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KJØP AV KOMMUNAL FESTETOMT - GNR 23 BNR 60 FNR 4 FOSBYÅSEN  

 

Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  

Formannskapet 14/370 231/L83/ 

 

Sektor: ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN     

   

 

Saksbehandler: MGU 

 

Sak nr.: Utvalg Møtedato 

24/15 Formannskapet 26.11.2015 

/ Kommunestyret 10.12.2015 

 

Rådmannens innstilling: 

Jostein Skrøvseth tilbys å kjøpe festetomt gnr. 23, bnr. 60, festenr. 4 for kr. 41.175,- som 

tilsvarer tomtefestelovens hovedregel for innløsning av festetomter.  Tinglysingsgebyr, 

dokumentavgift og oppmålingskostnad kommer i tillegg og skal bekostes av kjøperen. 

 

 

 

Vedlegg: 

Søknad fra Jostein Skrøvseth av 30.05.2015 om kjøp av eiendommen Fosbyåsen 15, 1798 

Aremark. 

 

Saksopplysninger: 

Det vises til vedlagte søknad Jostein Skrøvseth om kjøp av tomt gnr. 23, bnr. 60, festenr. 4 i 

Fosbyåsen boligområde. 

 

 

Vurdering: 

Det vises til ovennevnte søknad fra Jostein Skrøvseth om kjøp av eiendommen gnr. 23, bnr. 

60, festenr. 4.  Eiendommen er per dags dato ikke registrert som en selvstendig eiendom i 

matrikkelen og må derfor 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. Ved innløysing der innløysingstida er inne ti år 

eller kortare før avtala kunne ha vorte lengd etter § 33, kan bortfestaren krevje regulering av 

festeavgifta etter § 15 fjerde ledd på innløysingstida. 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 
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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). 

 

Dersom tomten selges for en salgssum lik hovedregelen i tomtefestelovens § 37 tilsvarer dette 

kr. 41.175,-. Festekontrakten for den aktuelle tomten ble inngått i september 1966.  

Festeavgiften for den aktuelle tomten er pr. dato kr. 1.647,- pr. år. 

 

Rådmannen foreslår at Jostein Skrøvseth tilbys å kjøpe festetomt gnr. 23, bnr. 60, festenr. 4, 

for kr. 41.175,- som tilsvarer tomtefestelovens hovedregel for innløsning av festetomter.  

Tinglysingsgebyr, dokumentavgift og oppmålingskostnad kommer i tillegg og skal bekostes 

av kjøperen.   
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VEDLIKEHOLDSANSVAR - DAMMYRA/HAGESLORAVEIEN  

 

Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  

Formannskapet 15/452 /Q15/ 

 

Sektor: RÅDMANN        

 

Saksbehandler: JFO 
 

Sak nr.: Utvalg Møtedato 

25/15 Formannskapet 26.11.2015 
 

Rådmannens innstilling: 

1. Det gis et tilskudd kr 300.00,- til veiforeningen Dammyra/Hagesloraveien for 

utbedring av samme vei over kto 14700.4118.360. 

2. Tilskuddet finansieres ved bruk av bundet driftsfond (kto. 25104010 ) kr 87.500,- og  

kr 212.500,- belastes ansvar 4118. 

3. Tilskuddet utbetales når prosjektregnskap for utbedringen foreligger. 

 

Vedlegg: 

 Brev fra veiforeningen Dammyra/Hageslora av 18.09.2015 ( er vedlagt ) 

 Kopi av brev datert 08.0.52009 og forslag til avtale. 
 

Saksopplysninger: 

Veiforeningen viser til et møte med ordfører og rådmann der formålet var å finne en omforent 

løsning på vedlikeholdsetterslepet og det skadeansvar foreningen mener at kommunen er 

medansvarlig i. 

I 2009 vedtok kommunestyret i sak 22/09 at leieinntekter fra TV-produksjonen på Bøensætre 

sommeren 2009 skulle benyttes til bl.a. utbedring av veien kr 200.000,-. I løpet av høsten 

2009 ble det benyttet i alt kr 129.950,- til dette formålet. 

Skogbrukssjefen har gitt et estimat for hva det koster å sette veien tilbake til den standen den 

var etter siste ombygging til kr 858.000,- 
 

Vurdering: 

I forbindelse med salget av Bøensætre og kommuneskogen frasa kommunen seg ansvar for 

veien inn til Bøensætre, slik at rent juridisk/avtalemessig kan kommunen avvise 

løsningsforslaget fra møtet 3. juni 2015.  

Hvis kommunen skal bidra til en omforent løsning vil dette i så fall være i form av et moralsk 

ansvar for det vedlikeholdsetterslep/skade som driften av Bøensætre har medvirket til fra og 

med TV-innspillingen i 2009 og frem til ovennevnte salg. 

