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Budsjett- og økonomiplan 2019-2022 

 
Kommunestyret 04.12.2018: 
 
KS- 18/090 Vedtak: 

Pkt 1. Driftsbudsjett 
Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2019 vedtas med de brutto- og netto driftsrammer som 
følger vedlagt budsjettskjema 1 A og budsjettskjema 1 B. Sum fordeling til drift settes til kr 
200 350 000. Virksomhetene kan fritt disponere vedlagte netto driftsrammer innenfor den 
myndighet som er gitt i det til enhver tid gjeldende delegeringsreglement og økonomireglement. 
Tilleggssaker som dukker opp i løpet av budsjettåret, og som har en økonomisk ramme, skal så 
langt det lar seg gjøre dekkes innenfor de budsjettrammer som er lagt. 
 
Formannskapet skal ha en månedlig økonomisk oversikt fra alle virksomhetene. Dette for at 
formannskapet skal være best mulig forberedt for de politiske sakene som omhandler økonomi 
Ansvarsområdet næringsutvikling økes med kr 100.000 og ansvarsområde livsynsformål med kr 
69.000 i 2019, som dekkes inn innen eksisterende rammer. Dette gjelder kun 2019, slik at 
rammene for resterende del av økonomiplanperioden opprettholdes som foreslått. 
 
Sum avsetning til ubundne fond reduseres tilsvarende  Kr. 100 000 til næring skal øremerkes 
Ressursparken 
 
Pkt. 2 Investeringsbudsjett 
Rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2019 vedtas med de brutto- og netto 
investeringsrammer som følger av vedlagte budsjettskjema 2 A og budsjettskjema 2 B. Sum 
finansiering av investeringer settes til kr 76 562 500. 
 
Pkt. 3 Økonomiplan 
Rådmannens forslag til økonomiplan for årene 2020 til og med 2022 vedtas. 
Kommunestyrevedtak om en avsetning på 1,85% opprettholdes i økonomiplanperioden. 
 
Pkt. 4 Marginavsetning 
Marker kommune vedtar marginavsetning på 12 % fra 1. januar 2019 (uendret fra 2018). 
 
Pkt. 5 Kommunale avgifter/gebyrer/egenbetalinger for 2019 
Avgifter på selvkostområdene vann, avløp, rensing, slam, renovasjon og feiing vedtas i henhold til 
vedlagte prisskjema. 
 
Pkt. 6 Rom i kommunale boliger 
Priser for leie av rom i kommunale bygninger reguleres fra 01.01.2019. Prisreguleringen vedtas i 
henhold til vedlagte prisskjema. 
 



Pkt. 7 Husleiesatser 
Leiepriser for kommunale eiendommer, boliger, borettsleiligheter og 
omsorgsboliger/trygdeboliger, økes i henhold til konsumprisindeksen, jmf Husleieloven. 
 
Pkt. 8 Omsorg 
Betalingssatser omsorgstjenester vedtas i henhold til vedlagte prisskjema. 
 
Pkt. 9 Barnehagesatser 
Betalingssatser for Grimsby barnehage vedtas i henhold til vedlagte prisskjema. 
 
Pkt. 10 Skolefritidsordning 
Brukerbetaling – skolefritidsordning vedtas i henhold til vedlagte prisskjema. 
 
Pkt. 11 Kulturskole og UKH 
Betalingssatser for Kulturskole og UKH vedtas i henhold til vedlagte prisskjema. 
 
Pkt. 12  Tomtepriser 
Tomtepriser vedtas i henhold til vedlagte prisskjema. 
 
Pkt. 13 Eiendomsskatt 

1. For eiendomsskatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. 
eigedomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav a, jf. § 2. 

2. For eiendomsskatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett 
grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4 første ledd. 
Det særskilte grunnlaget skal i 2019 være lik 6/7 av differansen mellom 
eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og 
installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget. 

3. For eiendomsskatteåret 2019 skal det videre skrives ut eiendomsskatt på bygninger og 
grunnareal så langt disse var omfattet av eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk i 
2018, jf. overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4 andre ledd. 

4. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2019 er 7 promille, jf. 
eigedomsskattelova § 11 første ledd. Differensiert skattesats for eiendommer med 
sjølvstendige bustaddelar for skatteåret er 4 promille.  Den samme satsen skal også 
legges til grunn for boliger og fritidsboliger. 
For eiendomsskatteåret 2019 skal bygninger som har historisk verdi fritas for 
eiendomsskatt, jf. eigedomsskattelova § 7 bogstav b etter søknad.  
Eiendommer i områder som er regulert til forretnings- og næringsformål fritas for 
eiendomsskatt, jf eigedomsskattelova § 7 bokstav d.  
Nyoppførte bygninger som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter 
eigedomsskattelova § 7 bogstav c i inntil 3 år etter utstedt midlertidig 
brukstillatelse/ferdigattest. 
Eiendommer i områder (luter) som er regulert til forretnings- og næringsformål fritas for 
eiendomsskatt, jmf eiendomsskattelova § 7 bokstav d). 

