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MØTEINNKALLING 
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Fylkesmannen er invitert til møtestart kl 17.00. 
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SAKSLISTE: 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE 

 

Sak nr. Tittel 

16/16 SKJENKEBEVILLING 2016-2020 - HALDENKANALEN SLUSETURER AS  

  

17/16 SERVERINGSBEVILLING 2016-2020 - HALDENKANALEN SLUSETURER AS  

  

18/16 SKJENKEBEVILLING 2016-2020 - FURULUND KAFÉ  

  

19/16 SERVERINGSBEVILLING 2016-2020 - FURULUND KAFÉ  

  

20/16 SERVERINGSBEVILLING 2016-2020 - STORA LEE CAMPING  

  

21/16 SERVERINGSBEVILLING 2016-2020  - AREMARK SERVICESENTER AS  

  

22/16 SERVERINGSBEVILLING 2016-2020  - MØLLERENS HUS  

  

23/16 SERVERINGSBEVILLING FOR PERIODEN 2016-2020 - FERNANDA BOKKAFÈ  

  

24/16 FORNYELSE AV SALGSBEVILLING 2016-2020 - HOLTH LANDHANDLERI  

  

25/16 FORNYELSE AV SALGSBEVILLING 2016-2020 - JOKER AREMARK  

  

26/16 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.03.16  

  



27/16 RAPPORT FRA RÅDMANNEN - KONSEKVENSER AV MANGLENDE 

UTBYTTE FRA ØSTFOLD ENERGI 2016  

  

28/16 SØKNAD OM LÅN FRA KOMMUNENS KRAFTFOND  

 Unntatt offentlighet ofl §23 

  

 

 

 GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER § 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. 

 FORESPØRSLER 

 

 

 

Aremark, 04.05.2016 

 

Geir Aarbu (sign.) 

Ordfører
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SKJENKEBEVILLING 2016-2020 - HALDENKANALEN SLUSETURER AS  

 

Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  

Formannskapet 16/175 /U63/ 

 

Sektor: VIRKSOMHET BARNEVERN OG HELSE     

   

 

Saksbehandler: CGU 

 

Sak nr.: Utvalg Møtedato 

16/16 Formannskapet 12.05.2016 

/ Kommunestyret  

 

Rådmannens innstilling: 

1. Søknad om skjenkebevilling for Haldenkanalen sluseturer A/S innvilges i perioden 

2016-2020. Kunnskapsprøve i alkoholloven – skjenkebevilling er avlagt og bestått. 

Skjenkebevillingen omfatter. 

 

a) Alkoholholdig drikk gruppe 1 ( 2,5 – 4,7 vol. prosent). 

Skjenketider og andre vilkår knytet til bevillingen framgår av Rusmiddel politisk 

handlingsplan del 2 -  Edruskapspolitisk plan og retningslinjer for Aremark 

kommune 2016-2020. 

 

b) Alkoholholdig drikk gruppe 2 (4,7 – 22 vol. prosent). 

Skjenketider og andre vilkår knyttet til bevillingen framgår av Rusmiddel politisk 

handlingsplan del 2 – Edruskapspolitisk plan og retningslinjer for Aremark 

kommune 2016-2020. 

 

c) Alkoholholdig drikk gruppe 3 (22 – 60 vol. prosent). 

Skjenketider og andre vilkår knyttet til bevillingen framgår av Rusmiddel politisk 

handlingsplan del 2 – Edruskapspolitisk plan og retningslinjer for Aremark 

kommune 2016-2020. 

 

2. Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Jan Tore Skofterud f. 21.01.60, adresse: 

Solvikveien 33, 1621 Gressvik. 

Som stedfortreder godkjennes Joachim Engebretsen f. 14.09.90,adresse: Nordli, 1798 

Aremark. 

Styrer og stedfortreder må levere bestått Kunnskapsprøve i alkoholloven før 

bevillingen er gyldig. 

 

3. Bevillingshaver/styrer forplikter seg til enhver tid å holde seg orientert om de vilkår 

som knytter seg til bevillingen som framkommer i Rusmiddel politisk handlingsplan 

for Aremark kommune. 

 

4. Søker skal uoppfordret sørge for å levere inn de opplysninger som kommunen trenger i 

forbindelse med beregning av gebyr. Beregning av gebyr gjøres i henhold til Forskrift 

for omsetning av alkoholholdig drikk. I henhold til Rusmiddel politisk handlingsplan 



 Sak 16/16 

 

  

 

for Aremark kommune, skal gebyrinntekter av alkoholholdig drikk benyttes til 

kontroll, behandling og forebyggende tiltak. . 

