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Møteprotokoll 

 

Utvalg: Kommunestyret 

Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen 

Møtedato: 22.09.2015 

Tidspunkt: 18.00 

 

Funksjon  Navn     Forfall Møtt for  

Leder Kjersti Nythe Nilsen   

Medlem Roy Sverre Hagen   

Medlem Morten Andre` Bakker   

Medlem Inger Anita Ruud FO  

Medlem Roy Gunnar Løvstad FO  

Medlem Gunnar Leren   

Medlem May Britt Heed   

Medlem Kirsten Hofseth   

Medlem Roger Fredriksen   

Medlem Sten Morten Henningsmoen   

Medlem Theodor Bye   

Medlem Anne Hellgren Østbye   

Medlem Nora Rakkestad   

Medlem Liv Helene Solberg   

Medlem Iver Thorvald Halvorsrud   

Medlem Runar Kasbo   

Medlem Finn Labråten   

Medlem Øystein Jaavall   

Medlem Barbro Elisabeth Kvaal   

Medlem Pernille M. Westlie   

Medlem Terje Nilsen   

Medlem Kent Arne Olsson   

Medlem Fredrik Hattestad Nesset   

Medlem Eva Martinsen FO  

Medlem Tor Morten Larsen FO  

Varamedlem Thor Erland Heyerdahl  Roy Gunnar Løvstad 



  

Side 2 av 12 

Varamedlem Harald Aastorp Forsberg  Tor Morten Larsen 

Varamedlem Roald Nilsen  Inger Anita Ruud 

Varamedlem Gunnar Ingebretsen  Eva Martinsen 
 

Følgende fra administrasjonen møtte: 

Rådmann Espen Jaavall 

Behandlede saker: 54/15-68/15 

 

 

 

 

Kjersti Nythe Nilsen  

ordfører  

 Espen Jaavall 

 rådmann 
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Innkallingen var foretatt i samsvar med reglementets § 4. 

Kommunestyrets møte har vært kunngjort ved annonse i Smaalenenes avis og på 

marker.kommune.no. 

 

25 av 25 medlemmer var tilstede og ordføreren erklærte møtet for lovlig satt. 

 

Ordfører ønsket kommunestyret, representanter fra administrasjonen og tilhørere vel møtt. 

 

 

54/15  

Godkjenning av protokoll  

Protokoll fra kommunestyremøte 16.06.2015 ble enstemmig godkjent. 

 

  

55/15  

Referater  

Kommunestyret ønsker bedre informasjon om budsjett, regnskap og årsrapporten for alle IKS-

ene.  

 

  

56/15  

Kommuneplan for Marker kommune - samfunnsdelen.  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommuneplanens samfunnsdel for Marker kommune for tidsrommet 2015 – 2027 godkjennes 

i henhold til Pbl, § 11-15 Vedtak av kommuneplan. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet - 27.08.2015 

På side 39 i planen er Helgetjern og Krokstadtjern nevnt spesielt. Disse navnene fjernes for å 

unngå den begrensningen som det setter.  

 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

Kommuneplanens samfunnsdel for Marker kommune for tidsrommet 2015 – 2027 godkjennes 

i henhold til Pbl, § 11-15 Vedtak av kommuneplan. 

 

På side 39 i planen er Helgetjern og Krokstadtjern nevnt spesielt. Disse navnene fjernes for å 

unngå den begrensningen som det setter.  

 

Behandling i kommunestyret: 
Mottatte innspill til kommuneplanens arealdel presenteres før kommuneplanens samfunnsdel 

behandles. 

 

Representanten Sten Morten Henningsmoen (SP) fremmet følgende forslag: 

Saken utsettes. 

 

Representanten Sten Morten Henningsmoens forslag ble enstemmig vedtatt.  
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Vedtak i kommunestyret: 

Saken utsettes. 

