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1/15  

Godkjenning av protokoll  

Vedtak i formannskapet: 

Protokoll fra formannskapsmøte 04.12.2014 ble enstemmig vedtatt. 

 

  

2/15  

Referater  

Ingen referater 

 

  

3/15  

Oppføring av 10 omsorgsboliger Braarud 2 - Garanti til Braarud II Borettslag for 

låneopptak 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Marker kommune gir garanti overfor Braarud II Borettslag for låneopptak i 

Kommunalbanken. Garantien gjelder for et lån på kr 10.500.000,- med tillegg av 10% av til 

enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger i hele 

lånets løpetid med tillegg av 2 år. Garantien er en selvskyldnergaranti.  

 

Behandling: 

Administrasjonen orienterte om økonomien i prosjektet 

 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt 

Formannskapets innstilling: 

Marker kommune gir garanti overfor Braarud II Borettslag for låneopptak i 

Kommunalbanken. Garantien gjelder for et lån på kr 10.500.000,- med tillegg av 10% av til 

enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger i hele 

lånets løpetid med tillegg av 2 år. Garantien er en selvskyldnergaranti.  

 

 

4/15  

Kommunereformen i Østfold - Prosjektplan og fremdriftsplan 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

1. ”Arbeidsbok for vurdering av status og muligheter” godkjennes og benyttes i det 

videre arbeidet med kommunereformen i Marker kommuune.  

2. ”Forslag til tidsplan for kommunene i Indre Østfold” godkjennes og benyttes som 

rettesnor for det videre arbeidet med kommunereformen i Marker kommune.  

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Formannskapets innstilling: 

1. ”Arbeidsbok for vurdering av status og muligheter” godkjennes og benyttes i det 

videre arbeidet med kommunereformen i Marker kommune.  
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2. ”Forslag til tidsplan for kommunene i Indre Østfold” godkjennes og benyttes som 

rettesnor for det videre arbeidet med kommunereformen i Marker kommune.  

 

 

5/15  

Eiendomsskatt - Oppnevning av sakkyndig nemnd og klagenemnd. 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

1. I medhold eiendomsskatteloven § 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig 

nemnd til å verdsette eiendommer i Marker kommune på bakgrunn av forslag fra 

engasjerte besiktigelsesmenn. 

 

Den sakkyndige nemnd skal bestå av tre medlemmer (leder, nestleder og ett 

medlem). I tillegg velges tre personlige varamedlemmer.  

 

Som leder velges:     Personlig vara:  

Som nestleder velges:    Personlig vara:  

Som medlem velges:     Personlig vara:  

Den sakkyndige nemnda velges for en periode fram til 31.12.2019 

2. Som klagenemnd i eiendomsskattesaker benyttes kommunene særskilte klagenemnd.  

 

Behandling: 

Representanten Morten Bakker (AP)  fremmet følgende endring i innstillingens pkt. 1 

"Rådmannen engasjerer personer til sakkyndig nemnd".  

 Rådmannens innstilling med endringsforslag fra Morten Bakker ble enstemmig vedtatt.  

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1. I medhold eiendomsskatteloven § 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig 

nemnd til å verdsette eiendommer i Marker kommune på bakgrunn av forslag fra 

engasjerte besiktigelsesmenn. 

 
Rådmannen engasjerer personer til sakkyndig nemnd.  

 

Den sakkyndige nemnda velges for en periode fram til 31.12.2019 

2. Som klagenemnd i eiendomsskattesaker benyttes kommunene særskilte klagenemnd.  

 

  

6/15  

Selskapsavtale for Indre Østfold Kontrollutvalgssekreteriat  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune vedtar selskapsavtale av 24.10.14 for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS 
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Behandling: 

Alle IKS-ene bør inviteres til kommunestyret for å fortelle om de tjenestene de utfører. 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  

Formannskapets innstilling: 

Marker kommune vedtar selskapsavtale av 24.10.14 for Indre Østfold 

Kontrollutvalgssekretariat IKS 

 