 

 

Vedlegg: ( ikke utsendt ) 

 Søknad om skjenkebevilling 

 Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av selskapet. 

 Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten. 

 Målsatt tegning over serveringsarealet. 

 Dokumentasjon på styrer og stedfortreders ansettelse ved serveringsstedet. 

 Dokumentasjon på styrer og stedfortreders kunnskap om alkoholloven. 

 Brukstillatelse fra bygningsmyndighetene. 

 Utskrift av aksjeeierbok med samtlige aksjonærer, med eierforholdene bekreftet av 

selskapets revisor. 

 Bekreftelse fra MVA-manntallet (Fylkesskattekontoret). 

 Dokumentasjon av at ansatte er registrert i arbeidstakerregisteret og har lovlig 

arbeidskontrakt, samt at det  er tegnet yrkesskadeforsikring for disse. 

 Adkomstdokumenter ( skjøte, leiekontrakter etc.) 

 Budsjett og finansieringsplan 

 Kunnskapsprøven i alkoholloven – skjenkebevilling for styrer og stedfortreder. 

 Omsetningsoppgave for alkohol 2015 

 

 

Saksopplysninger: 

Haldenkanalen sluseturer v/ Jan Tore Skofterud søker om skjenkebevilling for MS 

Strømsfoss. 

Skjenkingen skal foregå innendørs og utendørs. 

 

 

 

Vurdering: 

Skjenkebevilling innvilges. 

 

Kriterier i Alkohollovens § 1-7a er vurdert og kravene i lovteksten er oppfylt. Dette i forhold 

til antall salgs- og skjenkesteder i kommunen, skjenkestedets karakter og beliggenhet. I tillegg 

blir det i vurderingen tatt hensyn til målgruppen, trafikk- og ordensmessige forhold, 

næringspolitiske hensyn, samt hensynet til lokalmiljøet for øvrig. 
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SERVERINGSBEVILLING 2016-2020 - HALDENKANALEN SLUSETURER AS  

 

Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  

Formannskapet 16/101 /U63/ 

 

Sektor: VIRKSOMHET BARNEVERN OG HELSE     

   

 

Saksbehandler: CGU 

 

Sak nr.: Utvalg Møtedato 

17/16 Formannskapet 12.05.2016 

/ Kommunestyret  

 

Rådmannens innstilling: 

Halden kanalen sluseturer A/S v/Jan Tore Skofterud – Solvikveien 33 1621 Gressvik, gis 

serveringsbevilling i henhold til Serveringsloven. Servering av drikke og enkle retter til 

besøkende inne og ute etter gjeldende vedtekter. 

 

Som daglig leder for virksomheten godkjennes Jan Tore Skofterud f.21.01.60, Solvikveien 33 

1621 Gressvik. 

 

 

Vedlegg: ( ikke utsendt ) 

 Søknad om serveringsbevilling fra Haldenkanalen sluseturer v/Jan Tore Skofterud, 

Solvikveien 33 1621 Gressvik. 

 Firmaattest  

 Skatteattest 

 Dokumentasjon på styrer og stedfortreders ansettelse ved serveringstedet. 

 Brukstillatelse fra bygningsmyndighetene. 

 Utskrift av aksjeeierbok 

 Bekreftelse fra MVA manntallet 

 Dokumentasjon av at ansatte er registrert i arbeidstakerregisteret 

 Adkomstdokumenter 

 Budsjett og finansieringsplan 

 Kopi av kunnskapsprøven 

 Omsetningsoppgave for alkohol 

 

 

Saksopplysninger: 

1. Kravet om serveringsbevilling følger av serveringsloven § 3 somstadfester at den som 

vil gjøre seg næring av å drive serveringsted må ha serveringsbevilling gitt av 

kommunen. 

 

2. Angjeldende virksomhet – Haldenkanalen sluseturer A/S v/ Jan Tore Skofterud er 

registrert i enhetsregisteret som aksjeselskap med bevillingssøker Jan Tore Skofterud 

som daglig leder/Adm.direktør. 
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Vurdering: 

1. Serveringslovens § 3 sier at: «Bevilling skal gis dersom kravene i §§ 4- 6 er oppfylt» 

det vil si. 

a) Serveringstedet skal ha daglig leder som har det reelle ansvar for den daglige drift av 

serveringstedet og personen må være myndig. 

b) Daglig leder må ha gjennomført og bestått Etablererprøven. 

c) Krav til uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og 

avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminering på 

grunnlag av etnisitet, religion mv. 