Rådmannen vil, av hensyn til å bidra til og finne en omforent løsning og bidra til at ny driver  

(og eier ) av Bøensætre får en god ( og ønsket ) start av driften, innstille på at kommunen 

bidrar med sin del slik det er foreslått av veiforeningen. 

Kommunen har kr 87.500,- i et bundet driftsfond tilknyttet Bøensætre  og har mottatt ikke-

budsjettert engangsinntekt på kr 200.000,- fra oppgjør av utviklingsavtalen mellom Aremark, 

Marker og Rømskog. Rådmannen vil forslå og benytte disse, samt kr 12.000,- fra 

driftsbudsjettet, til dette formål. 

Rådmannen forutsetter at beløpet ikke utbetales før prosjektregnskap for utbedringen 

foreligger.
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ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.09.2015  

 

Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  

Formannskapet 15/396 212// 

 

Sektor: ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN     

   

 

Saksbehandler: MIE 

 

Sak nr.: Utvalg Møtedato 

26/15 Formannskapet 26.11.2015 

 

Rådmannens innstilling: 

Økonomisk rapport pr 30.09.15 tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

1. Regnskapsskjema 1A pr 30.09.15 

2. Regnskapsskjema 1B pr 30.09.15 

3. Økonomisk oversikt drift pr 30.09.15 

4. Oversikt hele kommunen med alle arter pr 30.09.15 

5. Oversikt lønn og lønnsrefusjon hele kommunen pr 30.09.15 

 

Saksopplysninger: 

Saken legges frem i tråd med formannskapets vedtak 27.03.14, sak 05/14. 

 

Vurdering: 

Pr. 30.09.15 viser regnskapet sett opp i mot periodisert budsjett et foreløpig merforbruk på 

rundt  

kr 253 000.  

Skatteinntekter til og med september er kr 61 000 under budsjett og inntektsutjevningen er  

kr 123 000 lavere enn budsjett. Pr september er netto skatt og inntektsutjevning negativ med  

kr 184 000.  

Avdrag og renteutgifter er over budsjett med kr 321 000 og det er en merinntekt ift utbytte på 

Østfold Energi på kr 824 000.  

Pleie og omsorg har et merforbruk på kr 1 150 000, som i all hovedsak gjelder lønn.  

De budsjetterte inntektene på VA-området vil ikke komme inn før etter årsskifte.   

Virksomhetene må fortsatt ha et betydelig fokus på holde en meget stram budsjettdisiplin, 

spesielt Pleie og omsorg.  

 

Viser for øvrig til følgende kommentarer på rammeområdene: 

 

11 Politisk styring og sentraladministrasjon  

 Merforbruk lønn økonomiavdelingen og lærlinger  

 Merforbruk fellesutgifter – porto, kontingenter og kursutgifter ifm kvalitetsystemet 

Compilo (tidl. Kvalitetslosen) 
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22 Aremark barnehage  

 Mindreforbruk lønn  

 Mindreforbruk ifm barnehager andre kommuner 

 

23 Aremark skole  

 Tilbakeføring utgift faktura annen kommune 

 Merforbruk lisenser og programvare 

 Merinntekt brukerbetaling SFO 

 Mindreutgift kjøp av varer og tjenester SFO 

 Merinntekt refusjon sykelønn Kulturskolen 

 Ikke budsjetterte inntekter vedr. voksenopplæring (norsk og samfunnsfag)  

 

24 Næring, informasjon, kultur og Frivilligsentral  

 Mindreutgift lønn  

 Bolyst 

 Økt tilskudd til Frivilligsentral 

 Merinntekt Bruktstua 

 Mindreforbuk ifm adresseringsprosjektet  

 

31 Barnevern og helse  

 Merforbruk lønn – legetjenesten 

 Merinntekt refusjon sykelønn psykiatri og barnevern 

 Utgifter på Folkehelse som skal dekkes av fond 

 

32 NAV  

 Merutgift økonomisk sosialhjelp 

 Ingen utbetaling ifm kvalifiseringsordningen 

 

33 Pleie og omsorg  

 Merforbruk lønn, medisiner, medisinsk forbruksmateriell og inkontinensartikler - 

Fosbykollen 

 Merinntekt brukerbetalinger og ifm samhandlingsreformen 

 Periodisering kjøp av varer – kjøkken 

 Merforbruk lønn styrket omsorg 

 Merforbruk omsorgslønn og avlastning ifm vedtak fra Fylkesmannen 

 

41 Landbruk, plan, byggesak, oppmåling, miljø og viltforvaltning 

 Mindreutgift skog, jord og fiske, jakt og viltstell 

 Ikke budsjetterte tilskudd til friluftsformål 

 Ikke budsjetterte utgifter vedr. Bøensætre  

 

43 Teknisk 

 Mindreutgift renhold, kommunale avgifter, forsikringer 

 Manglende faktura vedlikehold 
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44 VAR-området 

