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FINANSFORVALTNINGEN PR 31.08.13  
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Formannskapet 13/1625 250// 
 
Sektor: ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN      
  
 
Saksbehandler: MIE 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
27/13 Formannskapet 24.10.2013 
/ Kommunestyret 31.10.2013 
 
Rådmannens innstilling: 
Aremark kommunes finansforvaltning pr. 31.08.13 tas til etterretning. 
 
 
Vedlegg: 
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
Aremark kommunestyre vedtok eget finansreglement 02.09.10, sak 32/10. Reglementet er vedtatt med 
hjemmel i forskrift om finansforvaltning i kommuner og fylkeskommuner som trådte i kraft 01.07.10. 
Formålet med reglementet er at kommunen skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning 
oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at kommunen skal ha 
midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall. Reglementer legger opp til at rådmannen skal 
rapportere vedr. finansforvaltningen i kommunen i forbindelse med tertialrapporteringen og 
årsrapporteringen.  
 
Pr. 31.08.13 hadde Aremark kommune plassert sine finansielle aktive slik: 

 30.04.2013  31.08.2013  
Betingelser pr. 

31.08.13 

 Beløp % Beløp %  

Innskudd hos hovedbank-forbindelse: 

Marker Sparebank      11 438 262,44 78,27 %      16 574 179,21 75,16 % 
1,96431 % (3 
mnd Nibor + 
0,25 %) 

      
Andre banker:      

Berg Sparebank        3 176 409,81 21,73 %        5 476 409,81 24,84 % 
 

3,20 % 
 

      
      

Samlet plasseringer      14 614 672,25 100,00 %      22 050 589,02 100,00 % 
 
 

  



 

  
 

Kommunen har ikke plassert noen av sine midler i aksjer/obligasjoner eller andre verdipapirer  
for å oppnå avkastning.   

 
 
Pr. 31.08.13 hadde Aremark kommune sine finansielle passiva slik: 
 Pr. 30.04.13  Pr. 31.08.13  Betingelser pr. 31.08.13 

 Beløp % Beløp %  

Lån til investeringer:      

Husbanken      9 942 371,00  17,57 %     9 803 252,00  17,53 % 
Flytende: 2,182.                Fast: 
1,084, 2,084 og 2,089. 

      

Kommunalbanken   26 754 790,00  47,27 %   26 492 990,00  47,38 % 
Flytende: 2,000 og 2,250 Fast: 
3,060 og 2,550 

KLP   17 074 372,00  30,17 %   16 846 090,00  30,13 % Flytende: 2,570 og 2,950 
      
Lån til viderutlån:      

Husbanken      2 829 156,00  5,00 %     2 767 860,00  4,95 % 
Flytende: 2,182og 2,188          
Fast: 1,990 

      
Samlet innlån   56 600 689,00  100,00 %   55 910 192,00  100,00 %  

    
     

Største enkeltlån er tatt opp fra Kommunalbanken til Aremarkhallen, saldo pr. 31.08.13 kr 10 365 280,-. 
Det er tatt opp lån til investeringformål på kr 4 925 000,- i desember 2012. Det er ikke gjort låneopptak i 2013. 
Kommunen har ikke rentebytteavtaler eller finansiell leasing.  

 



 

  
 

REGNSKAPSKONTROLL 2013 - TERTIALRAPPORT 2/2013  
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Formannskapet 13/1624 212// 
 
Sektor: ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN      
  
 
Saksbehandler: MIE 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
28/13 Formannskapet 24.10.2013 
/ Kommunestyret 31.10.2013 
 
Rådmannens innstilling: 
Tertialrapport 2/2013 for perioden 01.01.13 – 31.08.13 tas til etterretning. 
 
 
Vedlegg: 
Tertialrapport 2/2013. 
 
Saksopplysninger: 
I følge forskrift om årsbudsjett § 10 skal rådmannen gjennom budsjettåret legge fram rapporter for 
kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og innbetalinger og utgifter og utbetalinger i henhold 
til det vedtatte årsbudsjett. Uttrykket ”gjennom året” og ”rapporter” angir at slik rapportering skal skje 
med jevne mellomrom og minimum to ganger pr. år i tillegg til behandlingen av årsregnskapet. 
Regnskapet er nå ajourført for perioden 01.01.13 – 31.08.13. 
 