 

  

57/15  

Kommunereformen  - Utrednings- og forhandlingsmandat 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
1) Kommunestyret i Marker oppnevner ei forhandlingsgruppe bestående av 

- Ordfører  

- Varaordfører 

- Gruppeleder for det største opposisjonspartiet 

som gis i oppgave å utrede og framforhandle et sammenslåingsgrunnlag med kommuner 

jfr pkt 2 i kommunestyrets vedtak i møtet 16.06.15 sak 42/15.  
2) Rådmannen deltar i utvalgets møter uten stemmerett og sørger for praktisk bistand til utvalgets 

arbeid. 

3) Sammenslåingsgrunnlaget benevnes som intensjonsavtale. 

4) Prinsippene som skal legges til grunn i utredningene og forhandlingene som skal resultere i en 

intensjonsavtale avtales i drøftinger mellom ordførerne.  

5) Innholdet i, og detaljnivået på, intensjonsavtalen avtales i drøftinger mellom ordførerne  

6) Forhandlingsgruppens arbeid skal være avsluttet ved at det foreligger underskrevet 

intensjonsavtale senest medio januar 2016.  

7) Intensjonsavtalen behandles i kommunestyrene senest ultimo januar 2016.  

 

Behandling i formannskapet 17.09.2015: 
Representanten Sten Morten Henningsmoen (SP) fremmet følgende forslag:  

Ordet "ordførerne" i punkt 4 og 5 byttes ut med "forhandlingsgruppene".  

  

Representanten Kirsten Hofseth (AP) fremmet følgende forslag: 

Følgende setning skrives inn sist i punkt 1: "Egenvurderingen fra fase 1 legges til grunn."  

  

Rådmannens innstilling med overstående endringer og tillegg ble enstemmig vedtatt.  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
1) Kommunestyret i Marker oppnevner ei forhandlingsgruppe bestående av 

- Ordfører  

- Varaordfører 

- Gruppeleder for det største opposisjonspartiet 

som gis i oppgave å utrede og framforhandle et sammenslåingsgrunnlag med kommuner 

jfr pkt 2 i kommunestyrets vedtak i møtet 16.06.15 sak 42/15. Egenvurderingen fra fase 1 

legges til grunn. 
2) Rådmannen deltar i utvalgets møter uten stemmerett og sørger for praktisk bistand til utvalgets 

arbeid. 

3) Sammenslåingsgrunnlaget benevnes som intensjonsavtale. 

4) Prinsippene som skal legges til grunn i utredningene og forhandlingene som skal resultere i en 

intensjonsavtale avtales i drøftinger mellom forhandlingsgruppene.  

5) Innholdet i, og detaljnivået på, intensjonsavtalen avtales i drøftinger mellom 

forhandlingsgruppene. 

6) Forhandlingsgruppens arbeid skal være avsluttet ved at det foreligger underskrevet 

intensjonsavtale senest medio januar 2016.  

7) Intensjonsavtalen behandles i kommunestyrene senest ultimo januar 2016.  
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Behandling i kommunestyret 22.09.2015: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyret 22.09.2015: 
1) Kommunestyret i Marker oppnevner ei forhandlingsgruppe bestående av 

- Ordfører  

- Varaordfører 

- Gruppeleder for det største opposisjonspartiet 

som gis i oppgave å utrede og framforhandle et sammenslåingsgrunnlag med kommuner 

jfr pkt 2 i kommunestyrets vedtak i møtet 16.06.15 sak 42/15. Egenvurderingen fra fase 1 

legges til grunn. 
2) Rådmannen deltar i utvalgets møter uten stemmerett og sørger for praktisk bistand til utvalgets 

arbeid. 

3) Sammenslåingsgrunnlaget benevnes som intensjonsavtale. 

4) Prinsippene som skal legges til grunn i utredningene og forhandlingene som skal resultere i en 

intensjonsavtale avtales i drøftinger mellom forhandlingsgruppene. 

5) Innholdet i, og detaljnivået på, intensjonsavtalen avtales i drøftinger mellom 

forhandlingsgruppene. 