  

7/15  

Justering av investeringsbudsjett 2015  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Investeringsbudsjettet for 2015 justeres for følgende prosjekter: 

 

Prosjekt             Sum ekskl mva 

Kloakkledningsnett     668.000,- 

Asfaltering      221.600,- 

Gatelys      584.000,- 

Turstier        31.000,- 

Skilting      147.000,- 

Leirplasser        134.000,- 

Utvidelse av tomtefelt Krogstad            2.500.000,- 

Døgnåpent bibliotek        99.366,- 

Sum                4.321.965,- 

 

Prosjekter som videreføres finansieres tilsvarende tidligere respektive vedtak om bruk av lån, 

tilskudd og gaver. 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Formannskapets innstilling: 

Investeringsbudsjettet for 2015 justeres for følgende prosjekter: 

 

Prosjekt             Sum ekskl mva 

Kloakkledningsnett     668.000,- 

Asfaltering      221.600,- 

Gatelys      584.000,- 

Turstier        31.000,- 

Skilting      147.000,- 

Leirplasser        134.000,- 

Utvidelse av tomtefelt Krogstad            2.500.000,- 

Døgnåpent bibliotek        99.366,- 

Sum                4.321.965,- 
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Prosjekter som videreføres finansieres tilsvarende tidligere respektive vedtak om bruk av lån, 

tilskudd og gaver. 

 

 

8/15  

Høringsuttalelse om statliggjøring av skatteoppkreveren fra Marker kommune.  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Etter Marker kommunes syn er organiseringen av skatteoppkreveren en del av den totale 

gjennomgangen av den samlede oppgave- og ansvarsfordelingen mellom stat og kommuner i 

kommunereformen. 

Vi mener derfor det er uheldig å forsere en beslutning om dette nå og anbefaler at spørsmålet 

undergis en samlet behandling i kommunereformen. 

 

Kombinasjonen av et irreversibelt forslag, mangelfull utredning av gevinster og klar risiko for 

provenytap gjør at Marker kommune fraråder statliggjøring av skatteoppkreveren fra 

01.01.2016. 

 

Vi mener forslaget er et eksempel på uheldig distriktspolitikk fordi nærhet og lokalkunnskap 

er spesielt viktig i denne saken. Forslaget innebærer en uhensiktsmessig sentralisering, når 

lokal skjønnsutøvelse og lokalkunnskap er mye av forklaringen til dagens gode resultater. 

Vi mener at kommunen selv har best kompetanse og forutsetning for å samarbeide med og 

håndtere vårt lokale næringsliv og våre innbyggere innenfor høringens foreslåtte områder. 

 

Vi vil også bemerke at høringsdokumentene i svært liten grad gir noen begrunnelse for  

hvorfor skatteoppkreverfunksjonen skal overføres. Vi reagerer på at hovedspørsmålet om 

hvorfor overføringen skal skje, i svært liten grad er utredet. Dette til tross for at forslaget kan 

få betydelige negative konsekvenser for Marker kommune og som nevnt innebære risiko for 

vår likviditet, økonomistyring og økonomikompetanse.  

Særlig i lys av at en eventuell statliggjøring vil være irreversibel er vi negative til 

departementets forslag. 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Formannskapets innstilling: 

Etter Marker kommunes syn er organiseringen av skatteoppkreveren en del av den totale 

gjennomgangen av den samlede oppgave- og ansvarsfordelingen mellom stat og kommuner i 

kommunereformen. 

Vi mener derfor det er uheldig å forsere en beslutning om dette nå og anbefaler at spørsmålet 

undergis en samlet behandling i kommunereformen. 

 

Kombinasjonen av et irreversibelt forslag, mangelfull utredning av gevinster og klar risiko for 

provenytap gjør at Marker kommune fraråder statliggjøring av skatteoppkreveren fra 

01.01.2016. 

