
    

MARKER KOMMUNE 
 

 

 

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Formannskapet 

Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus 

Møtedato: 16.04.2015 

Tidspunkt: 18.30 

Funksjon  Navn     Forfall Møtt for  

Medlem Roy Sverre Hagen   

Medlem Kirsten Hofseth   

Medlem Kjersti Nythe Nilsen FO  

Medlem Barbro Elisabeth Kvaal FO  

Medlem Morten Andre` Bakker   

Medlem Runar Kasbo   

Medlem Sten Morten Henningsmoen   

Medlem Anne Hellgren Østbye   

Medlem Inger Anita Ruud   

Varamedlem Gunnar Leren  Kjersti Nythe Nilsen 

Varamedlem Pernille M. Westlie  Barbro Elisabeth Kvaal 
 

Følgende fra administrasjonen møtte: 

Rådmann Espen Jaavall 

Behandlede saker: 18/15-22/15 

 

 

 

 

Runar Kasbo  

Varaordfører  

 Espen Jaavall 

 rådmann 
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Saksliste 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Innhold 

  

PS 18/15 15/225   

 Godkjenning av protokoll  

 

PS 19/15 15/190   

 Økonomisk oversikt Marker kommune pr 31.03.15  

 

PS 20/15 15/198   

 Reglement for godtgjørelse til folkevalgte - endring  

 

PS 21/15 15/231   

 Helhetlig risiko - og sårbarhetsanalyse for Marker kommune  

 

PS 22/15 15/237   

 Antall medlemmer i politiske utvalg  
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18/15  

Godkjenning av protokoll  

 

Protokoll fra formannskapsmøte 19.03.2015 ble enstemmig godkjent.  

 

  

19/15  

Økonomisk oversikt Marker kommune pr 31.03.15  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Rapporten pr 31.03.15 tas til etterretning. 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 

Virksomhetenes budsjettrammer skal kuttes med til sammen 1 mill. Det legges fram egen sak 

om dette i mai.  

Ut over det som er vedtatt av sparetiltak legger rådmannen fram en oversikt med forslag til 

ytterligere tiltak med konsekvensutredninger av disse.  

 

Vedtak i formannskapet: 

Rapporten pr 31.03.15 tas til etterretning. 

 

Virksomhetenes budsjettrammer skal kuttes med til sammen 1 mill. Det legges fram engen 

sak om dette i mai.  

Ut over det som er vedtatt av sparetiltak legger rådmannen fram en oversikt med forslag til 

ytterligere tiltak med konsekvensutredninger av disse.  

 

  

20/15  

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte - endring  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Det settes ned ei arbeidsgruppe bestående av tre politikere for å gå gjennom og legge fram 

forslag til revidert reglement for godtgjørelse til kommunale folkevalgte.  

Leder… 

Medlem… 

Medlem… 

Administrasjonen stiller som sekretær for arbeidsgruppa.  

Det reviderte reglementet legges fram for politisk behandling før høstens valg.  

 

Behandling: 
Forslag på følgende medlemmer i arbeidsgruppa: 

Leder        Roy Hagen 

Medlem    Barbro Kvaal 

Medlem    Anne Østby 
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Rådmannens forslag til innstilling og forslag til medlemmer i arbeidsgruppe ble enstemmig 

vedtatt.  

 

Innstilling i formannskapet; 

Det settes ned ei arbeidsgruppe bestående av tre politikere for å gå gjennom og legge fram 

forslag til revidert reglement for godtgjørelse til kommunale folkevalgte.  

Leder:  Roy Hagen 

Medlem : Barbro Kvaal 

Medlem: Anne Østbye 

 

Administrasjonen stiller som sekretær for arbeidsgruppa.  

Det reviderte reglementet legges fram for politisk behandling før høstens valg.  

 

  

21/15  

Helhetlig risiko - og sårbarhetsanalyse for Marker kommune  

 

Rådmannens forslag til innstilling:  

Helhetlig ROS- analyse for Marker kommune godkjennes 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Innstilling i formannskapet: 

Helhetlig ROS- analyse for Marker kommune godkjennes. 

 

  

22/15  

Antall medlemmer i politiske utvalg  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Fra og med kommende valgperiode skal antall medlemmer i politiske utvalg være som føler:  

Formannskapet   7 

Administrasjonsutvalget  7 

Hovedutvalg plan og miljø  7 

Hovedutvalg oppvekst og omsorg  7 

Kontrollutvalget   3 

 

Behandling: 
Forslag fra Roy Hagen (AP): 

Kontrollutvalget bør bestå av 5 medlemmer 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt med endringsforslaget fra  Roy Hagen.  

 

Innstilling i formannskapet: 

Fra og med kommende valgperiode skal antall medlemmer i politiske utvalg være som føler:  

Formannskapet   7 

Administrasjonsutvalget  7 

Hovedutvalg plan og miljø  7 
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Hovedutvalg oppvekst og omsorg  7 

Kontrollutvalget   5 

 

  

Andre saker: 

- Administrasjonen informerte om møte med Fylkesmannen angående bostting av flytninger 

- Administrasjonen la fram noen tanker rundt eventuelt å selge deler av boligmassen som   

  kommunen eier.  
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