
19/082: Budsjett- og økonomiplan 2020-2023 – Samlet 
saksfremstilling.

Kommunestyret 11.12.2019:

Behandling:
1. Rådmannens forslag til driftsbudsjett pr rammeområde for 

2020 med netto driftsrammer på  kr 213 000 000 vedtas.   
Forslag fra Marker Ap og Marker H
Eiendomsskatten reduseres med 0,5 promille. Pengene tas 
fra avsetning til disposisjonsfond. Det innarbeides også en 
ytterligere reduksjon på 0,5 promille i økonomiplanen, for 
budsjettåret 2021, 0,25 promille for budsjettåret 2022 og 
0,25 promille for budsjettåret 2023.

Forslaget falt med 10 mot 11 stemmer
2. Rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2020 på kr 

30 000 000 vedtas.  

Enstemmig som formannskapets innstilling
3. Rådmannens forslag til økonomiplan for årene 2021-2023 

vedtas.  

Forslag fra Marker Ap og Marker H
Eiendomsskatten reduseres med 0,5 promille. Pengene tas 
fra avsetning til disposisjonsfond. Det innarbeides også en 
ytterligere reduksjon på 0,5 promille i økonomiplanen, for 
budsjettåret 2021, 0,25 promille for budsjettåret 2022 og 
0,25 promille for budsjettåret 2023.
Forslaget falt med 10 mot 11 stemmer

4. Skatt på inntekt og formue fastsettes iht. det høyeste 
skatteøret som Stortinget vedtar.  

 Enstemmig som formannskapets innstilling
5. Endringer i egenbetalinger og kommunale gebyrer mv slik 

det fremkommer av punkt 8 i budsjettdokumentet, sidene 
66-78 vedtas.  

Marker Ap
Timeprisen ved leie av rådhuset fjernes (side 75)

Forslaget fra Marker Ap enstemmig vedtatt

6. Salg av kommunal kompetanse kr 1 100 pr time vedtas.  

Enstemmig som formannskapets innstilling
7. For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut 

eiendomsskatt i hele kommunen, jf. Eigedomsskattelova 
(esktl.) § 3 første ledd bokstav a, jf § 2.  



For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut 
eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold 
til overgansregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4 første 
ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2020 være 5/7 av 
differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 
2019 som er forårsaket av nye verdsettelsesregler og at 
produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i 
grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett
som næringseiendom.  

For eiendomsskatteåret 2020 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.  

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2020 
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 2020 skal bygninger som har historisk 
verdi fritas for eiendomsskatt, jf. Eigedomsskattelova § 7 
bokstav b etter søknad. Eiendommer i områder som er 
regulert til forretnings- og næringsformål fritas for 
eiendomsskatt, jf. Eigedomsskattelova § 7 bostav d. 
Nyoppførte bygninger som helt eller delvis brukes som bolig
fritas etter eigedomsskattelova § 7 bokstav 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. 
Eigedomsskattelova § 7 bokstav d.   

Eiendomsskatt for 2020 skal betales i fre terminer, jf esktl. 
§ 25 første ledd. Det kan hvis ønskelig fra 
eier/hjemmelshaver betales i 1 termin. 
Eiendomsskattevedtekter for eiendomsskatt i Marker 
kommune vedtatt i kommunestyret 09.10.2018 skal gjelde 
for eiendomsskatteåret 2020, jf. Esktl. § 10.   

Forslag fra Marker Ap og Marker H
Eiendomsskatten reduseres med 0,5 promille. Pengene tas 
fra avsetning til disposisjonsfond. Det innarbeides også en 
ytterligere reduksjon på 0,5 promille i økonomiplanen, for 
budsjettåret 2021, 0,25 promille for budsjettåret 2022 og 
0,25 promille for budsjettåret 2023.
Forslaget falt med 10 mot 11 stemmer

8. Låneopptak til investering i 2020 på kr 30 000 000 vedtas. 



(Se oversikt over hvilke investeringer i budsjettdokument)  

Enstemmig som formannskapets innstilling

9. Rådmann gis fullmakt til å oppta kassekreditt på inntil kr 30
000 000.  

Enstemmig som formannskapets innstilling 

10. Rådmannen får fullmakt til å tilpasse alle obligatoriske 
budsjettskjemaer i samsvar med kommunestyrets endelige 
budsjettvedtak 

 Enstemmig som formannskapets innstilling

11. Det fortsettes med månedlig økonomisk rapportering til 
formannskapet. Det er oversikten som er månedlig, men 
med kommentarer fra virksomhetslederne kvartalsmessig. 
Det rapporteres ikke hvert tertial, men hvert kvartal 

Enstemmig som formannskapets innstilling

12. Administrasjonen bes om en gjennomgang av oppgaver, 
kapasitet og kompetanse på virksomhet Teknikk, plan og 
miljø innen 1. juni 2019. 