 
Vurdering: 
Innholdet i sakens vedlegg vil bli presentert av administrasjonen i møtet. Rådmannen innstiller på at 
tertialrapporten for 2. tertial 2013 tas til etterretning.  
 
 













 

  
 

BUDSJETTJUSTERING DRIFT ETTER 2. TERTIAL 2013  
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Formannskapet 13/1632 212// 
 
Sektor: RÅDMANN        
 
Saksbehandler: JFO 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
29/13 Formannskapet 24.10.2013 
/ Kommunestyret  
 
Rådmannens innstilling: 
Følgende budsjettjusteringer godkjennes: 

1. Rammen til virksomhet 22 – Aremark barnehage økes med kr 100 000,- som skal dekke 
utgifter til barnehager i andre kommuner, konto 13500.2210.201. 

2. Rammen til virksomhet 23 – Aremark skole økes med kr 200 000,- som skal dekke opp for 
inntektssvikt, konto 17000.2310.202/17500.2310.202. 

3. Rammen til virksomhet 32 – NAV økes med kr 100 000,- som skal dekke utgifter til 
økonomisk sosialhjelp, konto 14703.3221.281. 

4. Rammen til virksomhet 33 – Pleie og omsorg økes med kr 600 000,- som skal dekke vikarlønn 
og helligdagsgodtgjørelse med tilhørende sosiale utgifter, konto 
10204.3310.253/10107.3310.253/10900.3310.253/10990.3310.253. 

5. Rammen til virksomhet 43 – Teknisk økes med kr 200 000,- som skal dekke tapte 
husleieinntekter, konto 16300.4320.265/16300.4321.265/16300.4366.325. 

6. Ovenstående kr 1 200 000,-  dekkes ved bruk av disposisjonsfond konto 
19400.9220.800/2.5600.001.  

 
 
 
Vedlegg: 
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
Utgifter til dekning av barn i barnehager i andre kommuner er budsjettert med kr 500 000,- for 2013. 
Det er allerede mottatt fakturer til dette formålet på kr 359 782,-, for første halvår. Det er stor 
usikkerhet hvor mange barn dette gjelder for i andre halvår 2013.  
 
Det er i virksomhet skole/Sfo budsjettert med refusjoner/tilskudd fra staten til etter- og 
videreutdanning og til voksne innvandrere. Det viser seg nå at tilskuddet til etter- og 
videreutdanningen ikke blir videreført, og at tilskudd til voksne innvandrere er mindre enn forventet. I 
tillegg er det budsjettert med refusjon fra andre kommuner ifm med en elev som tilhører en annen 
kommune. Denne eleven har flyttet fra Aremark og den budsjetterte refusjonen for høsthalvåret vil 
frafalle.  



 

  
 

 
Når det gjelder økonomisk sosialhjelp har det et vært en økning i antall søknader og klienter siden 
nyttår. Det har i tillegg vært et par større hendelser som har belastet budsjettet mer enn vanlig.  
 
Pleie- og omsorg har første halvår hatt et stort sykefravær; både langtidsfravær og korttidsfravær. 
Langtidsfraværet skyldes til dels planlagte årsaker (operasjoner og rehabilitering) og uforutsette 
årsaker som brudd med følge av operasjoner, samt at virksomheten har ansatte med kroniske plager 
som over år har hatt stort sykefravær.  
Korttidsfraværet skyldes bl.a. Noroviruset både blant brukere og ansatte. Det har vært en stor 
utfordring å få dekket opp vakter i virksomheten, og det har påbeløpt en del merutgifter i form av 
helligdagsgodtgjørelse, vikarer og overtid i denne perioden.  
 
Innenfor virksomhet teknisk er i påvente av salg av fast eiendom en mindreinntekt på husleie som ikke 
blir dekket i løpet av året.  
 