5. Eiendomsskatt for 2019 skal betales i fire terminer, jf. esktl. § 25 første ledd.  
6. Eiendomstakstvedtekter for eiendomsskatt i Marker kommune vedtatt i kommunestyret 

09.10.2018 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2019, jf. esktl. § 10 

Pkt. 14 Kommunal kompetanse 
Salg av kommunal kompetanse kr 1.000 pr time 
 
Pkt. 15 Fond 
Det avsettes og brukes av fond i samsvar med rådmannens forslag: 

Bruk og avsetning av fond i 2019    Beløp  
  

Bruk av bundne fond    763 326 



Sum bruk av fond i budsjett 2019   763 326 

Avsetning til ubundne fond   6 179 000 

Avsetning til bundne fond    0  

Sum avsetning til fond i budsjett 2019   6 179 000  

 
Pkt. 16 Låneopptak 
Marker kommune tar opp følgende lån i 2019: 

Investering Finansiering 2019 

  Lån/fond/gaver Beløp u/mva 

Prioritert i investeringsbudsjett:     

Ny barnehage Lån 47 100 000 

Var området vann og avløp Lån 7 000 000 

Fiber til hele Marker Lån 0 

Sletta industriområde Lån   

Krogstadfeltet Lån   

IKT generelt/skole og omsorg Lån 1 500 000 

Ørje torg Lån   

Rådhuset rehabilitering Lån 0 

Rehabilitering Marker skole Lån   

Asfaltering Lån 1 500 000 

Oljekjeler, utfasing Lån 500 000 

Maskinpark teknisk Lån 500 000 

Inventar Marker skole Lån 0 

Inventar Omsorg Lån 0 

Ekstraordinært vedlikehold teknisk Lån 1 500 000 

Enøk tiltak Lån 1 000 000 

Nytt varmeanlegg Ørje kirke Lån 735 000 

Nytt varmeanlegg Klund kirke Lån   

Slukkeanlegg Øymark kirke Lån   

Rehabilitering Amfiet i slusene Lån 350 000 

Inventar alle virksomheter Lån 800 000 

Smarte samfunn Lån 390 000 

      

Sum prioriterte investeringer   62 875 000 

 
Pkt. 17 Kirkeformål 
Utgår 
 
Pkt. 18 Festeavgift gravplasser 
Avgiften fastsettes til kr 160 per år. 
 
Pkt. 19 Kassekreditt 
Rådmannen gis fullmakt til å oppta kassekreditt på opptil kr 30 000 000. 
 
Pkt. 20 Budsjettskjemaer 
Rådmannen får fullmakt til å tilpasse alle obligatoriske budsjettskjemaer i samsvar med 
kommunestyrets endelige budsjettvedtak. 
 
 
 
 
 

 



Behandling i kommunestyret 04.12.2018: 
Pkt 1 Driftsbudsjett 
Forslag fra Høyre - driftsbudsjettet 2019 
Rådmannens innstilling driftsbudsjett 2019: 200350000,- til fordeling til virksomhetene. 
 
PUNKT 1 :  
Driftsbudsjettet reduseres med kr 3 000 000,-. Beløpet tas fra rammene til virksomhetene og Høyre 
mener at Rådmann skal bestemme hvor pengene skal tas fra. Høyre savner at Rådmann tar ut en 
retning på hvor vi skal hen i fremtiden, vi ser ingen rød tråd i Rådmannens budsjettforslag.  
Ny budsjettramme til virksomhetene blir da : 197 350 000,- 
 
 
PUNKT 2 : 
Vi ser at Rådmann har redusert den økonomiske rammen til næring, noe Høyre er meget uenig i. Vi 
har hatt budsjett verksted /framtids verksted sammen med virksomhetene og andre politikere på 
flere møter i 2018, der det var enighet om at næringsutvikling er en av satsningsområde i Marker. 
Dette mener vi er utrolig viktig å gjennomføre for å skape arbeidsplasser og skatteinntekter til 
kommunen. Høyre's forslag blir da følgende: 
Budsjettrammen til virksomhet Næring økes med kr 1000000,-  Beløpet øremerkes 
NÆRINGSUTVIKLING. Pengene tas innenfor eksisterende budsjettramme. 
 
Høyres forslag 3 stemmer. 
 
Forslag fra Sp: TILLEGG:   
Sum avsetning til ubundne fond reduseres tilsvarende 

·  Kr. 100 000 til næring skal øremerkes Ressursparken 
 
Senterpartiets forslag som tillegg til formannskapets forslag vedtatt mot 4 stemmer fra Høyre og 
Venstre 
 
Pkt 2 Investeringsbudsjett 
Enstemmig vedtatt. 
 
