
 

Aremark kommune  

 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Kommunestyresalen, Aremark rådhus 
Dato: 14.12.2017 
Tidspunkt: 18:00-19:45 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Geir Ragnar Aarbu Leder SP 
Håkon Tolsby Medlem SP 
Stine Marie Ranum Medlem SP 
Øivind Strand Medlem SP 
Alf Martin Ulven Nestleder H 
Lars Martin Jæger Medlem H 
Jørgen Henrik Hovde Grønlund Medlem H 
Elin Louise Sørli Buer Medlem H 
Mirjam Kilen Medlem H 
Nils Håkon Sandtorp Medlem KRF 
Anne Berit F. Sverd Medlem KRF 
Tove MereteThomassen Fagerhøi Medlem AP 
Harald D. Nilsen Medlem AP 
Stig Runar Aarbu Medlem AP 
Berith Bredholt Medlem AP 
Solveig Toft Medlem V 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Turid Heitmann Kollerød Medlem SP 
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Egil Anstensrud Kortnes Turid Heitmann Kollerød SP 
Nils Erik Aanonsen Geir Aarbu i sak 78/17 SP 
Wiggo Andersen Tove Fagerhøi i sak 78/17 AP 
Bente Andersen Berith Bredholt i sak 78/17 AP 
Tore Petter Engen Lars Martin Jæger i sak 78/17 H 



Ole Petter Norum Stig Aarbu i sak 78/17 AP 
 

Merknader 

 Hilde Brynildsen var innkalt for å ta Øivind Strands plass under behandlingen av sak 
78/17, men møtte ikke. Strand deltok ikke i behandlingen av nevnte sak. 

 Frank Willy Larsen fra Indre Østfold Kommunerevisjon IKS deltok på grunn av 
behandlingen av sak 81/17 Forvaltningsrevisjonsrapport «Helse og omsorg» - Aremark 
kommune 2017. 

 Alice Reigstad, påtroppende rådmann, presenterte seg innledningsvis for 
kommunestyret. 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Mette Eriksen Konstituert rådmann 
Mathias Gundersen Konst. regnskap- og økonomisjef 
Henriette Wisur-Olsen Teknisk sjef 
Anne Mørk-Tønnesen Leder kommunikasjon og service 
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PS 75/17 Godkjenning av innkalling 

Behandling i Kommunestyret - 14.12.2017  
 

Vedtak 
Innkallingen ble enstemmig godkjent. 
 
 
 

PS 76/17 Godkjenning av saksliste 

Behandling i Kommunestyret - 14.12.2017  
 

Vedtak 
Sakslisten ble enstemmig godkjent. 



 
 
 

PS 77/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Kommunestyret - 14.12.2017  

Vedtak 
Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent. 
 
 
 

PS 78/17 Søndre Aremark vannverk - oppfølging av KS sak ... vedrørende 
status og videre arbeid 

Behandling i Kommunestyret - 14.12.2017  
Formannskapets innstilling:  
 
Kommunen anser at det er en stor usikkerhet knyttet til når kommunen overtok Søndre Aremark 
vannverk. Det kan ikke utelukkes at det i en rettsak ville blitt påpekt at kommunen er den 
profesjonelle parten i denne saken, og at kommunen derfor burde ha sørget for å bringe klarhet 
i overtagelsestidspunktet gjennom vedtak eller inngåelse av avtale om dette.  
 
Kommunen velger å frafalle kravet om tilknytningsgebyr for de abonnenter som har fått krav om 
innbetaling av tilkoplingsgebyr med forfall 18.09.2017. Kommunen vil derfor trekke de sakene 
som er bragt inn for Forliksrådet. De av abonnentene i denne saken som allerede har betalt inn 
i henhold til kravet, vil få beløpet tilbakebetalt.  
 
Aremark kommune godkjenner å dekke inntil NOK 120.000 i dokumenterte advokatregninger 
fra Advokat Nordenhaug relatert til denne saken.  
 
Som ved tidligere behandling av saken, jf. sak 78/17, ble habiliteten vurdert. 
Ordfører Geir Aarbu med bakgrunn i at hans svigerfar er part i saken. 
Representanten Tove Fagerhøi med bakgrunn i at ektemannens sønn er part i saken.  
Representanten Lars Martin Jæger med bakgrunn i at hans svigerfar er part i saken. 
Representanten Berith Bredholt med bakgrunn i at hennes datter er part i saken. 
Representanten Øivind Strand med bakgrunn i at hans svigerinne og svoger er part i saken.  
Representanten Stig Aarbu med bakgrunn i at han er part i saken.  
 
