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KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR AREMARK KOMMUNE 2016-2019  
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Formannskapet 16/255 144// 
 
Sektor: RÅDMANN        
 
Saksbehandler: JFO 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
11/16 Formannskapet 21.04.2016 
/ Kommunestyret  
 
Rådmannens innstilling: 
Kommunikasjonsstrategi for Aremark kommune 2016-2019 vedtas. 
 
 
Vedlegg: 
Kommunikasjonsstrategi for Aremark kommune 2016-2019. 
 
Saksopplysninger: 
I budsjettdokumentet for 2016, side 5 under Politisk styring og sentraladministrasjonen står 
det: 
 Kommunens informasjonssatsning skal gi aktiv informasjon og kommunikasjon med 

innbyggere, næringsliv, media og organisasjoner. Kommunen ønsker å legge til rette 
for at publikum, lokalaviser og andre medier på en rask og enkel måte kan få innsyn i 
og tilgang til informasjon om kommunens tjenester, beslutninger og vedtak. 

 Utarbeidelsen av en kommunikasjonsstrategi for kommunen skal bidra til å 
profesjonalisere informasjonsarbeidet internt og eksternt. 

 
Forslaget til kommunikasjonsstrategi er utarbeidet av en gruppe bestående av: 
 Rita Berget Lindblad, informasjonsansvarlig 
 Jon Fredrik Olsen, rådmann 
 Tore Petter Engen 
 Jørgen Grønlund 
 
Rådmannen vil takke Engen og Grønlund som har stilet sin kompetanse til rådighet på sin 
fritid på en måte som har vært til stor hjelp i arbeidet med strategien. 
 
Vurdering: 
Den fremlagte kommunikasjonsstrategi skal ligge til grunn for kommunens informasjons-, 
markedsførings- og omdømmearbeid i alle ledd i organisasjonen. 
For å kunne gjennomføre strategiene og oppfølging av tiltak/arbeidsoppgaver anser 
rådmannen at det vil være behov for en dedikert kompetent medarbeider tilvarende minimum 
et halvt årsverk. 
 





















 Sak 12/16 
 

  
 

 
RAMMEOMRÅDE 33 PLEIE OG OMSORG - ØKONOMISK RAPPORT PR. 29.02.16  
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Formannskapet 16/250 212// 
 
Sektor: ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN     
   
 
Saksbehandler: MGU 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
12/16 Formannskapet 21.04.2016 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Rapporten tas til orientering. 
2. Omorganiseringen vedr. bruk av vakant stilling som konsulent/saksbehandler tas til 

orientering. 
3. Rådmannen fremmer ved behandling av tertialrapporten for 1. tertial forslag om å 

redusere budsjettposten «Kjøp av tjenester til andre kommuner» under ansvar 1125 
Næringsutvikling med kr. 250.000 og øke vikarbudsjettet på ansvar 3310 tilsvarende. 

 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1 - Regnskapsrapport på ansvarsnivå 
Vedlegg 2 - Regnskapsrapport på artsgruppenivå på ansvar 3310 
Vedlegg 3 - Regnskapsrapport lønn med refusjon sykepenger 
 
 
Saksopplysninger: 
I Kommunestyrets behandling av budsjett 2016, 10.12.15, sak 60/15, ble det under 
rammeområdet 33 – Pleie og omsorg gjort vedtak om «Enhver overskridelse av vedtatt 
periodisert budsjett skal rapporteres månedlig til Formannskapet».      
I den forbindelse legges rapport for rammeområdet 33 – Pleie og omsorg frem pr. 29.02.16. 
 
 
Vurdering: 
Pr. 29.02.16 viser regnskapet sett opp i mot periodisert budsjett et foreløpig merforbruk på  
kr 417 000. men, det må fortsatt tas noe forbehold i forhold til periodiseringen så tidlig i året. 
 