Pkt 3 Økonomiplan 
Enstemmig vedtatt 
 
Pkt 4 Marginavsetning 
Enstemmig vedtatt 
 
Pkt 5 Kommunale avgifter/gebyrer/egenbetalinger for 2019 
Enstemmig vedtatt 
 
Pkt 6 Rom i kommunale boliger 
Enstemmig vedtatt 
 
Pkt 7 Husleiesatser 
Enstemmig vedtatt 
 
Pkt 8 Omsorg 
Enstemmig vedtatt 
 
Pkt 9 Barnehagesatser 
Enstemmig vedtatt 
 
Pkt 10 Skolefritidsordning 
Enstemmig vedtatt 



 
Pkt 11 Kulturskole og UKH 
Enstemmig vedtatt 
 
Pkt 12 Tomtepriser 
Enstemmig vedtatt 
 
Pkt 13  Eiendomsskatt 
Tilleggsforslag fra Høyre og Arbeiderpartiet: 
Punkt 13 nr. 4 skal lyde slik 
Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2019 er 7 promille, jf. eigedomsskattelova § 11 
første ledd.  
Differensiert skattesats for eiendommer med sjølvstendige bustaddelar for skatteåret er 4 promille.  
Den samme satsen skal også legges til grunn for boliger og fritidsboliger.  
For eiendomsskatteåret 2019 skal bygninger som har historisk verdi fritas for eiendomsskatt, jf. 
eigedomsskattelova § 7 bogstav b etter søknad.  
Eiendommer i områder som er regulert til forretnings- og næringsformål fritas for eiendomsskatt, jf 
eigedomsskattelova § 7 bokstav d.  
Nyoppførte bygninger som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eigedomsskattelova § 7 
bogstav c i inntil 3 år etter utstedt midlertidig brukstillatelse/ferdigattest. 
 
Tillegg til pkt 13 underpunkt 4. 
Eiendommer i områder (luter) som er regulert til forretnings- og næringsformål fritas for 
eiendomsskatt, jmf eiendomsskattelova § 7 bokstav d). 
Begrunnelse 
Marker kommune er en grensekommune som grunnet omfattende grensehandel har et meget 
sårbart næringsliv innenfor handel. Videre kan kommunen betraktes å være i utkant av attraktive 
industriområder som også gjør etablert industri sårbar og gir en lav utbyggingsgrad. Marker 
kommune ønsker å verne om sårbar næring og industri samtidig som likhetsprinsippet for disse skal 
gjelde. 
Tolkingsuttalelse fra finansdepartementet 7. mai 2007 sier; «Når det gjelder eiendomsskatteloven 
§7 d, legger departementet til grunn at denne bestemmelsen er anvendelig når kommunen velger å 
skrive ut eiendomsskatt i hele kommunen. Lavere utbyggingsgrad kan begrunne fritak eller lavere 
sats. Departementet understreker at likhetsprinsippet skal ivaretas i størst mulig grad ». 
Endringsforslag enstemmig vedtatt. 
 
Pkt 14 Kommunal kompetanse 
Enstemmig vedtatt. 
 
Pkt 15 Fond  
Enstemmig vedtatt med endring i pkt 1- redusert avsetning til disp fond med kr 169 000. 
 
Pkt 16 Låneopptak 
Enstemmig vedtatt. 
 
Pkt  17 Festeavgift gravplasser 
Enstemmig vedtatt. 
 
Pkt 18 Kassekreditt 
Enstemmig vedtatt. 
 
Pkt 19 Budsjettskjemaer 
Enstemmig vedtatt. 
 
 



 
Formannskapet 01.11.2018: 
 
FS- 18/060 Vedtak: 

Pkt 1. Driftsbudsjett 
Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2019 vedtas med de brutto- og netto driftsrammer som 
følger vedlagt budsjettskjema 1 A og budsjettskjema 1 B. Sum fordeling til drift settes til kr 
200 350 000. Virksomhetene kan fritt disponere vedlagte netto driftsrammer innenfor den 
myndighet som er gitt i det til enhver tid gjeldende delegeringsreglement og økonomireglement. 
Tilleggssaker som dukker opp i løpet av budsjettåret, og som har en økonomisk ramme, skal så 
langt det lar seg gjøre dekkes innenfor de budsjettrammer som er lagt. 
Formannskapet skal ha en månedlig økonomisk oversikt fra alle virksomhetene. Dette for at 
formannskapet skal være best mulig forberedt for de politiske sakene som omhandler økonomi 
Ansvarsområdet næringsutvikling økes med kr 100.000 og ansvarsområde livsynsformål med kr 
69.000 i 2019, som dekkes inn innen eksisterende rammer. Dette gjelder kun 2019, slik at 
rammene for resterende del av økonomiplanperioden opprettholdes som foreslått. 
 
Pkt. 2 Investeringsbudsjett 
Rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2019 vedtas med de brutto- og netto 
investeringsrammer som følger av vedlagte budsjettskjema 2 A og budsjettskjema 2 B. Sum 
finansiering av investeringer settes til kr 76 562 500. 
 
Pkt. 3 Økonomiplan 
Rådmannens forslag til økonomiplan for årene 2020 til og med 2022 vedtas. 
Kommunestyrevedtak om en avsetning på 1,85% opprettholdes i økonomiplanperioden. 
 
Pkt. 4 Marginavsetning 
Marker kommune vedtar marginavsetning på 12 % fra 1. januar 2019 (uendret fra 2018). 
 
Pkt. 5 Kommunale avgifter/gebyrer/egenbetalinger for 2019 
Avgifter på selvkostområdene vann, avløp, rensing, slam, renovasjon og feiing vedtas i henhold til 
vedlagte prisskjema. 
 
Pkt. 6 Rom i kommunale boliger 
Priser for leie av rom i kommunale bygninger reguleres fra 01.01.2019. Prisreguleringen vedtas i 
henhold til vedlagte prisskjema. 
 
Pkt. 7 Husleiesatser 
Leiepriser for kommunale eiendommer, boliger, borettsleiligheter og 
omsorgsboliger/trygdeboliger, økes i henhold til konsumprisindeksen, jmf Husleieloven. 
 