 Mindreforbruk vann og avløp – lønn og kjøp av varer og tjenester 

 Merutgift slam, renovasjon og spredt avløp 

 Vanskelig å periodisere riktig da fakturaene kommer ulikt fra år til år 

 

45 Brann og feiing 

 Lite merforbruk ifm kjøp av tjenester fra kommuner 
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BUDSJETTJUSTERINGER INVESTERINGSREGNSKAPET 2015  

 

Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  

Formannskapet 15/463 153// 

 

Sektor: ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN     

   

 

Saksbehandler: MIE 

 

Sak nr.: Utvalg Møtedato 

27/15 Formannskapet 26.11.2015 

/ Kommunestyret 10.12.2015 

 

Rådmannens innstilling: 

 

1. Budsjettposten for prosjektet «Aremark skole – rehabilitering/utbygging» reduseres 

med  

kr 5 000 000, konto 02306.4331.222/04290.4331.222 med tilhørende disponering 

konto 09100.4331.222/07290.4331.222  

2. Budsjettposten for prosjektet « Parker – Torg ved gamle Fosby skole» reduseres med   

kr 300 000, konto 02306.4350.335/04290.4350.335 med tilhørende finansiering konto 

09100.4350.335/07290.4350.335 

3. Budsjettposten for prosjektet ”Kommunale veger – Kalerødkrysset/Stora Lee 

Camping» reduseres med kr 1 500 000, konto 02306.4370.332/04290.4370.332 med 

tilhørende finansiering konto 09100.4370.332/07290.4370.332. 

4. Budsjettposten for prosjektet ”Kommunale veger – Skiltprosjekt» reduseres med  

kr 1 000 000, konto 02306.4370.332/04290.4370.332 med tilhørende finansiering 

konto 09100.4370.332/07290.4370.332. 

5. Budsjettposten for prosjektet « Vann – nytt renseanlegg» reduseres med kr 2 000 000,  

konto 02306.4440.340 med tilhørende finansiering kto 09100.4440.340 

6. Budsjettposten for «Vann – VA 0 vannledning Dødhaug-Rustad» reduseres med  

kr 1 000 000, kto 02307.4440.345 med tilhørende finansiering 09100.4440.345 

 

 

Vedlegg: 

Ingen. 

 

 

Saksopplysninger: 

Kommunestyrets vedtatte årsbudsjett er bindende, og eventuelle endringer i årsbudsjettet skal 

gjøres av kommunestyret selv, jf. kommuneloven § 47 nr 1.  

 

Dersom det skjer endringer i budsjettåret som kan får betydning for de inntekter og utgifter 

som årsbudsjettet bygger på, skal kommunestyret foreta nødvendige endringer i budsjettet, jf 

kommuneloven §§47 nr 3 og 47 nr 2. 
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Kravet til budsjettreguleringer må ses i sammenheng med de alminnelige kravene til 

årsbudsjett (budsjettbalanse, realisme og hjemmel for å disponere midler), og at disse kravene 

gjelder gjennom budsjettåret.  

Dette innebærer at forsinkelser eller forseringer av investeringsprosjekter som påvirker 

kommunestyrets bevilgninger, må innarbeides i et revidert budsjett når avvikene tilsier det.  

 

Tilsvarende gjelder for forventninger om økninger/reduksjoner i utgifter eller inntekter. 

Budsjetterte prosjekter som ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår, skal tas 

med i årsbudsjettet for påfølgende år, enten i det ordinære budsjettvedtaket eller i forbindelse 

med budsjettregulering.  

Prosjekter som er vedtatt i budsjettet for 2015, men som ikke er påbegynt er torg ved gamle 

Fosby skole, skiltprosjektet og vegen Kalerødkrysset/Stora Lee Camping. 

Rehabiliteringen/utbyggingen av Aremark skole er påbegynt og fortsetter for fullt i neste år. 

Investeringene innen vann og avløp er godt i gang og fortsetter planmessig videre i 2016. 

 

 

Vurdering: 

På grunn av endrede forutsetninger og at prosjektene ikke er fullt ut iverksatt, foreslår 

rådmannen at prosjektene budsjettjusteres ned. Alle prosjektene er budsjettert videreført i 

2016.  
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ÅRSBUDSJETT 2016  

 

Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  

Formannskapet 15/454 151// 

 

Sektor: RÅDMANN        

 

Saksbehandler: JFO 

 

Sak nr.: Utvalg Møtedato 

28/15 Formannskapet 26.11.2015 

/ Kommunestyret  

 

Rådmannens innstilling: 

1. Kommunestyret godkjenner det fremlagte forslag til budsjett 2016 for Aremark 

kommune. Netto driftsbudsjett kr. 97.226.355,- for 2016  pr rammeområde i henhold 

til budsjettskjema 1B og investeringsbudsjett for 2016 i henhold til skjema 2A og 2B 

med investeringer på totalt kr 69.662.500,-. 