Vurdering: 
Etter en gjennomgang av økonomien pr 31.08.13 foreslår rådmannen at det foretas følgende 
budsjettendringer:  
Aremark barnehage styrkes med kr 100 000,- som skal dekke utgifter til barnehager i andre 
kommuner. 
Aremark skole styrkes med kr 200 000,- som skal dekke opp for inntektssvikt.  
NAV styrkes med kr 100 000,- som skal dekke utgifter til økonomisk sosialhjelp. 
Pleie og omsorg styrkes med kr 600 000,- som skal dekke vikarlønn og helligdagsgodtgjørelse med 
tilhørende sosiale utgifter. 
Virksomhet teknisk styrkes med kr 200.000,- som skal dekke mindreinntekt på husleie. 
Styrkingen av rammene på totalt kr 1 200 000,- inndekkes ved bruk av disposisjonsfond.  
 
 



 

  
 

INVESTERING I NYTT SYKESIGNAL-ANLEGG VED FOSBYKOLLEN SYKEHJEM  
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Formannskapet 13/1634 661/H12/ 
 
Sektor: RÅDMANN        
 
Saksbehandler: JFO 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
30/13 Formannskapet 24.10.2013 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Det investeres i nytt sykesignal-anlegg ved Fosbykollen sykehjem i tråd med tilbud fra 
Caverion AS av 1. oktober 2013. 

2. Investeringen gjennomføres i investeringsregnskapet innenfor en ramme på kr. 300.000, og 
finansieres ved bruk av lån. 

3. Vedtaket fatter etter § 13 (hasteparagrafen) i Kommuneloven, og forelegges for 
Kommunestyret i dettes første møte. 

 
 
Vedlegg: 

- Tilbud fra Caverion AS av 1. oktober 2013. 
 
Saksopplysninger: 
Sykesignal-anlegget (sikkerhetsalarmene) ved Fosbykollen sykehjem har brutt sammen. 
Virksomhetsleder har vært i kontakt med leverandør og fått beskjed om at anlegget er for gammelt og 
ikke kan repareres. 
Det er derfor livsviktig å få på plass et nytt system (alarmanlegg) og siden det her er snakk om liv og 
helse trenger man ikke å gå hele prosessen med lov om offentlige anskaffelser. 
Virksomhetsleder har fått tilbud på nytt anlegg og prisen er ca 290.000,-. Dette er et system man ikke 
klarer seg uten og som sagt viktig på grunn av liv og helse. 
Anskaffelsen bevilges og føres i investeringsregnskapet og finansieres med låneopptak. 
 
Vurdering: 
Rådmannen gir sin støtte til de vurderinger virksomhetsleder har gjort i saken, og innstiller på å få på 
plass et nytt sykesignalanlegg umiddelbart. Saken fremmes derfor som hastesak etter kommunelovens 
§ 13. 
 
 





 

  
 

REGIONAL UTVIKLINGSAVTALE MELLOM GRENSEREGIONEN OG ØSTFOLD 
FYLKESKOMMUNE 2013-2016  
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Formannskapet 13/1618 026// 
 
Sektor: RÅDMANN        
 
Saksbehandler: JFO 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
31/13 Formannskapet 24.10.2013 
/ Kommunestyret  
 
Rådmannens innstilling: 
Aremark kommune godkjenner forslag til utviklingsavtale mellom grensekommunene og Østfold 
fylkeskommune med underliggende strategier. 
 
 
Vedlegg: 

- Underskrevet avtale for regionale utviklingsprosjekter mellom Grensekommunene og Østfold 
fylkeskommune 2013-2016 

- Vedlegg 2: Regionale strategier 
 
Saksopplysninger: 
Grensekommunene har i flere perioder hatt egen utviklingsavtale med fylkeskommunen. Utviklings-
avtalen har tilført regionen betydelige beløp til bruk for regional utvikling. Kommunene bidrar i sum 
med kr 750.000 til avtalen pr år, fordelt med 300.000 hver på Marker og Aremark og 150.000 på 
Rømskog. Grenserådet har administrert avtalen. 
 
Det foreligger nå forslag om videreføring av avtalen, men i en litt annen form. Midlene som tildeles 
gjennom fylkeskommunen skal administreres av fylkeskommunen og en egen styringsgruppe, og 
midlene fra kommunen benyttes til et lokalt fond som administreres av grenserådet.  
 