Varaordfører Alf Ulven ledet møtet videre som ordfører i denne saken. Nils Håkon Sandtorp ble 
valgt som varaordfører.  
 
Ved vurderingene av de ovennevntes habilitet fratrådte alle og ble erstattet av hhv Nils Erik 
Aanonsen, Wiggo Andersen, Tore Petter Engen, Bente Andersen og Ole Petter Norum. Hilde 
Brynildsen var innkalt for Øivind Strand, men møtte ikke. 
Kommunestyret erklærte enstemmig at G. Aarbu, Fagerhøi, Jæger, Bredholt, Strand og S. Aarbu 
er inhabile i saken og alle fratrådte ved realitetsbehandlingen.  
Vararepresentantene Aanonsen, W. Andersen, Engen, B. Andersen og Norum tok sete ved 
realitetsbehandlingen av saken. 
 



Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak 
Kommunen anser at det er en stor usikkerhet knyttet til når kommunen overtok Søndre Aremark 
vannverk. Det kan ikke utelukkes at det i en rettsak ville blitt påpekt at kommunen er den 
profesjonelle parten i denne saken, og at kommunen derfor burde ha sørget for å bringe klarhet i 
overtagelsestidspunktet gjennom vedtak eller inngåelse av avtale om dette.  
 
Kommunen velger å frafalle kravet om tilknytningsgebyr for de abonnenter som har fått krav 
om innbetaling av tilkoplingsgebyr med forfall 18.09.2017. Kommunen vil derfor trekke de 
sakene som er bragt inn for Forliksrådet. De av abonnentene i denne saken som allerede har 
betalt inn i henhold til kravet, vil få beløpet tilbakebetalt.  
 
Aremark kommune godkjenner å dekke inntil NOK 120.000 i dokumenterte advokatregninger 
fra Advokat Nordenhaug relatert til denne saken.  
 
 

PS 79/17 Avvikling av den kommunale heimevernsnemd 

Behandling i Kommunestyret - 14.12.2017  
Formannskapets innstilling:  
 
Aremark kommune avvikler den kommunale heimevernsnemd jfr. Stortingets behandling av 
Innst. 375 L (2015-2016) til Prop. 102 L (2015-2016) Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret 
(Forsvarsloven). 
 
Avviklingen trer i kraft 1. juli 2017. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak 
Aremark kommune avvikler den kommunale heimevernsnemd jfr. Stortingets behandling av 
Innst. 375 L (2015-2016) til Prop. 102 L (2015-2016) Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret 
(Forsvarsloven). 
 
Avviklingen trer i kraft 1. juli 2017. 
 
 

PS 80/17 Kommunale vigsler i Aremark 

Behandling i Kommunestyret - 14.12.2017  
Formannskapets innstilling: 
 
1. Aremark kommune vil fra 01.01.2018 tilby borgerlige vielser der ordfører og varaordfører 

har vigselsrett etter loven. Kommunestyret gir i tillegg 3 ansatte fra kommunens 
administrasjon slik vigselsrett: 
 Alice Reigstad, rådmann 
 Mette Eriksen, økonomisjef (rådmannens stedfortreder) 



 Anne Mørk Tønnesen, leder for kommunikasjon og service (vigselskoordinator) 
 

2. Som lokale for kommunens alminnelige vigselstilbud benyttes kommunestyresalen i Aremark 
rådhus og at tidspunkter for kommunens alminnelige vigselstilbud er 
mandag – fredag (unntatt på bevegelige helligdager)  kl. 0900 – 1500. 
 

3. Aremark kommune vil også tilby vigsler utenfor tidspunkter for kommunens alminnelige 
vigselstilbud og på andre steder enn kommunestyresalen i Aremark rådhus etter gjeldende 
satser.  
 

4. Aremark kommune vil også tilby vigsler for brudepar som ikke er bosatt i Aremark etter 
gjeldende satser. 

 
Representanten Nils Håkon Sandtorp (Krf) kom med følgende tilleggsforslag på vegne av 
posisjonen (H, Sp, Krf): 
 
I tillegg til de personene som er foreslått å gi vigselsrett i innstillingen fra Formannskapet, 
foreslår vi å gi vigselsrett til Nina Krafft Skolleborg, Egil Kortnes og Ole Svendsby.  
 
