelen 

for Marker kommune øker fra 6,0 % til 6,7 %, en merkostnad ca kr 10.000 pr år. 

  

  

52/16  

Anke til Høyesterett i Statnett-saken, oppfordring til økonomisk bistand  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Marker kommune bidrar med kr 10.000 i solidarisk kronerulling til kommunene som har 

anket saken mot Statnett til Høyesterett. Utgiften dekkes av post 14700 1010 100. 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i formannskapet: 

Marker kommune bidrar med kr 10.000 i solidarisk kronerulling til kommunene som har 

anket saken mot Statnett til Høyesterett. Utgiften dekkes av post 14700 1010 100. 
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53/16  

Restaurering av Flishuset på Ørje Brug og bygging av bryggepromenade i Tangen, bruk 

av tomtefond  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Marker kommune bevilger kr 2.200.000 til utviklingsprosjekter knyttet til Tangen og 

Brugsområdet, fordelt på kr 2.000.000 som Marker kommunes andel av restaurerings-

kostnadene knyttet til Flishuset og kr 200.000 som kommunens andel av nytt bryggeanlegg 

mellom båtkafeen og gjestebrygga. 

Kostandene dekkes av kommunalt tomtefond og kostnadsføres 

Andel av restaurering av Flishuset;  konto 09480 – 1760 – 365 – 014 

Bygging av bryggepromenade; konto 09480 – 1760 – 335 – 015 

Behandling: 
Det ble fremmet følgende tillegg: 

 

Det lages avtale med Venneforeningen i forhold til eierandelen i bygget, og presentasjon i 

styret. 

 

Rådmannens forslag til innstilling med tillegg ble enstemmig vedtatt. 

 

Formannskapets innstilling: 

Marker kommune bevilger kr 2.200.000 til utviklingsprosjekter knyttet til Tangen og 

Brugsområdet, fordelt på kr 2.000.000 som Marker kommunes andel av restaurerings-

kostnadene knyttet til Flishuset og kr 200.000 som kommunens andel av nytt bryggeanlegg 

mellom båtkafeen og gjestebrygga. 

Kostandene dekkes av kommunalt tomtefond og kostnadsføres 

Andel av restaurering av Flishuset;  konto 09480 – 1760 – 365 – 014 

Bygging av bryggepromenade; konto 09480 – 1760 – 335 – 015 

Det lages avtale med Venneforeningen i forhold til eierandelen i bygget, og presentasjon i 

styret. 

 

  

54/16  

Forvaltningsrevisjonsprosjekt - kjøp av varer og tjenester  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Rapport fra forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kjøp av varer og tjenester» tas til orientering. 

Anbefalingene etterkommes snart det er praktisk mulig. 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Formannskapets innstilling: 

Rapport fra forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kjøp av varer og tjenester» tas til orientering. 

Anbefalingene etterkommes snart det er praktisk mulig. 
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55/16  

Økonomisk oversikt pr. 30.09.2016  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Økonomisk oversikt pr 30.09.16 tas til orientering. 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Formannskapets vedtak: 

Økonomisk oversikt pr 30.09.16 tas til orientering. 

 

  

56/16  

Driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager 2017  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager for 2017 (2016 tall i parentes): 

 

Marker kommune sine satser:  Totalt 

Små barn 0-2 år pr heltidsplass  kr 189.112 (kr 182.294) 

Store barn 3-6 år pr heltidsplass  kr   91.207 (kr   91.085) 

 

Satsene for kapitaltilskudd til private ordinære barnehager er som følger: 

 

Byggeår Tilskuddssats per plass 

Til og med 2008 8 600 

2009-2011 14 400 

2012-2014 16 800 

2015-2017 20 900 

 

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

søskenmoderasjon. 

 

Behandling: 
Representant Sylvia Brandsrud fra  Senterpartiet fratrer  grunnet inhabilitet.  Representant 

Thor Mauritzen, Senterpartiet representerte i denne saken. 

 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Formannskapets innstilling: 

Driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager for 2017 (2016 tall i parentes): 

 

Marker kommune sine satser:  Totalt 

Små barn 0-2 år pr heltidsplass  kr 189.112 (kr 182.294) 

Store barn 3-6 år pr heltidsplass  kr   91.207 (kr   91.085) 
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Satsene for kapitaltilskudd til private ordinære barnehager er som følger: 

 

Byggeår Tilskuddssats per plass 

Til og med 2008 8 600 

2009-2011 14 400 

2012-2014 16 800 

2015-2017 20 900 

 

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

søskenmoderasjon. 

 

Representanten Sylvia Brandsrud (SP) tiltrådte igjen møtet.  

  

57/16  

TV aksjon-Røde Kors  

 

Formannskapets forslag til vedtak i møte: 

Marker kommune bevilger kr 10.000,- til TV-aksjon Røde Kors. 

Utgiften dekkes av post 14900 1010 100 

 

Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i formannskapet: 

Marker kommune bevilger kr 10.000,- til TV-aksjon Røde Kors. 

Utgiften dekkes av post 14900 1010 100 

 

 

Eventuelt: 

Formannskapet ber om at uttalelser fra de ulike rådene legges ved de saker de har uttalt seg i. 

Alle innkallinger (lenke til) til utvalg, formannskap, kommunestyre skal sendes hele 

kommunestyret. 

 

Gjelder også tilleggssaker og avlysninger. 

 

Kommunereform: 

Høyre fremmer forslag om å sette i gang forhandlinger med Trøgstad og Eidsberg. 

Forslaget falt med 1 mot 6 stemmer. 
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