Midlene som bevilges til utviklingsavtalen skal primært benyttes til tiltak innen regionalparkens 
fokusområder, mens de lokale midlene står kommunene fritt til å benytte som de selv ønsker. 
 
Det er nå enighet om videreføring av utviklingsavtalen for grensekommunene, i henhold til følgende 
vedtak i styringsgruppen 28.06.13 
 
1. Styringsgruppen for Regional Utviklingsavtale 2009-2012 mellom Grenseregionen og Østfold 

fylkeskommune ønsker å videreføre ordningen med Regional Utviklingsavtale i perioden 2013-
2016 og anbefaler kommunestyrene å godkjenne de nye retningslinjene. 
 



 

  
 

2. Regionale strategier, prioriterte områder og innsatsområder for Grenseregionen slik de er 
framstilt i Vedlegg 2 i avtalen, samt charteret for Regionalpark Haldenkanalen anbefales lagt til 
grunn for bevilgninger fra avtalen i perioden. Dersom Grensekommunene ønsker å bruke pengene 
til formål utenom Regionalpark Haldenkanalen skal dette godkjennes av fylkesutvalget. 
 

3. Innenfor den regionale utviklingsavtalen mellom Grenseregionen og Østfold fylkeskommune 
skal det sees på en mulighet for å bevilge midler til koordineringen av de ulike prosjektene 
innenfor Regionalpark Haldenkanalen. 
 

4. Forenklet rapportering til Østfold fylkeskommune skal foretas etter følgende mal: 
 

Navn på 
prosjektet/tiltaket 

 

Navn på støttemottaker  Målgruppe
:

 

Bevilget beløp  Type tiltak:   
Prosjektkostnad  
Finansieringsplan  
Prosjektets start- og 
sluttdato 

Start
:

Slutt:  

Geografisk nedslagsfelt  
Prosjektleder  
Prosjektets 
målbeskrivelse 

 

Resultater og effekter  
Status for prosjektet  
Utbetalt til prosjektet   
 
Det forutsettes at sekretariatet for utviklingsavtalen og styringsgruppen også får tilgang på 
rapporteringen som er gjort til KRD. 
 

5. Kommunene oppfordres til å godkjenne og skrive under avtalen så raskt som mulig. 
6. Avtalen endres slik at også Østfold fylkeskommune har anledning til å fremme søknader til 

styringsgruppen. 
 
 

Det ble også gjort slikt vedtak: 
 
1. Økonomisk oversikt juni 2013 tas til orientering 
 
2. Sekretariatet for utviklingsavtalen bes utarbeide et enkelt og oversiktlig system for økonomisk 

rapportering i avtalen der bruk av Østfold fylkeskommunes regionale utviklingsmidler for 
grensekommunene skilles fra annen finansiering. 

 



 

  
 

3. Lokal medfinansiering skal komme tydelig fram i hver enkelt prosjektsøknad. 
 

4. Kr. 730 000,- overført fra 2012, og kommunenes foreløpige bidrag på kr. 750 000,- samles og 
avsettes i en egen pott som kan brukes til lokal medfinansiering i prosjekter i ny avtale. 

 
I praksis betyr dette at eksiterende utviklingsavtale deles i to, hvor bevilgningen fra fylkeskommunen 
disponeres av styringsgruppen for utviklingsavtalen, og de kommunale midlene, samt overførte midler 
fra tidligere år disponeres av kommunene til medfinansiering av prosjekter som finansieres gjennom 
utviklingsavtalen og prosjekter som kommunene ellers finner det riktig å støtte. En vil se det som 
naturlig at det er grenserådet som har beslutningsmyndighet over disse midler. 
 
Økonomisk oversikt pr dato 
 
Utviklingsavtale 

 
 
 
 

Kommunal ”pott” 
 
 Tilførte 

midler
Bevilgning Disponibelt

Overførte midler fra 2012 730 000 730 000
Kommunemidler 2013 750 000 1 480 000
DS Turisten 67 500 1 412 500
Opplevelser 2013 200 000 1 212 500
 
Det er fremmet to søknader for utviklingsavtalen i løpet av sommeren, til fristen 22. juli. Dette er ”Aktiviteter 
knyttet til Regionalparken” og ”Opplevelser 2013”, og begge er slik det fremgår av oversikten ovenfor 
innvilget.  