Pkt. 8 Omsorg 
Betalingssatser omsorgstjenester vedtas i henhold til vedlagte prisskjema. 
 
Pkt. 9 Barnehagesatser 
Betalingssatser for Grimsby barnehage vedtas i henhold til vedlagte prisskjema. 
 
Pkt. 10 Skolefritidsordning 
Brukerbetaling – skolefritidsordning vedtas i henhold til vedlagte prisskjema. 
 
Pkt. 11 Kulturskole og UKH 
Betalingssatser for Kulturskole og UKH vedtas i henhold til vedlagte prisskjema. 
 
Pkt. 12          Tomtepriser 
Tomtepriser vedtas i henhold til vedlagte prisskjema. 
 



Pkt. 13 Eiendomsskatt 
1. For eiendomsskatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. 

eigedomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav a, jf. § 2. 
2. For eiendomsskatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett 

grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4 første ledd. 
Det særskilte grunnlaget skal i 2019 være lik 6/7 av differansen mellom 
eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og 
installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget. 

3. For eiendomsskatteåret 2019 skal det videre skrives ut eiendomsskatt på bygninger og 
grunnareal så langt disse var omfattet av eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk i 
2018, jf. overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4 andre ledd. 

4. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2019 er 7 promille, jf. esktl. § 11 
første ledd. Differensiert skattesats for eiendommer med sjølvstendige bustaddelar for 
skatteåret 2019 er 4 promille, jf. esktl. § 12 bokstav a. Den samme satsen skal også 
legges til grunn for fritidsboliger. For eiendomsskatteåret 2019 skal bygninger som har 
historisk verdi fritas for eiendomsskatt, jf. esktl. § 7 bokstav b. Videre skal nyoppførte 
bygninger som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter esktl. § 7 bokstav c i inntil 3 
år etter utstedt midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.  

5. Eiendomsskatt for 2019 skal betales i fire terminer, jf. esktl. § 25 første ledd.  
6. Eiendomstakstvedtekter for eiendomsskatt i Marker kommune vedtatt i kommunestyret 

09.10.2018 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2019, jf. esktl. § 10 

Pkt. 14 Kommunal kompetanse 
Salg av kommunal kompetanse kr 1.000 pr time 
 
Pkt. 15 Fond 
Det avsettes og brukes av fond i samsvar med rådmannens forslag: 

Bruk og avsetning av fond i 2019    Beløp  
  

Bruk av bundne fond    763 326 

Sum bruk av fond i budsjett 2019   763 326 

Avsetning til ubundne fond   6 348 000 

Avsetning til bundne fond    0  

Sum avsetning til fond i budsjett 2019   6 348 000  

 
Pkt. 16 Låneopptak 
Marker kommune tar opp følgende lån i 2019: 

Investering Finansiering 2019 

  Lån/fond/gaver Beløp u/mva 

Prioritert i investeringsbudsjett:     

Ny barnehage Lån 47 100 000 

Var området vann og avløp Lån 7 000 000 

Fiber til hele Marker Lån 0 

Sletta industriområde Lån   

Krogstadfeltet Lån   

IKT generelt/skole og omsorg Lån 1 500 000 

Ørje torg Lån   

Rådhuset rehabilitering Lån 0 

Rehabilitering Marker skole Lån   

Asfaltering Lån 1 500 000 

Oljekjeler, utfasing Lån 500 000 

Maskinpark teknisk Lån 500 000 

Inventar Marker skole Lån 0 

Inventar Omsorg Lån 0 



Ekstraordinært vedlikehold teknisk Lån 1 500 000 

Enøk tiltak Lån 1 000 000 

Nytt varmeanlegg Ørje kirke Lån 735 000 

Nytt varmeanlegg Klund kirke Lån   

Slukkeanlegg Øymark kirke Lån   

Rehabilitering Amfiet i slusene Lån 350 000 

Inventar alle virksomheter Lån 800 000 

Smarte samfunn Lån 390 000 

      

Sum prioriterte investeringer   62 875 000 

 
Pkt. 17 Kirkeformål 
Utgår 
 
Pkt. 18 Festeavgift gravplasser 
Avgiften fastsettes til kr 160 per år. 
 
Pkt. 19 Kassekreditt 
Rådmannen gis fullmakt til å oppta kassekreditt på opptil kr 30 000 000. 
 
Pkt. 20 Budsjettskjemaer 
Rådmannen får fullmakt til å tilpasse alle obligatoriske budsjettskjemaer i samsvar med 
kommunestyrets endelige budsjettvedtak. 
 

 
Behandling: 
Forslag fra Marker H 
Rådmannens innstilling driftsbudsjett 2019: 200350000,- til fordeling til virksomhetene. 
PUNKT 1 : Driftsbudsjettet reduseres med kr 3 000 000 ,-. Beløpet tas fra rammene til virksomhetene 
og Høyre mener at Rådmann skal bestemme hvor pengene skal tas fra. Høyre savner at Rådmann tar 
ut en retning på hvor vi skal hen i fremtiden, vi ser ingen rød tråd i Rådmannens budsjettforslag. Ny 
budsjettramme til virksomhetene blir da : 197 350 000,- 
Forslaget falt med 6 mot 1 stemme 
 
PUNKT 2 :Vi ser at Rådmann har redusert den økonomiske rammen til næring, noe Høyre er meget 
uenig i. Vi har hatt budsjett verksted /framtids verksted sammen med virksomhetene og andre 
politikere på flere møter i 2018,der det var enighet om at næringsutvikling er en av satsningsområde 
i Marker. Dette mener vi er utrolig viktig å gjennomføre for å skape arbeidsplasser og 
skatteinntekter til kommunen.  
 