 

Vi mener forslaget er et eksempel på uheldig distriktspolitikk fordi nærhet og lokalkunnskap 

er spesielt viktig i denne saken. Forslaget innebærer en uhensiktsmessig sentralisering, når 

lokal skjønnsutøvelse og lokalkunnskap er mye av forklaringen til dagens gode resultater. 
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Vi mener at kommunen selv har best kompetanse og forutsetning for å samarbeide med og 

håndtere vårt lokale næringsliv og våre innbyggere innenfor høringens foreslåtte områder. 

 

Vi vil også bemerke at høringsdokumentene i svært liten grad gir noen begrunnelse for  

hvorfor skatteoppkreverfunksjonen skal overføres. Vi reagerer på at hovedspørsmålet om 

hvorfor overføringen skal skje, i svært liten grad er utredet. Dette til tross for at forslaget kan 

få betydelige negative konsekvenser for Marker kommune og som nevnt innebære risiko for 

vår likviditet, økonomistyring og økonomikompetanse.  

Særlig i lys av at en eventuell statliggjøring vil være irreversibel er vi negative til 

departementets forslag. 

 

 

 

9/15 

Betalingssatser - Ikke kommunale barnehager  

 

Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 

Driftstilskudd til ikke kommunale barnehager for 2015 fremkommer slik (2014 tall i 

parentes): 

 

Behandling: 
Representanten Sten Morten Henningsmoen (SP) fremmet følgende forslag: 

Det inviteres til møte med de private barnehagene torsdag 05.02 kl 18.00.  

"Saken utsettes"  

Enstemmig vedtatt  

Formannskapets  vedtak: 

Det inviteres til møte med de private barnehagene torsdag 05.02 kl 18.00.  

"Saken utsettes"  

 

Andre saker:  

- "Arbeiderpartiets krav angående regnskap 2014 og budsjett 2015." Tiltakene som 

fremkommer i brevet gjennomføres så langt det er hensiktsmessig.  

- Brev fra Nils Ole Solberg med oppfordring om at Marker kommune trekker sin klage til 

OED i forbindelse med vindmøllesaken. Formannskapet anser saken som ferdig behandlet og 

det fremmes ikke noe forslag om at klagen trekkes.   

Vedlegg til protokollen: 

Arbeiderpartiets krav angående regnskap 2014 og budsjett 2015 
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Arbeiderpartiets krav angående regnskap 2014 og budsjett 2015 


I siste kommunestyremøte før jul ble det enighet om følgende forslag fra Arbeiderpartiet: 


Formannskapet ønsker at rådmannen legger frem regnskapsrapporter forløpende gjennom året med 


første rapport etter februar måned. Dersom rapporten viser negative tall skal rådmannen legge fram 


hvilke innsparingsmuligheter vi har. 


Innsparingsmulighetene bør fokusere på personalsituasjonen versus flatt kutt i alle virksomhetene, 


eller en blanding av de to. 


Dette er god planlegging, men Arbeiderpartiet mener bestemt at det ikke er tid eller særlig klokt å 


sitte og vente på disse rapportene, men at vi trenger å jobbe på flere områder parallelt med dette.  


Det er ikke tvil om at kunnskap og forståelse må ligge bak de avgjørelser vi politikere skal ta i løpet av 


2015. Dette gjelder spesielt budsjett og økonomi, men så er det jo slik at de aller fleste saker dreier 


seg i bunn og grunn om penger.  


Derfor kommer Arbeiderpartiet med følgende forslag til Formannskapet i dag: 


Generelt: 


- Rådmannen skal informere alle de ansatte om kommunens dårlige finansielle posisjon 


gjennom allmannamøter. Her skal det bestrebes å gi de ansatte en forståelse og eierskap til 


den dårlige økonomien, og konsekvenser av dette. Gjennomføres før påske 2015. 


- Rådmannen skal innkalle til ekstraordinært formannskap torsdag 26. februar 2015, for å 


besvare de kravene gitt i denne sak.  


- Ordfører holder jevnlig alle gruppeledere for de ulike politiske partier oppdatert om 


kommunens økonomiske situasjon.  