Formannskapets innstilling med tilleggsforslag fra representanten Nils Håkon Sandtorp (Krf) på 
vegne av posisjonen, ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
1. Aremark kommune vil fra 01.01.2018 tilby borgerlige vielser der ordfører og varaordfører 

har vigselsrett etter loven. Kommunestyret gir i tillegg 3 ansatte fra kommunens 
administrasjon slik vigselsrett: 
 Alice Reigstad, rådmann 
 Mette Eriksen, økonomisjef (rådmannens stedfortreder) 
 Anne Mørk Tønnesen, leder for kommunikasjon og service (vigselskoordinator) 

 
2. Som lokale for kommunens alminnelige vigselstilbud benyttes kommunestyresalen i 

Aremark rådhus og at tidspunkter for kommunens alminnelige vigselstilbud er 
mandag – fredag (unntatt på bevegelige helligdager)  kl. 0900 – 1500. 
 

3. Aremark kommune vil også tilby vigsler utenfor tidspunkter for kommunens alminnelige 
vigselstilbud og på andre steder enn kommunestyresalen i Aremark rådhus etter gjeldende 
satser.  
 

4. Aremark kommune vil også tilby vigsler for brudepar som ikke er bosatt i Aremark etter 
gjeldende satser. 

 
5. Det gis vigselsrett også til Nina Krafft Skolleborg, Egil Kortnes og Ole Svendsby. 
 
 
 



PS 81/17 Forvaltningsrevisjonsrapport "Helse og omsorg", Aremark 
kommune 2017 

Behandling i Kommunestyret - 14.12.2017  

Kontrollutvalgets innstilling 
A. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Helse og omsorg» til orientering, og 

ber administrasjonen følge opp rapportens 13 anbefalinger og iverksette anbefalte tiltak. 
 

B. Kontrollutvalget følger opp vedtaket ved å bestille oppfølgingsrapport fra revisjonen et 
år etter at revisjonsprosjektet er behandlet i kommunestyret. 
 
 

Representanten Alf Ulven (H) kom med forslag om å endre fra «orientering» til «etterretning» i 
vedtaket.  
 
Kontrollutvalgets innstiling med forslaget fra representanten Alv Ulven (H) ble enstemmig 
vedtatt. 
 

Vedtak 
A. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Helse og omsorg» til etterretning, og 

ber administrasjonen følge opp rapportens 13 anbefalinger og iverksette anbefalte tiltak. 
 

B. Kontrollutvalget følger opp vedtaket ved å bestille oppfølgingsrapport fra revisjonen et 
år etter at revisjonsprosjektet er behandlet i kommunestyret. 

 
 
 

PS 82/17 Salg av kommunal eiendom - prinsippsak 

Behandling i Kommunestyret - 14.12.2017  
Formannskapets innstilling: 
 
Aremark kommune vedtar følgende prinsipielle punkter som skal gjelde ved salg av kommunal 
eiendom: 

1. Aremark kommunes saksbehandling i forhold til salg av eiendom skal være åpen, 
gjennomsiktig og etterprøvbar. 

2. Prinsippavklaring/grunnlaget for salg avklares gjennom vedtak i kommunestyret 
3. Det innhentes takst/verdivurdering på eiendommen/boligen som vurderes avhendet/solgt. 

Unntatt er objekter hvor salgsverdi ikke antas å overstige kr 100 000,-. 
4. Alle opplysninger som er relevante for salget må kunngjøres i salgsdokumentene. 
5. Arkivverdig materiale må oppbevares i tråd med arkivloven og forskrifter. 
6. Eventuelle betingelser om fremtidig bruk, og konsekvenser av mislighold må framgå av 

kontrakt med kjøper. 
7. Kommunen skal som hovedregel benytte megler/advokat for bistand med salget. 
8. Budrunde igangsettes av megler/advokat i samarbeid med kommunen. Budskjema eller 

logg skal følge saken. 
9. Saken behandles i hht  vedtatt delegeringsreglement 



10. Ved positivt vedtak om salg gjennomføres praktiske og formelle forhold som oppmåling, 
deling av eiendom, sletting av heftelse, skjøte m.m. Kommunen er ikke forpliktet til å 
selge 

11. Evt. vilkår som er framsatt i fbm salget må tas inn i kjøpekontrakten/skjøte. 
Megler/advokat tillegges dette ansvaret der kommunen benytter dette. 

12. Skjøtet oversendes megler eller advokat i underskrevet stand når kjøpesummen er 
innbetalt til meglers/advokatens klientkonto eller Aremark kommunes konto. 
Megler/advokat (eller kommunen) besørger tinglysning av skjøte 

13. Administrasjonen skal følge opp oppsigelse av forsikring og avgifter etter at oppdraget 
er fullført 

14. Direkte salg kan foretas når det åpenbart vil være i kommunens interesse å gjøre dette, 
men vedtak om dette skal fattes politisk.  

