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Leder Kjersti Nythe Nilsen   

Medlem Morten Andre` Bakker   
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Medlem Roy Gunnar Løvstad   

Medlem Finn Labråten   
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66/15 
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Varamedlem Thor Asle Mauritzen  Sylvia Brandsrud i sak 
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ordfører  

 Vidar Østenby 
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63/15  

Godkjenning av protokoll  

 

Vedtak: 

Protokoll fra formannskapsmøte 18.11.2015 ble enstemmig godkjent men med følgende 

protokolltilførsel fra Marker Høyre v/representanten Kenneth Sirevåg vedr. driftsbudsjett pkt. 

14 – Eiendomsskatt:  

 

 Marker Høyre etterlyser en gjennomgang utregningsmodell fra takstutvalget.  Dette 

innebærer også konkrete utregningseksempler på eiendomsskatt på bolig/hytter. 

 Dette bør også legges ut på kommunens hjemmeside. 

 Vanskelig å fatte ett vedtak når ikke utregningsmodell er lagt fram. 

 

  

64/15  

Regnskap 2015  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

På bakgrunn av resultatene hittil i 2015 og prognoser fremover, ser rådmannen at innsparinger 

i virksomhetene og økte skatteinntekter gjør at vi kan dekke merforbruket fra 2013 i sin 

helhet. Vi har tidligere et vedtak på og dekke kr 1.000.000, i tillegg nå dekker vi kr 

1.606.742,11, til sammen kr 2.606.742,11.  

 

Tidligere vedtak med hensyn til føring i budsjett er feil, derfor blir dette og betrakte som en 

budsjettjustering, og føres som følger: 

D: 15300 9800 899 kr 2.606.742,11 (her fører vi kostnaden ved merforbruket) 

K: 18700 8000 800 kr 2.606.742,11 (merinntekt i skatt er en del av årsaken til at vi kan dekke 

inn underskuddet). 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Formannskapets innstilling: 

På bakgrunn av resultatene hittil i 2015 og prognoser fremover, ser rådmannen at innsparinger 

i virksomhetene og økte skatteinntekter gjør at vi kan dekke merforbruket fra 2013 i sin 

helhet. Vi har tidligere et vedtak på og dekke kr 1.000.000, i tillegg nå dekker vi kr 

1.606.742,11, til sammen kr 2.606.742,11.  

 

Tidligere vedtak med hensyn til føring i budsjett er feil, derfor blir dette og betrakte som en 

budsjettjustering, og føres som følger: 

D: 15300 9800 899 kr 2.606.742,11 (her fører vi kostnaden ved merforbruket) 

K: 18700 8000 800 kr 2.606.742,11 (merinntekt i skatt er en del av årsaken til at vi kan dekke 

inn underskuddet). 
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65/15  

Justering av investeringsbudsjett 2015 

 

Det ble lagt ut feil saksfremlegg til møtet. 

 

Nytt saksfremlegg 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Investeringsbudsjett for 2015 justeres i samsvar med vedlagte skjema. 

 

Bakgrunn og vurdering: 

Investeringsbudsjettet er ettårig, det vil si års avhengig. Det vil si at prosjekter som vi 

budsjetterer i 2015, men som av en eller annen grunn ikke gjennomføres i 2015, eller det 

oppstår andre endringer i 2015, må vi lage budsjettendring på. Noen av vedlagte 

budsjettendringer er ikke gjennomførte prosjekter eller delvis gjennomførte prosjekter i 2015. 

Bruk og avsetning til disposisjonsfond og bundne investeringsfond, overføring mellom 

driftsregnskapet og investeringsregnskapet, må være likt det som føres i regnskapet. Disse 

endringene er også tatt inn i vedlagte dokument. 

 

Rådmannen foreslår følgende justering av investeringsbudsjett 2015: 

Prosjekt 006 Kjøp av aksjer KLP – finansieres med overføring fra drift 

Prosjekt 505 Innskudd kapital Brann og redning IKS- finansiering overføring fra drift 