Høyre's forslag blir da følgende:Budsjettrammen til virksomhet Næring økes med kr 1000000,-  
Beløpet øremerkes NÆRINGSUTVIKLING. Pengene tas innenfor eksisterende budsjettramme. 
Forslaget falt med 6 mot 1 stemme 

Forslag fra Marker Ap og Marker Krf 

1. Tilleggssaker som dukker opp i løpet av budsjettåret, og som har en økonomisk ramme, skal 
så langt det lar seg gjøre dekkes innenfor de budsjettrammer som er lagt. 

Enstemmig vedtatt 
 

1. Formannskapet skal ha en månedlig økonomisk oversikt fra alle virksomhetene. Dette for at 
formannskapet skal være best mulig forberedt for de politiske sakene som omhandler 
økonomi.   

Enstemmig vedtatt 



2. Ansvarsområdet næringsutvikling økes med kr 100.000 og ansvarsområde livssyn med kr 
69.000 i 2019, som dekkes inn innen eksisterende rammer. Dette gjelder kun 2019, slik at 
rammene for resterende del av økonomiplanperioden opprettholdes som foreslått. 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer 
 

Pkt 1. Driftsbudsjett Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2019 vedtas med de brutto- og 
netto driftsrammer som følger vedlagt budsjettskjema 1 A og budsjettskjema 1 B. Sum fordeling 
til drift settes til kr 200 350 000. Virksomhetene kan fritt disponere vedlagte netto driftsrammer 
innenfor den myndighet som er gitt i det til enhver tid gjeldende delegeringsreglement og 
økonomireglement.  
 
Pkt 1. Driftsbudsjett Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2019 vedtas med de brutto- og 
netto driftsrammer som følger vedlagt budsjettskjema 1 A og budsjettskjema 1 B og de endringer 
som følger av tilleggsforslaget fra Marker Krf og Marker Ap.  Sum fordeling til drift settes til kr 200 
350 000. Virksomhetene kan fritt disponere vedlagte netto driftsrammer innenfor den myndighet 
som er gitt i det til enhver tid gjeldende delegeringsreglement og økonomireglement. 
 

Votering 
 
Rådmannens forslag:   2 
Rådmannens forslag med tilleggsforslag:5  
Pkt. 2  Investeringsbudsjett Enstemmig som innstilling 
Pkt. 3  Økonomiplan Forslag fra Marker HKommunestyrevedtak om en avsetning på 1,85% 
opprettholdes i økonomiplanperioden.Forslag fra Marker H vedtatt mot 2 stemmer 
Pkt. 4  Marginavsetning Enstemmig som innstilling 
Pkt. 5  Kommunale avgifter/gebyrer/egenbetalinger for 2019 Enstemmig som innstilling 
Pkt. 6  Rom i kommunale boliger Enstemmig som innstilling 
Pkt. 7  Husleiesatser Enstemmig som innstilling 
Pkt. 8  Omsorg. Enstemmig som innstilling 
Pkt. 9  Barnehagesatser Enstemmig som innstilling 
Pkt. 10  Skolefritidsordning Enstemmig som innstilling 
Pkt. 11  Kulturskole og UKH Enstemmig som innstilling 
 Pkt. 12   Tomtepriser Tomtepriser vedtas i henhold til vedlagte prisskjema. Enstemmig som 
innstilling 
Pkt. 13  Eiendomsskatt 1. Enstemmig som innstilling 
Pkt. 14  Kommunal kompetanse SFelles forslag 
Salg av kommunal kompetanse kr 1.000 pr time.  Enstemmig som forslag 
Pkt. 15 Fond Enstemmig som innstilling 
Pkt. 16 Låneopptak. Enstemmig som innstilling 
Pkt. 17 Kirkeformål.  Punktet utgår 
Pkt. 18 Festeavgift gravplasser.  Enstemmig som innstilling 
Pkt. 19 Kassekreditt.   Enstemmig som innstilling 
Pkt. 20 Budsjettskjemaer Enstemmig som innstilling Hele budsjett- og økonomiplanen med 
endringer.   Enstemmig vedtatt 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Pkt 1. Driftsbudsjett 
Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2019 vedtas med de brutto- og netto driftsrammer som 
følger vedlagt budsjettskjema 1 A og budsjettskjema 1 B. Sum fordeling til drift settes til kr 
200 350 000. Virksomhetene kan fritt disponere vedlagte netto driftsrammer innenfor den 
myndighet som er gitt i det til enhver tid gjeldende delegeringsreglement og økonomireglement. 
 
Pkt. 2 Investeringsbudsjett 
Rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2019 vedtas med de brutto- og netto 



investeringsrammer som følger av vedlagte budsjettskjema 2 A og budsjettskjema 2 B. Sum 
finansiering av investeringer settes til kr 76 562 500. 
 
Pkt. 3 Økonomiplan 
Rådmannens forslag til økonomiplan for årene 2020 til og med 2022 vedtas. 
 