2. Kommunestyret godkjenner forslag til budsjett 2016 for skatter, rammetilskudd, renter, 

avdrag og anvendelse av netto driftsresultat mv. i henhold til budsjettskjema 1A. 

3. Skatt på inntekt og formue fastsettes iht. det høyeste skatteøret som Stortinget vedtar. 

4. Med hjemmel i Eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, utskrives eiendomsskatt i 2016 på 

faste eiendommer i hele kommunen. 

5. Med hjemmel i Eiendomsskatteloven § 13 fastsettes skattesatsen for 2016 til 4 

promille. 

6. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til 

næringsvirksomhet gjelder med hjemmel i Eiendomsskatteloven § 11 2.ledd et 

bunnfradrag på kroner 10.000,- av takstverdi.  

7. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer.  

8. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunens tidligere vedtatte 

retningslinjer og takstnivå. 

9. Rådmannen får fullmakt til å fordele reservert bevilgning lønn på de enkelte 

ansvarsområder i driftsbudsjettet. 

10. Kommunestyret godkjenner endringer i egenbetalinger og kommunale gebyrer mv. slik 

det fremgår av kapitelet ”Gebyrer, avgifter, leiepriser fra 01.01.2016” side 24-26.  

 

 

 

Vedlegg: 

 Budsjett 2016 – Rådmannens forslag 

 Tiltaksplan for kommunale bygg ifht teknisk for budsjett 2015 – Liste fra RFF 

 

Saksopplysninger: 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet rådmannens forslag til budsjett 2016 

i sitt møte 09.11.2015 og har avgitt følgende uttalelse: 

Rådet anbefaler at ergoterapeutstillingen innarbeides i budsjettrammen til 33 Pleie og 

omsorg i 2016. 
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Rådet ønsker at tiltaksplan for kommunale bygg ifht teknisk for budsjett 2015 skal 

følge som vedlegg til budsjett for 2016. 

 

 

Eldrerådet behandlet rådmannens forslag til budsjett 2016 i sitt møte 09.11.2015 og har avgitt 

følgende uttalelse: 

Eldrerådet slutter seg til rådmannens forslag til budsjett 2016. 

 

Arbeidsmiljøutvalget behandlet rådmannens forslag til budsjett 2016 i sitt møte 09.11.2015 og 

har avgitt følgende uttalelse: 

Rådmannens forslag til budsjett 2016 tas til orientering. 

 

 

 

Vurdering: 

Viser til fremlagte budsjett 2016. 

 



Liste fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne  

Tiltaksplan for kommunale bygg ifht teknisk for budsjett 2015 

 

 

RÅDHUSET: 

Mangler: Gelender ved heis og døråpner på heis.  Høy terskel til toalett 2. etg. 

Rullestolbrukere kommer ikke opp til spiserom. 

 

SYKEHJEM: 

Merking av døråpner på innersiden ved hovedinngang. 

 

HELSESTASJON: 

Merking av døråpner på yttersiden av inngangsparti. 

 

BARNEHAGE: 

Port vanskelig å få opp. Montere ringeklokke.  Inngang styrer har trapp. Høy 

dørterskel (liten avd.)  Ringeklokker ved dører virker ikke. 

 

SKOLE: 

Port vanskelig å få opp. Montere ringeklokke.  Høyt trinn ved hovedinngang, og 

mangler døråpnere. Rømningsvei fra lærerrom kan ikke brukes av rullestolbrukere. 

Parkeringsskilt for bevegelseshemmede. (Ved gjerde SFO) 

 

SFO: 

Port vanskelig å få opp. Montere ringeklokke.  1. kl. Trinn inngangsparti. 

Rullestolbrukere kommer ikke inn på toalett.  Toalett underetg. mangler støttehåndtak, 

samt papirholder må festes nærmere toalett. Terskel ved branndør.  Mangler døråpner. 

Vanskelig å komme ned og opp til underetg. 

 

BIBLIOTEK: 

Gelender ved trapp bør forlenges lenger opp mot inngangsdør. Rullestolbrukere 

henvises til å bruke egen inngang. Der er det så bratt at bruker må ha med en meget 

sterk assistent. Dette er ikke holdbart. 

 

SVØMMEHALL: 

Mangler døråpner ved inngangsdør. Dusjstol? 

 

FURULUND: 

Døråpner inn til kafeteria mangler. Toalettdør i kjeller for funksjonshemmede må 

merkes. 

 

BANKBYGGET: 

Dør i gang 2. etg. inn til Politi og Tannlege mangler døråpnere. 

 

STRØMSFOSS: (Servicebygg ved Slusemester huset). Mangler døråpner. 

 