Kritisk faktor: 
Variabel lønn ved Fosbykollen sykehjem 
 
Hva gjøres/tiltak: 
Med utgangspunkt i dagens situasjon og historisk overskridelse på vikarlønn foreslår 
rådmannen å styrke vikarlønnsbudsjettet med kr. 720.000 i 2016. Inndekning foreslås å skje 
ved at rådmannen trekker inn den vakante stillingen som konsulent/saksbehandler (utgjør kr. 
470.000 inkl. sos. utgifter) og overfører summen fra fastlønns- til vikarlønnsbudsjettet 
innenfor samme sektor; samt at en anbefaler kommunestyret om å redusere budsjettposten 
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«Kjøp av tjenester til andre kommuner» under ansvar 1125 - Næringsutvikling med kr. 
250.000 og øke vikarbudsjettet på ansvar 3310 Fosbykollen sykehjem tilsvarende ved 
behandlingen av tertialrapporten for 1. tertial 2016.  
Konsekvensene av første del av dette forslaget er at pleie- og omsorgsadministrasjonen 
reduseres slik at all saksbehandling blir å utøve av sektorens ledere. Den andre delen får som 
konsekvens at «Strategisk næringsplan» blir å utarbeide i felleskap av formannskapet og 
rådmannen uten å kjøpe tjenester av andre kommuner. 
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ETTERGIVELSE AV NÆRINGSLÅN - AREMARK FESTIVALFORENING  
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Formannskapet 16/129 252// 
 
Sektor: ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN     
   
 
Saksbehandler: MGU 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
13/16 Formannskapet 21.04.2016 
 
Rådmannens innstilling: 
Aremark Festivalforening gis avslag på søknaden om ettergivelse av næringslån.  
 
 
Vedlegg: 
Søknad om ettergivelse av næringslån fra Aremark Festivalforening. 
 
 
Saksopplysninger: 
Aremark Festivalforening har i dag et næringslån pålydende kr 78 000. I søknad mottatt 
03.03.2016 søkes det om ettergivelse av dette lånet. 
Viser til vedlegg for øvrige opplysninger. 
 
 
Vurdering: 
Ut ifra søknaden kan man ikke se at foreningen befinner seg i noen kritisk situasjon, hvor det 
skal være nødvendig å ettergi en tidligere inngått låneavtale. 
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INVESTERING I NY VANNLEDNING MELLOM VESTLIFELTET OG ØSTENSVIG  
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Formannskapet 16/259 /M03/ 
 
Sektor: RÅDMANN        
 
Saksbehandler: JFO 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
14/16 Formannskapet 21.04.2016 
/ Kommunestyret  
 
Rådmannens innstilling: 
 Det investeres i ny vannledning på strekningen Vestlifeltet – Østensvig. 
 Investeringsbudsjettets konto 02306.4440.345 styrkes med kr. 2.500.000,- som 

finansieres ved tilsvarende bruk av lån konto 09100.4440.345. 
 
 
Vedlegg: 
 
 
Saksopplysninger: 
Vannledningen mellom Vestlifeltet og Østensvig er fra 1974 og har de siste årene hatt flere 
ledningsbrudd. Denne ledningen er på totalt 3500 meter og går delvis parallelt med den 
planlagte kloakkledningen, mens store deler går i skogspartier. Det har vært svært vanskelig å 
lokalisere de bruddene som har oppstått i skogspartiene, og de er samtidig tidsmessig og 
økonomisk krevende å reparere. 
 
Det skal forbindelse med prosjektet « Hovedplan Vann, Avløp og Miljø 2014-2026»  legges 
trykkavløp/kloakkledning mellom Vestlifeltet og Østensvig. 
 
