
    

MARKER KOMMUNE 
 

 

 

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Formannskapet 

Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus 

Møtedato: 08.05.2014 

Tidspunkt: 18.30 

 

Funksjon  Navn     Forfall Møtt for  

Medlem Roy Sverre Hagen   

Medlem Kirsten Hofseth   

Medlem Kjersti Nythe Nilsen   

Medlem Barbro Elisabeth Kvaal FO  

Medlem Morten Andre` Bakker   

Medlem Runar Kasbo FO  

Medlem Sten Morten Henningsmoen   

Medlem Anne Hellgren Østbye   

Medlem Inger Anita Ruud   

Varamedlem Finn Labråten  Runar Kasbo 

Varamedlem Pernille M. Westlie  Barbro Elisabeth Kvaal 
 

Følgende fra administrasjonen møtte: 

Rådmann Espen Jaavall, kommunalsjef Vidar Østenby, kommunalsjef Per Øivind Sundell og 

regnskapssjef Anne-Kari Grimsrud. 

Behandlede saker: 10/14-13/14 

 

 

 

 

Kjersti Nythe Nilsen  

ordfører  

 Espen Jaavall 

 rådmann 
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Saksliste 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Innhold 

  

PS 10/14 14/348   

 Godkjenning av protokoll  

 

PS 11/14 14/343   

 Årsoppgjør med regnskap og årsrapport for 2013  

 

PS 12/14 14/346   

 Felles finansiering for bygging av leiligheter Sagodden/Braarudsaga 

 

PS 13/14 14/62 Unntatt offentlig ofl §13  

 Kommunale næringsfond - fra 2014  
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10/14  

Godkjenning av protokoll  

 

Vedtak: 

Protokoll fra formannskapets møte 10.04 2014 og formannskaps-sak 9/14 ble enstemmig 

godkjent.  

 

 

11/14  

Årsoppgjør med regnskap og årsrapport for 2013  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

 

1. Kommunestyret vedtar det framlagte regnskapet for 2013. 
 

2. Kommunestyret vedtar rådmannens årsrapport for 2013, og tar virksomhetenes 

årsrapport til orientering. 
 

3. Regnskapsmessig merforbruk på drift (underskudd) dekkes inn på følgende måte: 
 

a) Inntektsføring av disposisjonsfond, kr 1.987.930,60 

b) Resterende kr 647.026,85 dekkes inn i 2014 ved å redusere budsjettert avsetning til 

disposisjonsfond med tilsvarende beløp. Rest budsjett avsetning til 

disposisjonsfond for 2014 reduseres da til kr 770.000.  
 

4. Regnskapsmessig merforbruk på investering (underskudd) på kr 28.215,34 dekkes inn 

over investeringsbudsjettet for 2014. 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i formannskapet 

 

1. Kommunestyret vedtar det framlagte regnskapet for 2013. 
 

2. Kommunestyret vedtar rådmannens årsrapport for 2013, og tar virksomhetenes 

årsrapport til orientering. 
 

3. Regnskapsmessig merforbruk på drift (underskudd) dekkes inn på følgende måte: 
 

c) Inntektsføring av disposisjonsfond, kr 1.987.930,60 

d) Resterende kr 647.026,85 dekkes inn i 2014 ved å redusere budsjettert avsetning til 

disposisjonsfond med tilsvarende beløp. Rest budsjett avsetning til 

disposisjonsfond for 2014 reduseres da til kr 770.000.  
 

4. Regnskapsmessig merforbruk på investering (underskudd) på kr 28.215,34 dekkes inn 

over investeringsbudsjettet for 2014. 

 

  

12/14  

Felles finansiering for bygging av leiligheter Sagodden/Braarudsaga 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
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Marker kommune forplikter seg finansielt til 1/3 av boenhet med salgspris på kr 3.750.000, 

det vil si kr 1.250.000. 

 

Beløpet betales tilbake i sin helhet når boenheten er solgt. 

 

Marker kommunes andel finansieres med ubrukte lånemidler. 

 

Behandling: 
Rådmannen endret siste setning i innstillingen slik:  

Marker kommunes andel finansieres ved opptak av lån. Lånet inntektsføres på kto … og 

overføres til… ved å belaste kto nr …  

 

Dette ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i formannskapet: 

Marker kommune forplikter seg finansielt til 1/3 av boenhet med salgspris på kr 3.750.000, 

det vil si kr 1.250.000. 

 

Beløpet betales tilbake i sin helhet når boenheten er solgt. 

 

Marker kommunes andel finansieres ved opptak av lån. Lånet inntektsføres på kto … og 

overføres til… ved å belaste kto nr …  

 

 

13/14 Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13 

Kommunale næringsfond - fra 2014  

 

 

 

 

 

Andre saker:  

 

- Linje 9 

Marker kommune sender høringsuttalelse som foreslått av Sten Morten Henningsmoen 

 

- Skatteinngang 2014  

Administrasjonen orienterte om skatteinngangen til og med april 2014  

 

- Tilleggsregning for 2013 fra Sentrumsgården 

Administrasjonen orienterte om mottatt tilleggsregning på kr 63.000,-.  

 

- Fremtidige tomtefelt 

Aktuelle områder ble drøftet.  
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