 

  
 

 
Grenserådet behandlet saken på sitt møte 28.0813 og konkluderte med følgende 
 
‐ avtalen anbefales godkjent 
‐ kommunal pott som er avsatt disponeres av grenserådet  
‐ framtidig bidrag til utviklingsavtalen fra kommunene tilføres og benevnes «Utviklingsmidler 

grenserådet” 
 
Vurdering: 
Fylkeskommunen har i to perioder hatt utviklingsavtaler med alle regioner i fylket. Grensekommunene 
har hatt egen utviklingsavtale, samt at vi har vært med på utviklingsavtalen gjennom Indre Østfold 
Regionråd. Vår avtale har vært knyttet til penger som er overført fra KRD til fylkeskommunen for 
bruk i de tre distriktskommunene. Dette beløpet har vært delt på avtalen og påfyll av midler til de tre 
kommunale næringsfondene. Totalt beløp har variert mellom 1.500.000 og 2.850.000. 
 
Fylkeskommunen ønsker å samle de forskjellige avtalene i en ny fellesavtale, men har åpnet for at 
grensekommunene fortsatt kan ha sin egen avtale. Våre politikere har i mange runder ført 
forhandlinger med fylkeskommunen om administrering og bruk av disse midlene, og det foreligger nå 
enighet som beskrevet ovenfor og i vedleggene. 
 
Det er av stor betydning for grensekommunene å ha slike midler, og gjennom disse har vi fått 
finansiert mange prosjekter som ellers ikke hadde vært mulig å gjennomføre. Dette vil også være 
tilfelle framover, selv om innretningen nå blir litt annerledes. 
 
Det anbefales derfor at kommunestyret slutter seg til den avtalen som det nå er enighet om mellom 
fylkeskommunen og ordførerne i de tre kommunene. 
 
Konklusjon 
Det anbefales at kommunestyret slutter seg til og godkjenner foreliggende avtaleutkast i forhold til 
videreføring av utviklingsavtalen. 
 
 
 
 















 

  
 

DELTAKELSE I INTERKOMMUNALT PROSJEKT "BOLYST 2014-2015"  
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Formannskapet 13/1617 026// 
 
Sektor: RÅDMANN        
 
Saksbehandler: JFO 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
32/13 Formannskapet 24.10.2013 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Aremark kommune gir sin tilslutning til at det interkommunale prosjektet “Bolyst 2014-2015” 
gjennomføres i henhold til innsendt søknad i tråd med Grenserådets anbefaling. 

2. Rådmennene gis fullmakt til å utarbeide prosjektdirektiv som beskriver prosjektets innhold og 
organisering, inklusive å engasjere prosjektledelse. 

 
 
 
Vedlegg: 
Bolyst-søknad: Grenseland – et bedre sted å vokse opp 
 
Saksopplysninger: 
Grensekommunene har gjennomført et Bolyst-prosjekt under KRD’s Bolyst-satsing. Prosjektet 
avsluttes ved utgangen av 2013, og det er søkt og innvilget midler til et nytt prosjekt. Nytt prosjekt 
skal videreføre og implementere aktivitetene i inneværende prosjekt, men samtidig være et helt nytt 
prosjekt med ny innretning og nye satsingsområder. 
 
Disse er: 

1. Forankring og forståelse for arbeidet med innflytterfokus, samt innarbeiding av rutiner for dette 
i organisasjonen. 

2. Integreringstiltak rettet mot utenlandske innflyttere 
3. Tiltak med særskilt fokus på ungdom  
 

Detaljer fremgår av vedlagte søknad. 
 