Dessuten ikke begått lovbrudd i forhold til annen lovgiving på en måte som vil være uforenlig 

med drift av serveringsted. 
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SKJENKEBEVILLING 2016-2020 - FURULUND KAFÉ  

 

Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  

Formannskapet 16/132 /U63/ 

 

Sektor: VIRKSOMHET BARNEVERN OG HELSE     

   

 

Saksbehandler: CGU 

 

Sak nr.: Utvalg Møtedato 

18/16 Formannskapet 12.05.2016 

/ Kommunestyret  

 

Rådmannens innstilling: 

1. Søknad om skjenkebevilling på Furulund Cafe med uteservering for Haug gård v/Ole 

Svendsby innvilges i perioden 2016-2020. Kunnskapsprøve i alkoholloven – 

skjenkebevilling er avlagt og bestått. Skjenkebevillingen omfatter: 

 

a) Alkoholholdig drikk gruppe 1 (2,5-4,7 vol. prosent) 

Skjenketider og andre vilkår knyttet til bevillingen framgår av Rusmiddel politisk 

handlingsplan del 2 – Edruskapspolitisk plan og retningslinjer for Aremark kommune 

2011-2015. 

 

b) Alkoholholdig drikk gruppe 2 (4,7-22 vol. prosent). 

Skjenketider og andre vilkår knyttet til bevillingen framgår av Rusmiddel politisk 

handlingsplan del 2 – Edruskapspolitisk plan og retningslinjer for Aremark kommune 

2011-2015. 

 

c) Alkoholholdig drikk gruppe 3 (22-60 vol. prosent. 

Skjenketider og andre vilkår knyttet til bevillingen framgår av Rusmiddel politisk 

handlingsplan del 2 – Edruskapspolitisk plan og retningslinjer for Aremark kommune 

2011-2015. 

 

2. Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Ole Svendsby, f. 07.06.65 adresse Haug 

gård 1798 Aremark. Som Stedfortreder godkjennes Anni Svendsby f. 19.12.68 adresse 

Haug gård 1798 Aremark. Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøve i 

alkoholloven. 

 

3. Bevillingshaver/styrer forplikter til enhver tid å holde seg orientert om de vilkår som 

knytter seg til bevillingen som framkommer i ruspolitiskhandlingsplan for Aremark 

kommune.  

 

4. Søker skal selv uoppfordret sørge for å levere inn de opplysninger som kommunen 

trenger i forbindelse med beregning av gebyr. Beregning av gebyr gjøres i henhold til 

forskrift for omsetting av alkoholholdig drikk. I henhold til rusmiddel politisk 

handlingsplan for Aremark kommune, kal gebyrinntekter av alkoholholdig drikk 

benyttes til kontroll, behandling og forebyggende tiltak. 
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Vedlegg: ( ikke utsendt ) 

 Søknad om skjenkebevilling 

 Kunnskapsprøve i alkoholloven - skjenkebevilling for styrer og stedfortreder. 

 Arbeidsavtale 

 Beskrivelse og tegninger over skjenkeområdet. 

 Attest for skatt og merverdiavgift. 

 Opplysninger fra enhetsregisteret 

 Forsikringsbevis 

 Stiftelses dokument 

 vedtekter 

 

 

Saksopplysninger: 

Haug gård v/ Ole Svendsby søker om skjenkebevilling for Furulund cafe. 

Skjenking skal foregå innendørs og utendørs. 

 

 

Vurdering: 

Skjenkebevilling innvilges. 

 

Kriterier i Alkohollovens § 1-7a er vurdert og kravene i lovteksten oppfylt. Dette i forhold til 

antall salgs- og skjenkesteder i kommunen, skjenkestedets karakter og skjenkestedets 

beliggenhet. I tillegg blir det i vurderingen tatt hensyn til målgruppene, trafikk- og 

ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn, samt hensynet til lokalmiljøet for øvrig. 
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SERVERINGSBEVILLING 2016-2020 - FURULUND KAFÉ  

 

Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  

Formannskapet 16/133 /U63/ 

 

Sektor: VIRKSOMHET BARNEVERN OG HELSE     

   

 

Saksbehandler: CGU 

 

Sak nr.: Utvalg Møtedato 

19/16 Formannskapet 12.05.2016 

/ Kommunestyret  

 

Rådmannens innstilling: 

Haug gård AS v/Ole Svendsby – Haug gård 1798 Aremark, gis serveringsbevilling i henhold 

til Serveringsloven for å drive serveringsvirksomhet i kafe og spiserestaurant inne og ute etter 

gjeldende vedtekter. 