Prosjekt 009 Salg av tomt – inntektene avsettes til tomtefond 

Prosjekt 010 Salg av tomt – inntektene avsettes til tomtefond 

Prosjekt 011 Utgifter til gnr 92 bnr 96 – utgiftene dekkes av tomtefond 

Prosjekt 012 Salg av tomt – inntektene avsettes til tomtefond 

Prosjekt 013 Takstutg Storgata – utgiftene dekkes av tomtefond 

Prosjekt 173 Brannalarmanlegg Rødenes kirke – brukt noe mindre enn budsjettert 

Prosjekt 300 Programvare Sentrumsgården legekontor- brukt mer enn budsjettert 

Prosjekt 470 Omsorgsboliger – refundert utgifter som Marker kommune hadde i 2014 – 

avsettes til tomtefond 

Prosjekt 206 Smartboard Marker skole- utgiftene brukes i sin helhet, men flyttes til prosjekt 

207 

Prosjekt 207 IKT Marker skole- utgiftene brukes i sin helhet, men prosjekt 206 og 207 blir 

prosjekt 207 

Prosjekt 425 IKT investeringer 2015 – brukt mindre enn budsjettert 

Prosjekt 474 Ovn Marker bo- og servicesenter- brukt noe mindre til kjøkken, resten av 

midlene er overført til prosjekt 473 Møbler Marker bo- og servicesenter 

Prosjekt 641 Døgnåpent bibliotek – brukt mer enn budsjettert 

Prosjekt 508/509 Styringssystemer vann og avløp – fordelt kostnaden mellom to prosjekter for 

og skille på vann og avløp, ingen kostnadsendring 

Prosjekt 511 Enøk kommunale bygg- brukt mindre enn budsjettert 

Prosjekt 512 Kloakkledningsnett – sanering- brukt mindre enn budsjettert 

Prosjekt 514 Asfaltering- brukt mindre enn budsjettert 

Prosjekt 521 Gatelys oppgradering – brukt mindre enn budsjettert 

Prosjekt 545/763 Utskifting av teppe bibliotek/leirplasser- disse var slått sammen til et 

prosjekt, bare en teknisk justering i budsjett. 

Prosjekt 546 Utskifting av vinduer ved Tunet dagsenter – ikke gjennomført i 2015 

Prosjekt 763 Leirplasser – ikke gjennomført i 2015.  
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Prosjekt 533 Gapahuker – finansieres ved overføring fra andre kommuner og overføring fra 

drift. 

Det er i budsjett 2015 budsjettert med en avsetning til disposisjonsfond på kr 120.000. Denne 

tilbakeføres i sin helhet. I stedet ser vi ved regnskapsavslutning hva resultatet blir, og 

budsjetterer den avsetning i sin helhet da. 

 

Vedlegg: 

Skjema for budsjettjustering av investeringsbudsjettet for 2016. 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Formannskapets innstilling: 

Investeringsbudsjett for 2015 justeres i samsvar med vedlagte skjema. 

 

  

66/15  

Driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager 2016  

 

Ordførerens forslag til innstilling: 

Driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager for 2016 fremkommer slik  

(2015 tall i parentes): 

 

Marker kommune sine satser:   Totalt 

Små barn 0-2 år pr heltidsplass 182 294  (178 274) 

Store barn 3-6 år pr heltidsplass 91 085  (89 985) 

 

Kapitaltilskuddet utgjør kr 8 800 pr plass og er inkludert i satsene ovenfor. Det knytter seg 

usikkerhet til det nye regelverket i forhold til kapitaltilskudd og nyere tilbygg. Hvis det skulle 

bli endringer her, må vi komme tilbake til saken senere med nytt vedtak. 

 

De ikke- kommunale barnehagene får dekket reduksjon i foreldrebetaling knyttet til 

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

 

Behandling: 
Representanten Sylvia Brandsrud (SP) meldte seg inhabil i saken.  Enstemmig vedtatt. 

Vararepresentant Thor Mauritzen (SP) tiltrådte møtet . 

 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Representanten Sylvia Brandsrud(SP) tiltrådte igjen møtet. 

 

Formannskapets innstilling: 

Driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager for 2016 fremkommer slik  

(2015 tall i parentes): 

 

Marker kommune sine satser:   Totalt 

Små barn 0-2 år pr heltidsplass 182 294  (178 274) 

Store barn 3-6 år pr heltidsplass 91 085  (89 985) 
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Kapitaltilskuddet utgjør kr 8 800 pr plass og er inkludert i satsene ovenfor. Det knytter seg 

usikkerhet til det nye regelverket i forhold til kapitaltilskudd og nyere tilbygg. Hvis det skulle 

bli endringer her, må vi komme tilbake til saken senere med nytt vedtak. 

 

De ikke- kommunale barnehagene får dekket reduksjon i foreldrebetaling knyttet til 

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