Enstemmig som formannskapets innstilling

13. Administrasjonen bes utrede forbedret innbyggerdialog i 
Marker og legge fram et forslag til kommunestyret innen 1. 
mai 2020. Finansiering dekkes over investeringsbudsjettet 
innen de rammer som fremgår av budsjettforslag 
investering. 

Enstemmig som formannskapets innstilling

14. Det ønskes at arbeidet med hverdagsrehabilitering 
innenfor virksomhet omsorg og virksomhet familie 
videreføres. Administrasjon og utvalg for oppvekst og 
omsorg bes derfor om å utarbeide et forslag til 
formannskap og kommunestyre i forbindelse med møtet 
25.02 som defnerer behovet, potensiale og 
kostnadsbesparelser i forbindelse med prosjekt. Det bes 
også om et kostnadsoverslag som inneholder forslag til, i 
hvilken grad, dette kan fnansieres innenfor allerede gitt 
rammer. Bevilgninger utover dette må innstilles av 
formannskapet. 

Enstemmig som formannskapets innstilling
Budsjettet samlet enstemmig godkjent



KS- 19/082 Vedtak:
1. Rådmannens forslag til driftsbudsjett pr rammeområde for 2020 med netto

driftsrammer på  kr 213 000 000 vedtas.   

2.  Rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2020 på kr 30 000 000 
vedtas.  

3. Rådmannens forslag til økonomiplan for årene 2021-2023 vedtas.  

4. Skatt på inntekt og formue fastsettes iht. det høyeste skatteøret som 
Stortinget vedtar.   

5. Endringer i egenbetalinger og kommunale gebyrer mv slik det 
fremkommer av punkt 8 i budsjettdokumentet, sidene 66-78 vedtas.  
Timeprisen ved leie av rådhuset fjernes (side 75)

6. Salg av kommunal kompetanse kr 1 100 pr time vedtas.  

7. For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele 
kommunen, jf. Eigedomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav a, jf § 
2.  

For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt på et 
«særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgansregelen til 
eigedomsskattelova §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 
2020 være 5/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og
2019 som er forårsaket av nye verdsettelsesregler og at 
produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for 
verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom.  

For eiendomsskatteåret 2020 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.  

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2020 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 2020 skal bygninger som har historisk verdi fritas 
for eiendomsskatt, jf. Eigedomsskattelova § 7 bokstav b etter søknad. 
Eiendommer i områder som er regulert til forretnings- og næringsformål 
fritas for eiendomsskatt, jf. Eigedomsskattelova § 7 bostav d. Nyoppførte 
bygninger som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter 
eigedomsskattelova § 7 bokstav 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. 
Eigedomsskattelova § 7 bokstav d.   

Eiendomsskatt for 2020 skal betales i fre terminer, jf esktl. § 25 første 
ledd. Det kan hvis ønskelig fra eier/hjemmelshaver betales i 1 termin. 
Eiendomsskattevedtekter for eiendomsskatt i Marker kommune vedtatt i 
kommunestyret 09.10.2018 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2020, jf. 



Esktl. § 10.  

8. Låneopptak til investering i 2020 på kr 30 000 000 vedtas. (Se oversikt 
over hvilke investeringer i budsjettdokument)  

9. Rådmann gis fullmakt til å oppta kassekreditt på inntil kr 30 000 000.  

10.Rådmannen får fullmakt til å tilpasse alle obligatoriske budsjettskjemaer i 
samsvar med kommunestyrets endelige budsjettvedtak 

11.Det fortsettes med månedlig økonomisk rapportering til formannskapet. 
Det er oversikten som er månedlig, men med kommentarer fra 
virksomhetslederne kvartalsmessig. Det rapporteres ikke hvert tertial, men
hvert kvartal 

12.Administrasjonen bes om en gjennomgang av oppgaver, kapasitet og 
kompetanse på virksomhet Teknikk, plan og miljø innen 1. juni 2019. 

