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MØTEINNKALLING 

 

Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset 

 

torsdag 22.10.2015 kl. 13:30  

 

Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. 

 

SAKSLISTE: 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE 

 

Sak nr. Tittel 

21/15 INVESTERING I UTSTYR TIL AREMARK BRANNVESEN - ATV  

  

22/15 REGNSKAPSKONTROLL 2015 - TERTIALRAPPORT 2/2015  

  

23/15 FINANSFORVALTNING PER 31.08.2015  

  

 

 

 GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER § 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. 

 FORESPØRSLER 

 

 

 

Aremark, 15.10.2015 

Geir Aarbu  (sign.) 

 

Ordfører



 Sak 21/15 

 

  

 

 

INVESTERING I UTSTYR TIL AREMARK BRANNVESEN - ATV  

 

Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  

Formannskapet 15/394 655// 

 

Sektor: RÅDMANN        

 

Saksbehandler: JFO 

 

Sak nr.: Utvalg Møtedato 

21/15 Formannskapet 22.10.2015 

/ Kommunestyret  

 

Rådmannens innstilling: 

1. Det investeres i ny ATV med henger til Aremark brannvesen. 

2. Investeringen på kr. 150.000 føres på kto. 02104.4510.339. 

3. Investeringen dekkes ved tilskudd kr. 92.000 (kto. 18900.4510.339), salg av utrangert 

materiell kr. 27.900 (06600.4510.339) og bruk av lån kr. 30.100 (kto. 09100.4510.339) 

 

 

Vedlegg: 

 Brev fra Skogseierforeningen av 23.10.2014 

 Brev fra Marker Sparebank av 07.04.2015 

 Brev fra Gjensidige 26.03.2015 

 Kravspesifikasjon ATV med tilhenger 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Skog- og utmarksbrann er noe som i snitt skjer 2-3 ganger i året i Aremark, så sannsynligheten 

er høy. Det er ingen stor risiko for tap av liv. Derimot får en slik brann store konsekvenser for 

miljøet og for materielle verdier.  

Aremark Brannvesen har vært gode på å slukke de brannene man har hatt.  

 

Aremark brannvesen har søkt og fått tilskudd fra disse selskap/foreninger/bank for innkjøp av 

ATV med tilhenger: 

 

Skogeierforeningen:   kr 47 000,- 

Gjensidige forsikring:  kr 25 000,- 

Marker sparebank :   kr 20 000,- 

Tilskudd   kr 92 000,- 

 

Pris på en ny ATV med tilhenger er i størrelsesorden kr. 150.000,- eks. mva og det vil ved 

positivt vedtak bli bedt om tilbud fra 3 leverandører i henhold til innkjøpsreglementet. 

 

Resterende finansiering er kr. 27.000 fra tidligere salg av utrangert materiell (bil) og kr. 

31.000 ved bruk av lån. 

 



 Sak 21/15 

 

  

 

Vurdering: 

Aremark Brannvesen har gode planer for hvordan man skal gå frem på slike hendelser, men 

man er sårbare i forhold til når brannene oppstår pga. lav beredskap på dagtid.  Man har ved 

tørre perioder god overvåking av fly og branntårn slik at en ofte får tidlig varsel. Dette er 

meget viktig for å kunne bekjempe en skogbrann før den blir for stor.  

Det er ikke alltid man får nøyaktig hvor brannen er lokalisert og man må da ut å lete etter 

angrepsvei. Her er det ikke alltid veier som Aremark brannvesen store biler kan komme frem 

på og man er avhengig av mindre kjøretøy for å frakte inn utstyr og mannskap. Aremark 

brannvesen har vært heldige om har fått hjelp av innbyggerne som stiller opp med ATV slik at 

man kan komme raskt inn til brann.  

Rådmannen mener at Aremark brannvesen ikke kan basere seg på hjelp fra publikum i slike 

situasjoner og bør absolutt ha et slikt kjøretøy tilgjengelig. Man har også behov for små 

pumper som lett kan fraktes inn i skogen med henger. Med dette tiltakene er brannvesenet 

bedre rustet til å takle skogbranner i fremtiden og dermed redusere en konsekvensene for 

miljø og materielle verdier. 

 

 











 Sak 22/15 

 

  

 

 

REGNSKAPSKONTROLL 2015 - TERTIALRAPPORT 2/2015  

 

Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  

Formannskapet 15/395 212// 

 

Sektor: ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN     

   

 

Saksbehandler: MGU 

 

Sak nr.: Utvalg Møtedato 

22/15 Formannskapet 22.10.2015 

/ Kommunestyret 29.10.2015 

 

Rådmannens innstilling: 

Tertialrapport 2/2015 for perioden 01.01.15 – 31.08.15 tas til etterretning. 