6) Forhandlingsgruppens arbeid skal være avsluttet ved at det foreligger underskrevet 

intensjonsavtale senest medio januar 2016.  

7) Intensjonsavtalen behandles i kommunestyrene senest ultimo januar 2016.  

 

  

58/15  

Eiendomsskatt  - Retningslinjer for taksering av eiendommer 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Retningslinjer for taksering av eiendommer tas til orientering.  

 

Behandling i formannskapet 17.09.2015: 
Terje Nilsen deltok i møtet for å presentere retningslinjene.  

Dokumentet deles opp slik at vi får ett for bolig, sekundærbolig, våningshus, kårbolig og 

fritidsbolig, ett dokument for verk og bruk, og ett dokument for næring.  

 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Behandling i kommunestyret 22.09.2015: 
Lederen i den sakkyndige nemnda, Terje Nilsen, presenterte retningslinjene. 

 

Ordfører Kjersti Nythe Nilsen (AP) fremmet følgende forslag: 

“Retningslinjer for taksering av eiendommer i henhold til lov om eiendomsskatt. Boliger og 

fritidsboliger” vedtas. 

 

Ordfører Kjersti Nythe Nilsen sitt forslag ble enstemmig vedtatt.  

 

Retningslinjer for taksering av eiendommer i henhold til lov om eiendomsskatt – Verker og 

bruk tas til orientering. 

 

Retningslinjer for taksering av eiendommer i henhold til lov om eiendomsskatt – 

Næringseiendommer tas til orientering. 
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Vedtak i kommunestyret 22.09.2015: 

“Retningslinjer for taksering av eiendommer i henhold til lov om eiendomsskatt. Boliger og 

fritidsboliger” vedtas. 

 

Retningslinjer for taksering av eiendommer i henhold til lov om eiendomsskatt – Verker og 

bruk tas til orientering. 

 

Retningslinjer for taksering av eiendommer i henhold til lov om eiendomsskatt – 

Næringseiendommer tas til orientering. 

 

 

59/15  

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte - forslag til nytt reglement  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Nytt revidert reglement for godtgjørelse til kommunale folkevalgte godkjennes.  

 

Behandling i formannskapet 17.09.2015: 
Informasjon fra arbeidsgruppa som har revidert reglementet.  

Grensekomiteen tas inn i reglementets punkt 4 gruppe 3.  

 

Rådmannens innstilling med overstående tillegg ble enstemmig vedtatt.  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

Nytt revidert reglement for godtgjørelse til kommunale folkevalgte med tillegg  at 

Grensekomiteen tas inn i reglementets punkt 4 – gruppe 3,  godkjennes.  

 

Behandling i kommunestyret 22.09.2015: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyret 22.09.2015: 

Nytt revidert reglement for godtgjørelse til kommunale folkevalgte med tillegg  at 

Grensekomiteen tas inn i reglementets punkt 4 – gruppe 3,  godkjennes.  

 

  

60/15  

Serveringsbevilling ILA JENSEN MAT OG MER  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Søknad fra Ila Elisabeth Jensen om serveringsbevilling ved Enogførti`n innvilges. 

 

Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 25.08.2015 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Behandling i kommunestyret 22.09.2015: 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
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Vedtak i kommunestyret 22.09.2015: 

Søknad fra Ila Elisabeth Jensen om serveringsbevilling ved Enogførti`n innvilges. 

 

61/15  

Orientering om sykefraværsarbeidet i virksomhet omsorg  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Virksomhetens arbeid tas til etterretning. 

 

Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 25.08.2015 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Behandling/vedtak i Arbeidsmiljøutvalget 27.08.2015: 

Morten Aalborg orienterte. 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Behandling i kommunestyret 22.09.2015: 
Kommunestyret ønsker en orientering om den overordnede helhetlige planen som har vært til 

behandling i AMU. 

 

Oppvekst og omsorgsutvalget innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i kommunestyret 22.09.2015: 

Virksomhetens arbeid tas til etterretning. 