 
Vurdering: 
I og med at det skal graves for trykkavløp/kloakkledning på strekningen Vestlifeltet og 
Østensvig vil det være økonomisk fornuftig å legge med ny vannledning i samme grøft. En vil 
spare fremtidig egen gravekostnad for ny vannledning; som vil utgjøre ca 2,5 mill.kr. 
Samtidig får en fjerne store deler av dagens trasee i skogpartiene og med det redusere både 
hyppighet og omfang av reparasjoner på grunn av ledningsbrudd. 
En ny vannledning er beregnet til å koste kr. 2,5 mill.kr for den omtalte strekning. 
 
Rådmannen vil med dette utgangspunkt anbefale at en tar investeringen av ny vannledning på 
strekningen Vestlifeltet-Østensvig samtidig og i samme trasee som for kloakkutbyggingen. 
 
 



 Sak 15/16 
 

  
 

 
OPPTAK AV LÅN TIL INVESTERINGER I 2016  
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Formannskapet 16/256 251// 
 
Sektor: ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN     
   
 
Saksbehandler: MGU 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
15/16 Formannskapet 21.04.2016 
/ Kommunestyret 28.04.2016 
 
Rådmannens innstilling: 
Aremark kommunestyre vedtar å ta opp lån på kr 31 000 000, til vedtatte investeringer i 2016 
som skal finansieres med bruk av lån.  
 
 
Vedlegg: 
Ingen vedlegg. 
 
Saksopplysninger: 
Kommunestyre har tidligere vedtatt prosjekter/investeringer 10.12.15 i sak 60/15 (budsjettet 
for 2016), samt 17.03.16 i sak 07/16. Administrasjonen anser det hensiktsmessig å ta opp ett 
lån til disse prosjektene/ investeringene på totalt kr 31 000 000. 
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Kommunestyrets 

vedtak Dato Prosjekt Beløp Bruk av lån

Budsj.2016, sak 60/15 10.12.2015 Kommunale boliger ‐ nybygg til utleie 12 000 000        7 200 000           

Budsj.2016, sak 60/15 10.12.2015 Aremark skole 37 500 000        23 000 000         

K‐sak, 07/16 17.03.2016 Aremark skole ‐ inventar endring 18 000 000        1 600 000           

Budsj.2016, sak 60/15 10.12.2015 Energistyringssystem 625 000             500 000               

Budsj.2016, sak 60/15 10.12.2015 Fosbykollen ‐ trådløst internett 125 000             100 000               

Budsj.2016, sak 60/15 10.12.2015 Låve Myrland 1 250 000          1 000 000           

Budsj.2016, sak 60/15 10.12.2015 Parker Aremark sentrum 300 000             240 000               

Budsj.2016, sak 60/15 10.12.2015

Kommunale veger ‐ 

Kalerødkrysset/Storealee Camping 500 000               400 000               

Budsj.2016, sak 60/15 10.12.2015 Skiltprosjekt 1 000 000          800 000               

Budsj.2016, sak 60/15 10.12.2015 Vannrenseanlegg 2 000 000          2 000 000           

Budsj.2016, sak 60/15 10.12.2015 VA 0‐ vannledning Dødhaug ‐ Rustad 1 000 000          1 000 000           

Budsj.2016, sak 60/15 10.12.2015 Vann i hht VA‐plan 4 000 000          4 000 000           

Budsj.2016, sak 60/15 10.12.2015 Avløp ihht VA‐plan 12 500 000        12 500 000         

K‐sak, 07/16 17.03.2016 Forprosjekt Skodsberg renseanlegg 250 000             250 000               

Budsj.2016, sak 60/15 10.12.2015 Brann ‐ oppgradering ihht lovens krav 187 500             150 000               

K‐sak, interpellasjon 11.02.2016 Brann ‐ klippeutstyr 150 000             150 000               

Sum 91 387 500          54 890 000         

Ubrukte lånemidler 24 274 069         

Behov låneopptak 2016 30 615 931           
 
 
Låneopptakene vil bli tatt opp i tråd med Aremark kommunes finansreglement vedtatt 
02.09.10, sak 32/10. 
 