 

Som styrer for virksomheten godkjennes Ole Svendsby f. 07.06.65, Haug gård 1798 Aremark 

 

Som stedfortreder for virksomheten godkjennes Anni Svendsby f. 19.12.68, Haug gård 1798 

Aremark. 

 

 

Vedlegg: (ikke utsendt ) 

 Søknad om serveringsbevilling fra Haug gård AS v/ Ole Svendsby, Haug gård 1798 

Aremark 

 Kunnskapsprøve om serveringsloven 

 Tegning over arealet 

 Nøkkelopplysninger fra enhetsregistrene 

 

 

Saksopplysninger: 

1. Kravet om serveringsbevilling følger av serveringsloven § 3 som stadfester at den som 

vil gjøre seg næring av å drive serveringssted må ha serveringsbevilling gitt av 

kommunen. 

2. Angjeldende virksomhet – Haug Gård AS v/Ole Svendsby – er registrert i 

enhetsregisteret som selskap med bevillingssøker Ole Svendsby som innehaver 

 

 

Vurdering: 

1. Serveringsloven § 3 sier at «Bevilling skal gis dersom kravene i §§ 4 til 6 er oppfylt» 

det vil si:  

a) Serveringsstedet skal ha daglig leder som har det reelle ansvar for den daglige drift av 

serveringsstedet og personen må være myndig. 

b) Daglig leder må ha gjennomført og bestått Etablererprøven. 
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c) Krav til uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og 

avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminering og på 

grunnlag av etnisitet, religion mv. 

Dessuten heller ikke begått lovbrudd i forhold til annen lovgivning på en måte som vil være 

uforenlig med drift av serveringssted. 

 

 

 



 Sak 20/16 

 

  

 

 

SERVERINGSBEVILLING 2016-2020 - STORA LEE CAMPING  

 

Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  

Formannskapet 16/106 /U63/ 

 

Sektor: VIRKSOMHET BARNEVERN OG HELSE     

   

 

Saksbehandler: CGU 

 

Sak nr.: Utvalg Møtedato 

20/16 Formannskapet 12.05.2016 

/ Kommunestyret  

 

Rådmannens innstilling: 

Stora Lee Camping v/ Håkon Tolsby – Tolsby gård 1798 Aremark, gis serveringsbevilling i 

henhold til Serveringsloven for å drive enkel servering i forbindelse med resepsjon på 

campingplass. Salg av brus, is, sjokolade, ferdig pizza og bake-off brød til turister med 

servering inne og ute etter gjeldende vedtekter 

 

Som daglig leder for virksomheten godkjennes Håkon Tolsby f.17.03.64, Tolsby gård 1798 

Aremark. 

 

 

Vedlegg: ( ikke utsendt ) 

 Søknad om serveringsbevilling fra Stora Lee Camping v/ Håkon Tolsby,           

      Tolsby gård 1798 Aremark. 

 Forsikringsbevis 

 Etablererprøven for serveringsvirksomhet 

 A-melding med oppsummering av a-melding 

 Attest for skatt- og merverdiavgift 

 Firmaattest 

 Tegning kiosk 

 

 

Saksopplysninger: 

1. Kravet om serveringsbevilling følger av Serveringslovens § 3 som stadfester at den 

som vil gjøre seg næring av å drive serveringssted må ha serveringsbevilling gitt av 

kommunen. 

 

2. Angjeldende virksomhet – Stora Lee Camping v/ Håkon Tolsby – er registrert i 

enhetsregisteret, som organisasjon med bevillingssøker Håkon Tolsby som innehaver. 
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Vurdering: 

1. Serveringslovens § 3 sier at: «Bevilling skal gis dersom kravene i §§ 4 til 6 er oppfylt» 

det vil si. 

a) Serveringstedet skal ha daglig leder som har det reelle ansvar for den daglige drift av 

serveringsstedet og personen må være myndig. 

b) Daglig leder må ha gjennomført og bestått Etablererprøven. 

c) Krav til uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og 

avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminering på 

grunnlag av etnisitet, religion mv. 