 

  

62/15  

Driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

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

parentes): 

 

Marker kommune satser    Totalt 

Små barn 0-2 år pr heltidsplass   kr 178.274 (kr 195.595) 

Store barn 3-6 år pr heltidsplass   kr 89.985 (kr 100.815) 

Kapitaltilskuddet utgjør kr 9.500 pr plass og er inkludert i satsene ovenfor. 

 

De ikke kommunale barnehagene får dekket reduksjon i foreldrebetaling knyttet til 

søskenmoderasjon i henhold til § 1 i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. 

 

Behandling/vedtak i formannskapet 17.09.2015 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Behandling i kommunestyret 22.09.2015: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyret 22.09.2015: 
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Driftstilskudd til ikke kommunale barnehager for 2015 fremkommer slik (2014 tall i 

parentes): 

 

Marker kommune satser    Totalt 

Små barn 0-2 år pr heltidsplass   kr 178.274 (kr 195.595) 

Store barn 3-6 år pr heltidsplass   kr 89.985 (kr 100.815) 

Kapitaltilskuddet utgjør kr 9.500 pr plass og er inkludert i satsene ovenfor. 

 

De ikke kommunale barnehagene får dekket reduksjon i foreldrebetaling knyttet til 

søskenmoderasjon i henhold til § 1 i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. 

 

 

63/15  

Høring - endringer i inndelingsloven og kommuneloven  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Marker kommune støtter forslagene til endringer av inndelingsloven og kommuneloven. 

Forslagene til endringer gir som resultat at disse to lovene blir hensiktsmessige redskap 

for kommunesammenslåinger og grenseendringer mellom kommuner.   

2. Marker kommune anbefaler at alternativ 2 for behandling av ROBEK-status ved 

kommunesammenslåinger legges til grunn for lovendringene.  

 

Behandling i formannskapet 17.09.2015: 

Representanten Kirsten Hofseth (AP) fremmet følgende forslag: 

Høringssvar sendes ikke. 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. 

 

Behandling i kommunestyret 22.09.2015: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyret 22.09.2015 

1. Marker kommune støtter forslagene til endringer av inndelingsloven og 

kommuneloven. Forslagene til endringer gir som resultat at disse to lovene blir 

hensiktsmessige redskap for kommunesammenslåinger og grenseendringer mellom 

kommuner.   

2. Marker kommune anbefaler at alternativ 2 for behandling av ROBEK-status ved 

kommunesammenslåinger legges til grunn for lovendringene.  

 

  

64/15  

Retningslinjer for Startlån i Marker kommune  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

“Retningslinjer for startlån i Marker kommune” godkjennes og gjøres gjeldende fra og med 1. 

oktober 2015. 

 

Kommunestyret vedtar for hvert budsjettår om Marker kommune skal ta opp startlån fra 

Husbanken til videre utlån og eventuelt hvor stort. 
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Behandling/vedtak i Formannskapet - 27.08.2015 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Behandling i kommunestyret 22.09.2015: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i kommunestyret 22.09.2015: 

“Retningslinjer for startlån i Marker kommune” godkjennes og gjøres gjeldende fra og med 1. 

oktober 2015. 

 

Kommunestyret vedtar for hvert budsjettår om Marker kommune skal ta opp startlån fra 

Husbanken til videre utlån og eventuelt hvor stort. 

 

  

65/15  

Lønnsoppgjøret 2015, budsjettjustering  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

1 Driftsbudsjettet for 2015 justeres for årets lønnsoppgjør slik: 

 

Virksomhet    Beløp   Tillegg   Sum 

Pol styring/sentraladm  15.110.000  118.500  15.228.500 

Marker skole    39.378.000  493.500  39.871.500 

Grimsby barnehage   6.081.000  99.000   6.180.000 

Familie og helse m/barnev.  15.086.000  142.500  15.228.500 

NAV     2.246.000  22.500   2.268.500 

Utviklingshemmede   7.685.000  144.150  7.829.150 

Marker bo- og service   49.591.000  706.500  50.297.500 

Forvaltning, drift og vedl.hold 11.646.000  272.250  11.918.250 

Plan og miljø    5.063.000  9.150   5.072.150 

Kultur og fritid   2.686.000  13.050   2.699.050 

Bibliotek    784.000  7.200   791.200 

Næring    675.000  3.450   678.450 

 