Regnskap 2014: 


Når det gjelder året 2014 vet vi at regnskapet ikke ennå foreligger, men uavhengig av dette har vi fått 


en forståelse for at det blir røde tall også for året 2014. Dette tenker Arbeiderpartiet at vi ikke kan 


leve med og vil derfor begynne med å gripe fatt i noen økonomiske utfordringer som hører til 2014. 


- Rådmannen skal gi en forklaring på hvorfor kommunens likviditet var så dårlig at disse linjene 


sto i Budsjett justering, investeringsbudsjett 2014: Prosjekt 470 Omsorgsboliger – Ved 


behandling av budsjett 2014 ble det vedtatt at Marker kommune skulle tilbakebetale til 


Husbanken kr 12.800.000 som nedbetaling av lån fra Husbanken. Innbetaling av salg av 


leiligheter og tilskudd fra Husbanken, skulle dekke denne tilbakebetalingen. Denne 


innbetalingen har nå skjedd, men Marker kommune sin likviditet er anstrengt, og vi ser ingen 


mulighet til å tilbakebetale dette beløpet på kr 12.800.000. Lån gitt av Husbanken på kr 


20.000.000 løper da videre i sin helhet.  


Her skal det legges frem hva disse pengene har blitt brukt til på en forståelig måte, og ikke 


bare summen på 12,8 millioner, men også resterende som ble tatt opp i lån pålydende 7,2 


millioner kroner. Dette skal være skriftlige detaljerte opplysninger basert på eventuelle 


vedtak, virksomheter, lovforandringer eller andre skriftlige avtaler. Legges frem på 


ekstraordinært formannskap torsdag 26. februar 2015. 







- Rådmannen skal gjøre rede for, på en forståelig måte, grunnen til den utvidete 


kassakreditten på 10 millioner kroner som skjedde høsten 2014. Hvorfor trengte vi den, og 


hva hadde vi brukt pengene våre til slik at vi måtte utvide for å drifte kommunen videre.  


Dette skal være skriftlige detaljerte opplysninger basert på eventuelle vedtak, virksomheter, 


lovforandringer eller andre skriftlige avtaler. Legges frem på ekstraordinært formannskap 


torsdag 26. februar 2015. 


- Rådmannen skal i detalj redegjøre for bruk av disposisjonsfondet de siste 8 år. Alt bruk av 


disposisjonsfondet skal skriftlig legges frem og knyttes opp mot kommunestyrevedtak. 


Legges frem på ekstraordinært formannskap torsdag 26. februar 2015. 


 


Budsjett 2015 


- Rådmannen skal ukentlig innhente informasjon hos alle virksomhetsledere i kommunen 


angående den aktuelle virksomhetens økonomi og hvordan de ligger an i forhold til budsjett 


og melde dette ukentlig til ordfører og månedlig til formannskap. Starter omgående og 


gjennomføres ut 2015.  


- Rådmannen skal, når ordningen med fortløpende regnskapsrapporter kommer i gang etter 


februar, informere formannskapet, ikke bare om hvilke virksomheter som ikke holder 


budsjett, men også innenfor hvilken avdeling på gjeldene virksomhet og hva overforbruket 


skyldes.  


- Rådmannen skal skriftlig informere formannskapet om hvor eventuelle innsparelser i 


kommunen kan utføres, og hva innsparelsen omhandler. Denne skal også inneholde 


konsekvenser ved innsparelsen. Legges frem på ekstraordinært formannskap torsdag 26. 


februar 2015. 


Inntekter 


- Rådmannen skal til det ekstraordinære formannskapet 26. februar 2015, legge frem hvilke 


inntektsmuligheter kommunen har. Det være seg eiendomsskatt, vindmøller, salg av 


eiendom eller andre muligheter.  


- Rådmannen skal holde ordfører konstant oppdatert på andre forhold som påvirker 


kommunens inntekter, som for eksempel skatteinngang.  


 


Arbeiderpartiet 


v/Gruppeleder Morten Bakker 


 