Dessuten heller ikke begått lovbrudd i forhold til annen lovgivning på en måte som vil være 

uforenelig med drift av serveringssted 
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SERVERINGSBEVILLING 2016-2020  - AREMARK SERVICESENTER AS  

 

Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  

Formannskapet 16/118 /U63/ 

 

Sektor: VIRKSOMHET BARNEVERN OG HELSE     

   

 

Saksbehandler: CGU 

 

Sak nr.: Utvalg Møtedato 

21/16 Formannskapet 12.05.2016 

/ Kommunestyret  

 

Rådmannens innstilling: 

Aremark Servicesenter AS v/ Truls Pedersen – Sommeroåsen 21, 1793 Tistedal, gis 

serveringsbevilling i henhold til Serveringsloven for å drive serveringsvirksomhet i tillegg til 

bensinstasjonen med servering inne og ute etter gjeldende vedtekter. 

 

Som styrer for virksomheten godkjennes Truls Pedersen f. 24.08.52, Sommeroåsen 21, 1793 

Tistedal. 

Som stedfortreder for virksomheten godkjennes Ann Helen Pedersen f. 23.05.60, 

Sommeroåsen 21, 1793 Tistedal.  

 

 

Vedlegg: (ikke utsendt ) 

 Søknad om serveringsbevilling fra Aremark Servicsenter AS v/Truls Pederesen, 

Sommeroåsen 21, 1793 Tistedal. 

 Firmaattest 

 Brønnøysundregistrene 

 Etablererprøven i Serveringsvirksomhet 

 Tegning over arealet 

 Skatteoppgjør 2014 

 

 

Saksopplysninger: 

1. Kravet om serveringsbevilling følger av Serveringsloven § 3 som stadfester at den som 

vil gjøre seg næring av å drive serveringssted må ha serveringsbevilling gitt av 

kommunen. 

2. Angjeldende virksomhet – Aremark Servicsenter AS v/ Truls Pedersen – er registrert i 

enhetsregisteret som selskap med bevillingssøker Truls Pedersen som innehaver. 

 

 

 

Vurdering: 

1. Serveringslovens § 3 sier at «Bevillings kal gis dersom kravene i §§ 4 til 6 er oppfylt» 

det vil si: 
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a) Serveringsstedet skal ha daglig leder som har det reelle ansvar for den daglige drift av 

serveringsstedet og personen må være myndig. 

b) Daglig leder må ha gjennomført og bestått Etablererprøven. 

c) Krav til uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og 

avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminering og på 

grunnlag av etnisitet, religion mv. 

Dessuten heller ikke begått lovbrudd i forhold til annen lovgivning på en måte som vil være 

uforenelig med drift av serveringssted. 
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SERVERINGSBEVILLING 2016-2020  - MØLLERENS HUS  

 

Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  

Formannskapet 16/91 /U63/ 

 

Sektor: VIRKSOMHET BARNEVERN OG HELSE     

   

 

Saksbehandler: CGU 

 

Sak nr.: Utvalg Møtedato 

22/16 Formannskapet 12.05.2016 

/ Kommunestyret  

 

Rådmannens innstilling: 

Møllerens Hus v/Anne Sande – Lyngmo, 1798 Aremark, gis serveringsbevilling i henhold til 

Serveringsloven for å drive serveringsvirksomhet i liten kafe i tilknytning til butikk, med 

servering inne og ute etter gjeldende vedtekter 

 

Som daglig leder for virksomheten godkjennes Anne Elisabeth Sande f.13.10.57, Lyngmo 

1798 Aremark. 

 

 

Vedlegg: ( ikke utsendt ) 

 Søknad om serveringsbevilling fra Møllerens Hus v/Anne Sande, Lyngmo, 1798 

Aremark. 

 Etablererprøven i serveringsvirksomhet 

 Firmaattest 

 Brønnøysundregistrene, enhetsregisteret. 

 

 

Saksopplysninger: 

1. Kravet om serveringsbevilling følger av serveringsloven § 3 som stadfester at den som 

vil gjøre seg næring av å drive serveringssted må ha serveringsbevilling gitt av 

kommunen. 

2. Angjeldende virksomhet – Møllerens Hus v/Anne Sande er – registrert i 

enhetsregisteret som enkeltpersonforetak med bevillingssøker Anne Sande som 

innehaver. 