Sum     156.031.000  2.031.750  158.062.750 

 

2 Utgiften dekkes over reservert bevilgning for lønnsoppgjøret: 14900 – 1400 – 180. 

 

3 Obligatoriske budsjettskjemaer justeres tilsvarende vedtaket. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet - 27.08.2015 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 

Behandling i kommunestyret 22.09.2015: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyret 22.09.2015: 

1 Driftsbudsjettet for 2015 justeres for årets lønnsoppgjør slik: 
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Virksomhet    Beløp   Tillegg   Sum 

Pol styring/sentraladm  15.110.000  118.500  15.228.500 

Marker skole    39.378.000  493.500  39.871.500 

Grimsby barnehage   6.081.000  99.000   6.180.000 

Familie og helse m/barnev.  15.086.000  142.500  15.228.500 

NAV     2.246.000  22.500   2.268.500 

Utviklingshemmede   7.685.000  144.150  7.829.150 

Marker bo- og service   49.591.000  706.500  50.297.500 

Forvaltning, drift og vedl.hold 11.646.000  272.250  11.918.250 

Plan og miljø    5.063.000  9.150   5.072.150 

Kultur og fritid   2.686.000  13.050   2.699.050 

Bibliotek    784.000  7.200   791.200 

Næring    675.000  3.450   678.450 

 

Sum     156.031.000  2.031.750  158.062.750 

 

2 Utgiften dekkes over reservert bevilgning for lønnsoppgjøret: 14900 – 1400 – 180. 

 

3 Obligatoriske budsjettskjemaer justeres tilsvarende vedtaket. 

 

  

66/15  

Tertialrapport - 2. tertial 2015  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Tertialrapport for 2. tertial 2015 tas til orientering. 

 

Behandling i formannskapet 17.09.2015: 
Administrasjonen svarte på spørsmål til rapporten.  

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Behandling i kommunestyret 22.09.2015: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyret 22.09.2015: 

Tertialrapport for 2. tertial 2015 tas til orientering. 

 

 

67/15  

Eventuell spørretime  

Oppfordring fra Kirsten Hofseth om at Marker kommune bør benytte seg av Husbankens 

mulighet for gunstige lån til bygging av boliger for vanskeligstilte. 

 

 

68/15  

Nødvendige investeringer ved Marker skole - låneopptak  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
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Nødvendige vedlikeholdsarbeider ved Marker skole gjennomføres med kr. 6.250.000.  

Tiltakene finansieres ved opptak av lån og bokføres slik 

 

Debet 

02700 5122 222 209         kr     100.000 

02000 5122 222 209         kr  3.500.000 

02300 5122 222 209         kr  2.650.000 

04290 5122 222 209         kr  1.562.500 

Kredit 

07290 5122 841 209         kr – 1.562.500 

09100 5122 880 209         kr -  6.250.000 

  
Behandling i kommunestyret: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i kommunestyret 22.09.2015: 

Nødvendige vedlikeholdsarbeider ved Marker skole gjennomføres med kr. 6.250.000.  

Tiltakene finansieres ved opptak av lån og bokføres slik 

 

Debet 

02700 5122 222 209         kr     100.000 

02000 5122 222 209         kr  3.500.000 

02300 5122 222 209         kr  2.650.000 

04290 5122 222 209         kr  1.562.500 

Kredit 

07290 5122 841 209         kr – 1.562.500 

09100 5122 880 209         kr -  6.250.000 

  

  

 

Andre saker: 

 

Administrasjonen orienterte om anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten “Oppfølging 

av politiske vedtak”. 
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