Pkt. 4 Marginavsetning 
Marker kommune vedtar marginavsetning på 12 % fra 1. januar 2019 (uendret fra 2018). 
 
Pkt. 5 Kommunale avgifter/gebyrer/egenbetalinger for 2019 
Avgifter på selvkostområdene vann, avløp, rensing, slam, renovasjon og feiing vedtas i henhold til 
vedlagte prisskjema. 
 
Pkt. 6 Rom i kommunale boliger 
Priser for leie av rom i kommunale bygninger reguleres fra 01.01.2019. Prisreguleringen vedtas i 
henhold til vedlagte prisskjema. 
 
Pkt. 7 Husleiesatser 
Leiepriser for kommunale eiendommer, boliger, borettsleiligheter og 
omsorgsboliger/trygdeboliger, økes i henhold til konsumprisindeksen, jmf Husleieloven. 
 
Pkt. 8 Omsorg 
Betalingssatser omsorgstjenester vedtas i henhold til vedlagte prisskjema. 
 
Pkt. 9 Barnehagesatser 
Betalingssatser for Grimsby barnehage vedtas i henhold til vedlagte prisskjema. 
 
Pkt. 10 Skolefritidsordning 
Brukerbetaling – skolefritidsordning vedtas i henhold til vedlagte prisskjema. 
 
Pkt. 11 Kulturskole og UKH 
Betalingssatser for Kulturskole og UKH vedtas i henhold til vedlagte prisskjema. 
 
 
Pkt. 12          Tomtepriser 
Tomtepriser vedtas i henhold til vedlagte prisskjema. 
 
Pkt. 13 Eiendomsskatt 

1. For eiendomsskatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. 
eigedomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav a, jf. § 2. 

2. For eiendomsskatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett 
grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4 første ledd. 
Det særskilte grunnlaget skal i 2019 være lik 6/7 av differansen mellom 
eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og 
installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget. 

3. For eiendomsskatteåret 2019 skal det videre skrives ut eiendomsskatt på bygninger og 
grunnareal så langt disse var omfattet av eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk i 
2018, jf. overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4 andre ledd. 

4. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2019 er 7 promille, jf. esktl. § 11 
første ledd. Differensiert skattesats for eiendommer med sjølvstendige bustaddelar for 
skatteåret 2019 er 4 promille, jf. esktl. § 12 bokstav a. Den samme satsen skal også 
legges til grunn for fritidsboliger. For eiendomsskatteåret 2019 skal bygninger som har 
historisk verdi fritas for eiendomsskatt, jf. esktl. § 7 bokstav b. Videre skal nyoppførte 
bygninger som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter esktl. § 7 bokstav c i inntil 3 
år etter utstedt midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.  

5. Eiendomsskatt for 2019 skal betales i fire terminer, jf. esktl. § 25 første ledd.  



6. Eiendomstakstvedtekter for eiendomsskatt i Marker kommune vedtatt i kommunestyret 
09.10.2018 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2019, jf. esktl. § 10 

 
Pkt. 14 Kommunal kompetanse 
Salg av kommunal kompetanse utfaktureres med kr 800 pr time eksklusive mva. 
 
Pkt. 15 Fond 
Det avsettes og brukes av fond i samsvar med rådmannens forslag: 

Bruk og avsetning av fond i 2019    Beløp  
  

Bruk av bundne fond    763 326 

Sum bruk av fond i budsjett 2019   763 326 

Avsetning til ubundne fond   6 348 000 

Avsetning til bundne fond    0  

Sum avsetning til fond i budsjett 2019   6 348 000  

 
Pkt. 16 Låneopptak 
Marker kommune tar opp følgende lån i 2019: 

Investering Finansiering 2019 

  Lån/fond/gaver Beløp u/mva 

Prioritert i investeringsbudsjett:     

Ny barnehage Lån 47 100 000 

Var området vann og avløp Lån 7 000 000 

Fiber til hele Marker Lån 0 

Sletta industriområde Lån   

Krogstadfeltet Lån   

IKT generelt/skole og omsorg Lån 1 500 000 

Ørje torg Lån   

Rådhuset rehabilitering Lån 0 

Rehabilitering Marker skole Lån   

Asfaltering Lån 1 500 000 

Oljekjeler, utfasing Lån 500 000 

Maskinpark teknisk Lån 500 000 

Inventar Marker skole Lån 0 

Inventar Omsorg Lån 0 

Ekstraordinært vedlikehold teknisk Lån 1 500 000 

Enøk tiltak Lån 1 000 000 

Nytt varmeanlegg Ørje kirke Lån 735 000 

Nytt varmeanlegg Klund kirke Lån   

Slukkeanlegg Øymark kirke Lån   

Rehabilitering Amfiet i slusene Lån 350 000 

Inventar alle virksomheter Lån 800 000 

Smarte samfunn Lån 390 000 

      

Sum prioriterte investeringer   62 875 000 

 
Pkt. 17 Kirkeformål 
Marker kirkelige fellesråd får overført kr 3 230 000 i ordinært driftstilskudd for 2019. 
 
Pkt. 18 Festeavgift gravplasser 
Avgiften fastsettes til kr 160 per år. 
 



Pkt. 19 Kassekreditt 
Rådmannen gis fullmakt til å oppta kassekreditt på opptil kr 30 000 000. 
 