 

 

Vurdering: 

1. Serveringslovens § 3 sier at «Bevilling skal gis dersom kravene i §§ 4 til 6 er oppfylt» 

det vil si:  

a) Serveringsstedet skal ha daglig leder som har det reelle ansvar for den daglige drift av 

serveringsstedet og personen må være myndig. 

b) Daglig leder må ha gjennomført og bestått Etablererprøven. 
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c) Krav til uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og 

avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminering og på 

grunnlag av etnisitet, religion mv. 

 Dessuten heller ikke begått lovbrudd i forhold til annen lovgivning på en måte som vil være 

uforenlig med drift av serveringssted. 
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SERVERINGSBEVILLING FOR PERIODEN 2016-2020 - FERNANDA BOKKAFÈ  

 

Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  

Formannskapet 16/156 /U63/ 

 

Sektor: VIRKSOMHET BARNEVERN OG HELSE     

   

Saksbehandler: CGU 

 

Sak nr.: Utvalg Møtedato 

23/16 Formannskapet 12.05.2016 

/ Kommunestyret  

 

Rådmannens innstilling: 

Fernanda bokcafe ved Sidsel Margrethe Børke – Aslakstrøm gård 1798 Aremark, gis 

serveringsbevilling i henhold til Serveringsloven. Servering av drikke og enkle retter og kaker 

til besøkende inne og ute etter gjeldende vedtekter. 

 

Som daglig leder for virksomheten godkjennes Sidsel Margrethe Børke f. 17.06.54, 

Aslakstrøm gård 1798 Aremark 

 

Vedlegg: ( ikke utsendt ) 

 Søknad om serveringsbevilling fra Fernanda bokcafe v/Sidsel Margrethe Børke, 

Aslakstrøm gård 1798 Aremark. 

 Registerutskrift fra enhetsregisteret. 

 Skatteoppgjøret 2014. 

 

Saksopplysninger: 

1. Kravet om serveringsbevilling følger av Serveringslovens § 3 som stadfester at den 

som vil gjøre seg næring av å drive serveringsted må ha serveringsbevilling gitt av 

kommunen. 

 

2. Angjeldende virksomhet – Fernanda bokcafe v/ Sidsel Margrethe Børke er registrert i 

enhetsregisteret, som enkeltpersonforetak med bevillingssøker Sidsel Margrethe Børke 

som innehaver. 

 

Vurdering: 

1. Serveringslovens § 3 sier at: «Bevilling skal gis dersom kravene i §§ 4 til 6 er oppfylt» 

det vil si. 

a) Serveringstedet skal ha daglig leder som har det reelle ansvar for den daglige drift av 

serveringstedet og personen må være myndig. 

b) Daglig leder må ha gjennomført og bestått Etablererprøven. 

c) Krav til uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og 

avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminering på 

grunnlag av etnisitet, religion mv. 

Dessuten heller ikke begått lovbrudd i forhold til annen lovgivning på en måte som vil være 

uforenlig med drift av serveringsted 
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FORNYELSE AV SALGSBEVILLING 2016-2020 - HOLTH LANDHANDLERI  

 

Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  

Formannskapet 16/86 /U62/ 

 

Sektor: VIRKSOMHET BARNEVERN OG HELSE     

   

 

Saksbehandler: CGU 

 

Sak nr.: Utvalg Møtedato 

24/16 Formannskapet 12.05.2016 

/ Kommunestyret  

 

Rådmannens innstilling: 

Søknad om fornyelse av salgsbevilling av alkoholholdigdrikk i gruppe 1 for perioden 2016-

2020- Holth Landhandleri v/Arne Holth, og stedfortreder Inger- Marie Holth innvilges. 

 

 

Vedlegg: ( ikke utsendt ) 

Søknad om salgsbevilling av alkoholholdigdrikk gruppe 1 

 

Saksopplysninger: 

I følge alkohollovens §1-7a, skal kommunen ved vurdering av bevillinger blant annet legge 

vekt på antall salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og 

ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig og om 

bevillingssøker er egnet til å inneha bevilling. 

 

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av 

kommunen- jfr Alkohollovens § 1-7c. Disse må begge være over 20 år og ha gjennomført og 

bestått kunnskapsprøven. Det stilles også krav til uklanderlig vandel i forhold til 

alkohollovgivingens og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med 

alkohollovens formål, samt skatte- avgifts og regnskapslovgivningen.  