 

 

Vedlegg: 

Tertialrapport 2/2015. 

 

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 01.01.15 – 

31.08.15. 

 

Det er behandlet i alt 19 saker i kommunestyret pr 31.08.15, der en sak, 3/15 «Bosetting av 

flyktninger 2015» ikke er sluttført. 

 

Vurdering: 

Innholdet i sakens vedlegg vil bli presentert av administrasjonen i møtet. Rådmannen 

innstiller på at tertialrapporten for 2. tertial 2015 tas til etterretning. 

 

















 Sak 23/15 

 

  

 

 

FINANSFORVALTNING PER 31.08.2015  

 

Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  

Formannskapet 15/393 250// 

 

Sektor: ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN     

   

 

Saksbehandler: MGU 

 

Sak nr.: Utvalg Møtedato 

23/15 Formannskapet 22.10.2015 

/ Kommunestyret 29.10.2015 

 

Rådmannens innstilling: 

Aremark kommunes finansforvaltning pr. 31.08.15 tas til etterretning. 

 

 

Vedlegg: 

Forespørsel om rentebetingelser. 

 

 

Saksopplysninger: 

Aremark kommunestyre vedtok eget finansreglement 16.09.10, sak 28/10. 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. 31.08.15 hadde Aremark kommune plassert sine finansielle aktive slik: 

31.08.2012 31.08.2013 31.08.2014

Beløp Beløp Beløp Beløp %

Innskudd hos hovedbank-

forbindelse: 

Marker Sparebank 16 360 173,22   16 574 179,21  12 392 251,05  14 141 624,65    22,86 % 2,50 %

Andre banker:

Berg Sparebank 153 212,57         5 476 317,81    13 125 425,07  2 625 643,04       4,24 % 1,65 %

Eidsberg Sparebank -                       -                      -                      25 057 821,79    40,51 % 2,05 %

Halden Sparebank 91,00                   92,00                  93,43                  10 025 521,92    16,21 % 1,20 %

KLP -                       -                      -                      10 011 506,00    16,18 % 1,60 %

Samlet plasseringer 16 513 476,79   22 050 589,02  25 517 769,55  61 862 117,40    100,00 %

Kommunen har ikke plassert noen av sine midler i aksjer/obligasjoner eller andre verdipapirer 

for å oppnå avkastning.

Betingelser pr. 

31.08.15

31.08.2015

 
 



 Sak 23/15 

 

  

 

I henhold til kommunestyrets vedtak den 18.06.2015, sak nr. 16/15 bes rådmannen flytte 

hoveddelen av kommunens innskudd til bank med høyere rente. Administrasjonen har foretatt 

henvendelser til en rekke banker vedrørende innskuddsbetingelser, og vurdert disse opp imot 

eksisterende betingelser. Viser til vedlegg. 

Konklusjonen ble at kommunen vurderte eksisterende betingelser som bedre enn de som ble 

tilbudt fra andre banker. Hoveddelen av kommunens aktiva ble flyttet til de bankene med 

høyest avkastning.  

 

Pr. 31.08.15 hadde Aremark kommune sine finansielle passiva slik: 

Pr. 31.08.12 Pr. 31.08.13 Pr. 31.08.14 Pr. 31.08.15

Beløp Beløp Beløp Beløp %

Lån til investeringer:

Husbanken 10 284 880,00  9 803 252,00    9 312 879,00    8 812 609,00         8,43 %

Flytende: 2,084.                

Fast: 1,084, 2,084 og 2,089.

Kommunalbanken 22 335 830,00  26 492 990,00  25 643 070,00  51 050 770,00      48,83 %

Flytende: 1,590 og 1,750 

Fast: 2,550 og 2.490

KLP 17 302 654,00  16 846 090,00  16 389 526,00  40 632 962,00      38,86 %

Flytende: 2,440 og 2,600.  

Fast: 2,400

Lån til viderutlån:

Husbanken 3 486 991,00    2 767 860,00    2 370 964,00    4 057 027,00         3,88 % Flytende: 2,084 og 2,089                        

Samlet innlån 53 410 355,00  55 910 192,00  53 716 439,00  104 553 368,00    100,00 %

Største enkeltlån er tatt opp fra Kommunalbanken og KLP til VA-utbygging og rehabilitering av Aremark skole, 

på hhv kr 26 590 000 og kr 25 000 000. Disse låneopptakene ble utført i 2014.

Kommunen har ikke rentebytteavtaler eller finansiell leasing. 

Betingelser pr. 31.08.15

 
 

Vurdering: 

Rådmannen innstiller på at finansforvaltningen pr. 31.08.15 tas til etterretning. 

 

 