Pkt. 20 Budsjettskjemaer 
Rådmannen får fullmakt til å tilpasse alle obligatoriske budsjettskjemaer i samsvar med 
kommunestyrets endelige budsjettvedtak. 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 01.11.2018 

Pkt 1. Driftsbudsjett 
Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2019 vedtas med de brutto- og netto driftsrammer som 
følger vedlagt budsjettskjema 1 A og budsjettskjema 1 B. Sum fordeling til drift settes til kr 
200 350 000. Virksomhetene kan fritt disponere vedlagte netto driftsrammer innenfor den 
myndighet som er gitt i det til enhver tid gjeldende delegeringsreglement og økonomireglement. 
Tilleggssaker som dukker opp i løpet av budsjettåret, og som har en økonomisk ramme, skal så 
langt det lar seg gjøre dekkes innenfor de budsjettrammer som er lagt. 
Formannskapet skal ha en månedlig økonomisk oversikt fra alle virksomhetene. Dette for at 
formannskapet skal være best mulig forberedt for de politiske sakene som omhandler økonomi 
Ansvarsområdet næringsutvikling økes med kr 100.000 og ansvarsområde livsynsformål med kr 
69.000 i 2019, som dekkes inn innen eksisterende rammer. Dette gjelder kun 2019, slik at 
rammene for resterende del av økonomiplanperioden opprettholdes som foreslått. 
Pkt. 2 Investeringsbudsjett 
Rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2019 vedtas med de brutto- og netto 
investeringsrammer som følger av vedlagte budsjettskjema 2 A og budsjettskjema 2 B. Sum 
finansiering av investeringer settes til kr 76 562 500. 
 
Pkt. 3 Økonomiplan 
Rådmannens forslag til økonomiplan for årene 2020 til og med 2022 vedtas. 
Kommunestyrevedtak om en avsetning på 1,85% opprettholdes i økonomiplanperioden. 
Pkt. 4 Marginavsetning 
Marker kommune vedtar marginavsetning på 12 % fra 1. januar 2019 (uendret fra 2018). 
 
Pkt. 5 Kommunale avgifter/gebyrer/egenbetalinger for 2019 
Avgifter på selvkostområdene vann, avløp, rensing, slam, renovasjon og feiing vedtas i henhold til 
vedlagte prisskjema. 
 
Pkt. 6 Rom i kommunale boliger 
Priser for leie av rom i kommunale bygninger reguleres fra 01.01.2019. Prisreguleringen vedtas i 
henhold til vedlagte prisskjema. 
 
Pkt. 7 Husleiesatser 
Leiepriser for kommunale eiendommer, boliger, borettsleiligheter og 
omsorgsboliger/trygdeboliger, økes i henhold til konsumprisindeksen, jmf Husleieloven. 
 
Pkt. 8 Omsorg 
Betalingssatser omsorgstjenester vedtas i henhold til vedlagte prisskjema. 
 
Pkt. 9 Barnehagesatser 
Betalingssatser for Grimsby barnehage vedtas i henhold til vedlagte prisskjema. 
 
Pkt. 10 Skolefritidsordning 
Brukerbetaling – skolefritidsordning vedtas i henhold til vedlagte prisskjema. 
 
Pkt. 11 Kulturskole og UKH 
Betalingssatser for Kulturskole og UKH vedtas i henhold til vedlagte prisskjema. 
 
Pkt. 12          Tomtepriser 



Tomtepriser vedtas i henhold til vedlagte prisskjema. 
 
Pkt. 13 Eiendomsskatt 

1. For eiendomsskatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. 
eigedomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav a, jf. § 2. 

2. For eiendomsskatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett 
grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4 første ledd. 
Det særskilte grunnlaget skal i 2019 være lik 6/7 av differansen mellom 
eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og 
installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget. 

3. For eiendomsskatteåret 2019 skal det videre skrives ut eiendomsskatt på bygninger og 
grunnareal så langt disse var omfattet av eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk i 
2018, jf. overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4 andre ledd. 

4. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2019 er 7 promille, jf. esktl. § 11 
første ledd. Differensiert skattesats for eiendommer med sjølvstendige bustaddelar for 
skatteåret 2019 er 4 promille, jf. esktl. § 12 bokstav a. Den samme satsen skal også 
legges til grunn for fritidsboliger. For eiendomsskatteåret 2019 skal bygninger som har 
historisk verdi fritas for eiendomsskatt, jf. esktl. § 7 bokstav b. Videre skal nyoppførte 
bygninger som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter esktl. § 7 bokstav c i inntil 3 
år etter utstedt midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.  