 

Det blir gjennomført kontroller av Securitas. 

 

Vurdering: 

Det skal innhentes uttalelse fra Sosialtjenesten, NAV, Skatteoppkreveren og Østfold 

Politidistrikt. 

Alle disse instanser er forelagt samtlige søkere, og det foreligger ingen bemerkninger. 

 

Rådmannen går inn for at det innvilges salgsbevilling for Holth Landhandleri. 

 

Det forutsettes at alt salg av alkoholholdig drikk følger begrensningene som gis i til enhver tid 

gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer for Aremark kommune. 
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FORNYELSE AV SALGSBEVILLING 2016-2020 - JOKER AREMARK  

 

Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  

Formannskapet 16/71 /U62/ 

 

Sektor: VIRKSOMHET BARNEVERN OG HELSE     

   

 

Saksbehandler: CGU 

 

Sak nr.: Utvalg Møtedato 

25/16 Formannskapet 12.05.2016 

/ Kommunestyret  

 

Rådmannens innstilling: 

Søknad om fornyelse av salgsbevilling av alkoholdigdrikk i gruppe 1 for perioden 2016-

2020 –  Aremark Senter A/S v/ Bjørn Vidar Lihagen, stedfortreder Marit Elise Jæger  

innvilges. 

 

 

Vedlegg: ( ikke utsendt ) 

Søknad om alkoholholdig drikk gruppe 1. 

 

Saksopplysninger: 

I følge alkohollovens §1-7a, kan kommunen ved vurdering av bevillinger blant annet legge 

vekt antall salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og 

ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig og om 

bevillingssøker er egnet til å inneha bevilling. 

 

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av 

kommunen – jfr. Alkohollovens § 1-7c. Disse må begge våre over 20 år og ha gjennomført og 

bestått kunnskapsprøven. Det stilles også krav til uklanderlig vandel i forhold til 

alkohollovgivningens og bestemmelser i anne lovgivning som har sammenheng med 

alkohollovens formål, samt saktte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. 

 

Det blir gjennomført kontroller av Securitas. 

 

 

Vurdering: 

Det skal innhentes uttalelse fra Sosialtjenesten, NAV, Skatteoppkreveren og Østfold 

Politidistrikt.  

Alle disse instanser er forelagt samtlige søkere, og det foreligger ingen bemerkninger. 

 

Rådmannen går inn for at det innvilges salgsbevilling for Aremark Senter A/S.  

 

Det forutsettes at alt salg av alkoholholdig drikk følger begrensningene som gis i til enhver tid 

gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer for Aremark kommune. 
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ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.03.16  

 

Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  

Formannskapet 16/298 212// 

 

Sektor: ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN     

   

 

Saksbehandler: MIE 

 

Sak nr.: Utvalg Møtedato 

26/16 Formannskapet 12.05.2016 

 

Rådmannens innstilling: 

Økonomisk rapport pr 31.03.16 tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 Regnskapsskjema 1A pr 31.03.16 

 Regnskapsskjema 1B pr 31.03.16 

 Økonomisk oversikt drift pr 31.03.16 

 Oversikt hele kommunen med alle arter pr 31.03.16 

 Oversikt lønn og lønnsrefusjon hele kommunen pr 31.03.16 

 

Saksopplysninger: 

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

 

Vurdering: 

Pr. 31.03.16 viser regnskapet sett opp i mot periodisert budsjett et foreløpig merforbruk på 

rundt kr 34 000.  

Skatteinntekter til og med mars er kr 305 000 over budsjett og inntektsutjevningen er  

kr 449 000 lavere enn budsjett. Pr mars er netto skatt og inntektsutjevning negativ med  

kr 144 000.  

Avdrag og renteutgifter er under budsjett med kr 51 000. 

Pleie og omsorg har et merforbruk på kr 306 000, som i all hovedsak skyldes lønn.  

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

 

Viser for øvrig til følgende kommentarer på rammeområdene: 

 

11 Politisk styring og sentraladministrasjon  

 I balanse 

 

22 Aremark barnehage  

 Merinntekt refusjon sykelønn 
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23 Aremark skole  

 Merforbruk undervisning  fremmedspråklige som vil bli dekket av tilskudd.  
 