Prosjektet er fullfinansiert uten direkte finansielt bidrag fra kommunene: 

- Kr. 900.000 fra Kommunal- og regionaldepartementet (Bolyst-midler) 
- Kr. 500.000 fra Utviklingsavtalen 
- Kr. 600.000 fra Østfold fylkeskommune 

 
Grenserådet for Rømskog, Marker og Aremark behandlet saken i sitt møte 28.08.13 og ga følgende 
enstemmige anbefaling: 
 



 

  
 

‐ prosjektet gjennomføres 

‐ rådmennene gis ansvar for innhold og gjennomføring 

‐ grenserådet skal fungere som styringsgruppe med rådmennene som prosjektgruppe 

‐ eventuell deling av lønnsmidler kan gjøres etter 50/35/15 

 
Vurdering: 
Med utgangspunkt i søknaden, Grenserådets enstemmige anbefaling og at dette arbeidet og de ulike 
tiltak kan gjennomføres med ekstern finansiering, finner rådmannen å anbefale at Aremark kommune 
deltar i prosjekt “Bolyst 2014-2015”. 
 

























 

  
 

KJØP AV KOMMUNAL FESTETOMT GNR 23 BNR 115 LILLEBYÅSEN  
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Formannskapet 13/794 /L83/ 
 
Sektor: RÅDMANN        
 
Saksbehandler: STK 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
33/13 Formannskapet 24.10.2013 
/ Kommunestyret  
 
Rådmannens innstilling: 
Bente Aamodt tilbys å kjøpe festetomt gnr. 23, bnr. 115 for kr. 20.525,- som tilsvarer tomtefestelovens 
hovedregel for innløsning av festetomter.  Tinglysingsgebyr og dokumentavgift kommer i tillegg og 
skal bekostes av kjøperen. 
 
 
Vedlegg: 
Søknad fra Bente Aamodt av 10.9.13 om kjøp av eiendommen Lillebyåsen 12, 1798 Aremark. 
 
Saksopplysninger: 
Det vises til vedlagte søknad Bente Aamodt om kjøp av tomt gnr. 23, bnr. 115 i  Lillebyåsen 
boligområde. 
 
Vurdering: 
Det vises til ovennevnte søknad fra Bente Aamodt om kjøp av eiendommen gnr. 23, bnr. 115.  
Eiendommen er en kommunal festetomt med eget gårds og bruksnummer.  Eiendommen er således 
allerede registrert som en selvstendig eiendom i matrikkelen og behøver derfor ikke å måles opp i 
forbindelse med en eiendomsoverdragelse. 
 
Lov om tomtefeste har følgende bestemmelse om beregning av tomtepris ved kjøp av festetomter: 
 

”§ 37. Innløysingsvilkår  

       Ved innløysing av tomt som er festa bort til bustadhus eller fritidshus, skal 
innløysingssummen vere 25 gonger årleg festeavgift etter regulering på innløysingstida, om 
ikkje ein mindre innløysingssum er avtalt. Om ikkje anna er avtalt, kan bortfestaren likevel 
krevje at innløysingssummen for andre tomter enn dei som er festa bort på uavgrensa tid 
utan oppseiingsrett for bortfestaren, skal vere 40 prosent av tomteverdet på innløysingstida 
med frådrag for verdauke som festaren har tilført tomta med eigne tiltak eller tilskott til tiltak 
som er gjort av andre. Tomteverdet må ikkje setjast høgare enn det tomta kan seljast for om 
det berre er tillate å setje opp det eller dei husa som er på tomta.  



 

  
 

       Med mindre partane er samde om innløysingsvilkåra, eller har avtalt vilkåra fastsette på 
annan måte, høyrer krav om innløysing under skjønn, som avgjer retten til innløysing, fastset 
innløysingssummen, innløysingsvilkåra elles og avgjer spørsmål som gjeld gjennomføringa 
av innløysinga.  

       Kongen kan gje forskrift om kva som skal fylgje med ved innløysing og på kva måte 
innløysingsrett kan gjerast gjeldande  

a) i område der det er festa bort tomter til fritidshus etter ein samla plan, og  

b) ved punktfeste (§ 16 fyrste ledd tredje punktum)” 

Føyd til med lov 2 juli 2004 nr. 63 (ikr. 1 nov 2004, etter res. 15 okt 2004 nr. 1336. Endringane skal gjelde der krav om innløysing 
eller lenging fremjast på grunnlag av at innløysingstida er inne eller festetida er ute 1 jan 2006 eller seinare. Ved krav om innløysing 
eller lenging når festetida er ute for ei tomt som er festa bort for festaren si livstid, gjeld likevel endringane der festaren døyr 1 nov 
2004 eller seinare), endra med lover 30 juni 2006 nr. 52 (ikr. 1 juli 2006, etter res. 30 juni 2006 nr. 727), 19 juni 2009 nr. 76 (ikr. 1 
okt 2009, etter res. 4 sep 2009 nr. 1152).  
   