13.Administrasjonen bes utrede forbedret innbyggerdialog i Marker og legge 
fram et forslag til kommunestyret innen 1. mai 2020. Finansiering dekkes 
over investeringsbudsjettet innen de rammer som fremgår av 
budsjettforslag investering. 

14.Det ønskes at arbeidet med hverdagsrehabilitering innenfor virksomhet 
omsorg og virksomhet familie videreføres. Administrasjon og utvalg for 
oppvekst og omsorg bes derfor om å utarbeide et forslag til formannskap 
og kommunestyre i forbindelse med møtet 25.02 som defnerer behovet, 
potensiale og kostnadsbesparelser i forbindelse med prosjekt. Det bes 
også om et kostnadsoverslag som inneholder forslag til, i hvilken grad, 
dette kan fnansieres innenfor allerede gitt rammer. Bevilgninger utover 
dette må innstilles av formannskapet.

Formannskapet 20.11.2019:

FS- 19/066 Vedtak:
1.          Rådmannens forslag til driftsbudsjett pr rammeområde for 
2020 med netto 
             driftsrammer på  kr 213 000 000 vedtas.
  
2.          Rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2020 på kr 30
000 000 
              vedtas. 
3.          Rådmannens forslag til økonomiplan for årene 2021-2023 
vedtas. 
4.          Skatt på inntekt og formue fastsettes iht. det høyeste 
skatteøret som 
              Stortinget  vedtar. 
5.          Endringer i egenbetalinger og kommunale gebyrer mv slik det
fremkommer 
              av  punkt 8 i  budsjettdokumentet, sidene 66-78 vedtas. 
6.          Salg av kommunal kompetanse kr 1 100 pr time vedtas. 
7.          For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut 



eiendomsskatt i hele 
              kommunen, jf. Eigedomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd 
bokstav a, jf § 2. 

 For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt på et 
«særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgansregelen til 
eigedomsskattelova §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal 
i 2020 være 5/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 
2018 og 2019 som er forårsaket av nye verdsettelsesregler og at 
produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget 
for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som 
næringseiendom.  

For eiendomsskatteåret 2020 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.  

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2020 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 2020 skal bygninger som har 
historisk verdi fritas for eiendomsskatt, jf. Eigedomsskattelova § 7 
bokstav b etter søknad. Eiendommer i områder som er regulert til 
forretnings- og næringsformål fritas for eiendomsskatt, jf. 
Eigedomsskattelova § 7 bostav d. Nyoppførte bygninger som helt eller 
delvis brukes som bolig fritas etter eigedomsskattelova § 7 bokstav 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. Eigedomsskattelova § 7 
bokstav d.   

Eiendomsskatt for 2020 skal betales i fre terminer, jf esktl. § 25 første 
ledd. Det kan hvis ønskelig fra eier/hjemmelshaver betales i 1 termin. 
Eiendomsskattevedtekter for eiendomsskatt i Marker kommune vedtatt 
i kommunestyret 09.10.2018 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2020, 
jf. Esktl. § 10.  

8. Låneopptak til investering i 2020 på kr 30 000 000 vedtas. (Se oversikt 
over hvilke investeringer i budsjettdokument)  

9. Rådmann gis fullmakt til å oppta kassekreditt på inntil kr 30 000 000.  

10.Rådmannen får fullmakt til å tilpasse alle obligatoriske budsjettskjemaer
i samsvar med kommunestyrets endelige budsjettvedtak 

11.Det fortsettes med månedlig økonomisk rapportering til formannskapet. 
Det er oversikten som er månedlig, men med kommentarer fra 
virksomhetslederne kvartalsmessig. Det rapporteres ikke hvert tertial, 
men hvert kvartal 

12.Administrasjonen bes om en gjennomgang av oppgaver, kapasitet og 
kompetanse på virksomhet Teknikk, plan og miljø innen 1. juni 2019. 



13.Administrasjonen bes utrede forbedret innbyggerdialog i Marker og 
legge fram et forslag til kommunestyret innen 1. mai 2020. Finansiering 
dekkes over investeringsbudsjettet innen de rammer som fremgår av 
budsjettforslag investering.