24 Næring, informasjon, kultur og Frivilligsentral  

 I balanse 

 

31 Barnevern og helse  

 Mindreforbruk barnevernstiltak 

 

32 NAV  

 Merutgift andre sosiale formål 

 

33 Pleie og omsorg  

3. Merforbruk i hovedsak vikarlønn 

 

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

 Mindreforbruk kjøp av tjenester fra private 

 

43 Teknisk 

 Mindreforbruk som i hovedsak skyldes poster for vedlikehold som ikke er igangsatt. 

 

44 VAR-området 

 Mindreforbruk kjøp av tjenester fra kommuner og private ifm renovasjon og slam  

 

45 Brann og feiing 

 Merforbruk som skyldes periodisering ifm opplæring.  
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RAPPORT FRA RÅDMANNEN - KONSEKVENSER AV MANGLENDE UTBYTTE 

FRA ØSTFOLD ENERGI 2016  

 

Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  

Formannskapet 16/301 212// 

 

Sektor: RÅDMANN        

 

Saksbehandler: JFO 

 

Sak nr.: Utvalg Møtedato 

27/16 Formannskapet 12.05.2016 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Rapporten tas til orientering. 

2. Rådmannen fremmer sak vedr. omorganisering til Administrasjonsutvalgets møte 2. 

juni 2016. 

3. Rådmannen fremmer, ved behandlingen av tertialrapporten for 1. tertial 2016, forslag 

til reduksjoner i driften slik at inntektssvikten på kr. 860.000 tilknyttet manglende 

utbytte dekkes inn i 2016. 

 

 

Vedlegg: 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

Eiermøte i Østfold Energi har vedtatt at det ikke skal utbetales utbytte for 2015; budsjettert i 

Aremark med kr. 860.000; likt minimumsutbyttet ihht utbyttestrategien til selskapet. 

Dette medfører at inntektssvikten på kr. 860.000 må håndteres i regnskapsåret 2016.  

 

Vurdering: 

For å håndtere en inntektssvikt på denne størrelse, år 1/3 av året allerede er passert, nytter det 

ikke å benytte «ostehøvelprinsippet». Det er etter rådmannens vurdering heller ikke mulig å 

finne inndekning på inntektssiden i budsjettet. 

 

For å løse denne akutte inntektssvikt ser rådmannen på to forhold: 

 

Organisatoriske forhold 

Rådmannen vil i juni 2016 fremme sak for Administrasjonsutvalget med sikte på en 

omorganisering innenfor oppvekst- og kulturområdet og sentraladministrasjonen som gir en 

reduksjon i lønnsutgiftene for å bidra til at overnevnte inntektssvikt kan dekkes inn i 

2016.05.04 Rådmannen vil bestrebe å gjøre dette ved å benytte vakante stillinger slik at 

oppsigelser ikke blir nødvendig, og på en måte som gir minst mulig negative konsekvenser for 

innbyggerne. 
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I rekkefølge vil rådmannen gjennomføre følgende: 

 Møte med de enkelte medarbeidere som blir direkte berørt 

 Informasjon/drøftinger med tillitsvalgte i henhold til lov- og avtaleverk 

 Sak til Administrasjonsutvalgets møte 2. juni 2016 

 Sak til Formannskapets møte 2. juni 2016 vedr. budsjettjusteringer tilknyttet 

behandling av regnskapsrapport etter 1. tertial 2016 

 Endelig behandling i Kommunestyret 16. juni 2016 

 

Da de to første kulepunkt ikke ennå er sluttført kan rådmannen ikke fremlegge ytterligere 

detaljer på dette tidspunkt. 

 

Rådmannen antar at reduksjonen for 2016 vil kunne utgjøre ca kr. 400.000. 

 

Tilskudd 

I budsjettet for 2016 er det avsatt kr. 500.000 til tilskudd til næringsdrivende. I den situasjon 

kommunen nå har kommet i kan rådmannen ikke se at vi har anledning til å gi bort penger vi 

nå ikke lenger har, og vil foreslå at denne budsjettposten strykes i 2016. Det er pr. dato ikke 

disponert noe fra denne konto. 

 

Siden lønnsutgiftene er en så dominerende faktor i kommunen vil alternativet være å måtte 

redusere lønnspostene ytterligere. Dette er i så fall ikke mulig uten oppsigelser; og et slikt valg 

vil uansett ikke bedre utgiftssiden i 2016 da rettsprosessuelle faktorer vil medføre at dette vil 

ta tid langt ut over dette budsjettåret. 

 