Dersom tomten selges for en salgssum lik hovedregelen i tomtefestelovens § 37 tilsvarer dette       kr. 
20.525,-.  Tomten har et areal på 910 m2, og festekontrakten for den aktuelle tomten ble inngått i 
januar 1980.  Festeavgiften for den aktuelle tomten er pr. dato kr. 821,- pr. år. 
 
Det er tidligere gitt anledning til innløsning av festetomter i området, siste gang i september 2013 da 
kommunestyret behandlet salg av en kommunal festetomt etter tomtefestelovens hovedprinsipp for 
innløsning av slike eiendommer. 
 
På bakgrunn av foranstående foreslår rådmannen at Bente Aamodt tilbys å kjøpe festetomt gnr. 23, 
bnr. 115 for kr. 20.525,- som tilsvarer tomtefestelovens hovedregel for innløsning av festetomter.  
Tinglysingsgebyr og dokumentavgift kommer i tillegg og skal bekostes av kjøperen.   
 
 
 





 

  
 

RIVING AV BOLIGEN BERGSLUND.  
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Formannskapet 13/1595 613// 
 

Sektor: RÅDMANN        
 

Saksbehandler: STK 
 

Sak nr.: Utvalg Møtedato 
34/13 Formannskapet 24.10.2013 
/ Kommunestyret  
 

Rådmannens innstilling: 
Boligen Bergslund rives og tomten benyttes fortsatt til boligformål.  Rivingen utføres som en brannøvelse.  
Rydding av branntomten vil bli utført av kommunens eget mannskap med noe innleid hjelp til bortkjøring av 
materialrester m.m. 
 
Rivningstillatelse etter Plan og bygningsloven vil bli behandlet administrativt i henhold til kommunens 
delegeringsreglement. 
 
 

Saksopplysninger: 
Boligen Bergslund er meget nedslitt og behøver en større renovering dersom den fortsatt skal kunne benyttes 
som kommunal utleiebolig.  Boligen har i lengre tid stått tom på grunn av tilstanden og behovet for en eventuell 
oppussing er meget stort.  
 
Kostnaden ved en oppussing må vurderes opp mot behovet for kommunale utleieboliger, inntjening av nevnte 
kostnad samt en mulig fornyelse av det kommunale boligtilbudet som en eventuell riving av boligen vil åpne 
opp for.  Det bør være mulig å føre opp en eller to nye boliger på tomten. 
 

Vurdering: 
Det vises til foranstående og rådmannen har anmodet virksomhetsleder teknisk drift om å utarbeide et 
kostnadsoverslag for en oppussing av boligen.  Det anslås at dette vil beløpe seg til ca. kr. 1,0 mill. 
Kostnadsoverslaget vedligger sakens dokumenter. 
 
Rådmannen vurderer saken slik at kostnaden ved en fullstendig oppussing er for stor i forhold til de midlene 
som i inneværende års budsjett disponeres til vedlikehold og oppussing av kommunens boliger og bygninger. 
 
Boligen foreslås derfor revet, og tomten benyttes fortsatt til boligformål.  Rådmannen har kontaktet brannsjefen 
med forespørsel om brannvesenet kan brenne ned bygningen som en øvelse.  Brannsjefen har konkludert med at 
dette kan gjøres på en forsvarlig måte.  Nedbrenning av bygningen foreslås således å bli foretatt som en øvelse 
for hele brannmannskapsstyrken.  Godtgjørelse til brannvesenets mannskap er innarbeidet i brannvesenets 
budsjett.  Godtgjørelsen omfatter også øvelser.  Rydding av branntomten vil bli utført av kommunens eget 
mannskap med noe innleid hjelp til bortkjøring av materialrester m.m. 
 
Rivningstillatelse etter Plan og bygningsloven vil bli behandlet administrativt i henhold til kommunens 
delegeringsreglement. 
 

 