5. Eiendomsskatt for 2019 skal betales i fire terminer, jf. esktl. § 25 første ledd.  
6. Eiendomstakstvedtekter for eiendomsskatt i Marker kommune vedtatt i kommunestyret 

09.10.2018 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2019, jf. esktl. § 10 

 
Pkt. 14 Kommunal kompetanse 
Salg av kommunal kompetanse kr 1.000 pr time 
Pkt. 15 Fond 
Det avsettes og brukes av fond i samsvar med rådmannens forslag: 

Bruk og avsetning av fond i 2019    Beløp  
  

Bruk av bundne fond    763 326 

Sum bruk av fond i budsjett 2019   763 326 

Avsetning til ubundne fond   6 348 000 

Avsetning til bundne fond    0  

Sum avsetning til fond i budsjett 2019   6 348 000  

 
Pkt. 16 Låneopptak 
Marker kommune tar opp følgende lån i 2019: 

Investering Finansiering 2019 

  Lån/fond/gaver Beløp u/mva 

Prioritert i investeringsbudsjett:     

Ny barnehage Lån 47 100 000 

Var området vann og avløp Lån 7 000 000 

Fiber til hele Marker Lån 0 

Sletta industriområde Lån   

Krogstadfeltet Lån   

IKT generelt/skole og omsorg Lån 1 500 000 

Ørje torg Lån   

Rådhuset rehabilitering Lån 0 

Rehabilitering Marker skole Lån   

Asfaltering Lån 1 500 000 

Oljekjeler, utfasing Lån 500 000 

Maskinpark teknisk Lån 500 000 



Inventar Marker skole Lån 0 

Inventar Omsorg Lån 0 

Ekstraordinært vedlikehold teknisk Lån 1 500 000 

Enøk tiltak Lån 1 000 000 

Nytt varmeanlegg Ørje kirke Lån 735 000 

Nytt varmeanlegg Klund kirke Lån   

Slukkeanlegg Øymark kirke Lån   

Rehabilitering Amfiet i slusene Lån 350 000 

Inventar alle virksomheter Lån 800 000 

Smarte samfunn Lån 390 000 

      

Sum prioriterte investeringer   62 875 000 

 
Pkt. 17 Kirkeformål 
Utgår 
 
Pkt. 18 Festeavgift gravplasser 
Avgiften fastsettes til kr 160 per år. 
 
Pkt. 19 Kassekreditt 
Rådmannen gis fullmakt til å oppta kassekreditt på opptil kr 30 000 000. 
 
Pkt. 20 Budsjettskjemaer 
Rådmannen får fullmakt til å tilpasse alle obligatoriske budsjettskjemaer i samsvar med 
kommunestyrets endelige budsjettvedtak. 
 

 
Saken gjelder: 
Marker kommune sin budsjett- og økonomiplan for 2019-2022.  
Utfordrings- og mulighetsdokumentet ligger som eget dokument. 
 
Denne saken skal sluttbehandles av: 
Kommunestyret 
 
Bakgrunn og saksopplysninger: 
Rådmannen legger med dette frem forslag til budsjett 2019 med økonomiplan 2019-2022. 
Forslaget er samlet i et dokument som ligger vedlagt. De obligatoriske budsjettskjemaer følger 
budsjettet, jfr forskrift for årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner. 
 
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) pålegger kommunestyret innen 
utgangen av året å vedta budsjett det kommende kalenderår (§45, 1 pkt). Samme lovs § 44 
pålegger kommunestyret innen samme tidsfrist å vedta en rullerende økonomiplan. 
 
Et årsbudsjett er en bindende plan for kommunens midler og anvendelse av disse i det kommende 
året. Årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens virksomhet. Årsbudsjettet skal inneholde en 
driftsdel og en investeringsdel. 
 
Kommuneloven § 47 omhandler årsbudsjettets bindende virkning for underordnede organ, og 
administrasjonens meldeplikt til kommunestyret dersom det i løpet av året er endringer som kan 
få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på. Kommunal – og 
regionaldepartementet har med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner og 
fylkeskommuner § 46 nr 8 fastsatt forskrift for årsbudsjett. 
 
En økonomiplan skal med utgangspunkt i dagens økonomiske situasjon gi et realistisk anslag over 
kommunens fremtidige utgifter og inntekter fire år frem i tid. Økonomiplanen skal være et 



instrument til hjelp for kommunens handlefrihet og til å foreta prioriteringer innenfor 
kommunelovens krav til økonomisk balanse. Økonomiplanen skal revideres dersom det 
forekommer vesentlige endringer i planperioden. 
 
Vurdering av alternativer og konsekvenser: 
 
Tverrfaglige vurderinger: 
Statsbudsjettet for 2019 er ikke endelig vedtatt og forhandlinger pågår. Vi vet pr i dag ikke om 
endringer som kan påvirke kommunens budsjett. 
 
Vurderinger av etikk og samfunn, herunder omdømme: 
 
Vurdering av økonomi og organisasjon 
Budsjett- og økonomiplan for 2019-2022 legges frem med stramme rammer for virksomhetene, 
flere av virksomhetene har fått kutt. I tillegg har flere virksomheter fått reduserte inntekter som 
også påvirker rammene. 
 
Aktuelle planer, vedtak og dokumenter 
Budsjett 2019 med handlingsplan 2019-2022 
Marker kommune –  utfordrings- og mulighetsdokument oppdatert oktober 2018 
 
 
 

 
Vedlegg: 
25.10.2018 Utfordringer og muligheter 2018 ver 1.3 - oktober 2018 1345342 
25.10.2018 Budsjett 2019 med handlingsplan 2019 - 2022, til 

behandling 
1345343 

25.10.2018 Kommunale priser og gebyrer 2019 1345344 
22.11.2018 Ungdomsrådet 21.11 budsjett 2019 1346445 
20.11.2018 Uttalelse til budsjett 2019-2020 1346244 

 
 
Tove Kolstad Skadsheim  

rådmann  
 