 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt 
 

Vedtak 
Aremark kommune vedtar følgende prinsipielle punkter som skal gjelde ved salg av kommunal 
eiendom: 

1. Aremark kommunes saksbehandling i forhold til salg av eiendom skal være åpen, 
gjennomsiktig og etterprøvbar. 

2. Prinsippavklaring/grunnlaget for salg avklares gjennom vedtak i kommunestyret 
3. Det innhentes takst/verdivurdering på eiendommen/boligen som vurderes avhendet/solgt. 

Unntatt er objekter hvor salgsverdi ikke antas å overstige kr 100 000,-. 
4. Alle opplysninger som er relevante for salget må kunngjøres i salgsdokumentene. 
5. Arkivverdig materiale må oppbevares i tråd med arkivloven og forskrifter. 
6. Eventuelle betingelser om fremtidig bruk, og konsekvenser av mislighold må framgå av 

kontrakt med kjøper. 
7. Kommunen skal som hovedregel benytte megler/advokat for bistand med salget. 
8. Budrunde igangsettes av megler/advokat i samarbeid med kommunen. Budskjema eller 

logg skal følge saken. 
9. Saken behandles i hht  vedtatt delegeringsreglement 
10. Ved positivt vedtak om salg gjennomføres praktiske og formelle forhold som oppmåling, 

deling av eiendom, sletting av heftelse, skjøte m.m. Kommunen er ikke forpliktet til å 
selge 

11. Evt. vilkår som er framsatt i fbm salget må tas inn i kjøpekontrakten/skjøte. 
Megler/advokat tillegges dette ansvaret der kommunen benytter dette. 

12. Skjøtet oversendes megler eller advokat i underskrevet stand når kjøpesummen er 
innbetalt til meglers/advokatens klientkonto eller Aremark kommunes konto. 
Megler/advokat (eller kommunen) besørger tinglysning av skjøte 

13. Administrasjonen skal følge opp oppsigelse av forsikring og avgifter etter at oppdraget 
er fullført 

14. Direkte salg kan foretas når det åpenbart vil være i kommunens interesse å gjøre dette, 
men vedtak om dette skal fattes politisk 

 
 

PS 83/17 Budsjettjusteringer investeringsbudsjettet 2017 

Behandling i Kommunestyret - 14.12.2017  
 
Formannskapets innstilling:  



 
1. Budsjettposten for «Kommunale tomtefelt – utvikling» reduseres med kr 2 500 000 konto 

02306.4322.315 med tilhørende finansiering konto 09100.4322.315. 
2. Budsjettposten for prosjektet « Kommunale bygg – nytt energistyringssystem» reduseres 

med kr 625 000, konto 02308.4331.222/04290.4331.222 med tilhørende finansiering 
konto 09100.4331.222/07290.4331.222. 

3. Budsjettposten for prosjektet « Myrland – aktivitetshus» reduseres med kr 1 250 000, 
konto 02306.4337.231/04290.4337.231 med tilhørende finansiering konto 
09100.4337.231/07290.4337.231.  

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 «Furulund – utvikling» reduseres med kr 375 000,- konto 
02307.4335.386/04290.4335.386 med tilhørende finansiering konto 
09100.4335.386/07290.4335.386. 

6. Budsjettposten for prosjektet «Rehabilitering av omsorgsleiligheter Fosdal» reduseres 
med kr 650 000,- eks mva. konto 02307.4321.265 med tilhørende finansiering konto 
09100.4321.870 

 
 Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak 
1. Budsjettposten for «Kommunale tomtefelt – utvikling» reduseres med kr 2 500 000 

konto 02306.4322.315 med tilhørende finansiering konto 09100.4322.315. 
2. Budsjettposten for prosjektet « Kommunale bygg – nytt energistyringssystem» reduseres 

med kr 625 000, konto 02308.4331.222/04290.4331.222 med tilhørende finansiering 
konto 09100.4331.222/07290.4331.222. 

3. Budsjettposten for prosjektet « Myrland – aktivitetshus» reduseres med kr 1 250 000, 
konto 02306.4337.231/04290.4337.231 med tilhørende finansiering konto 
09100.4337.231/07290.4337.231.  

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 «Furulund – utvikling» reduseres med kr 375 000,- konto 
02307.4335.386/04290.4335.386 med tilhørende finansiering konto 
09100.4335.386/07290.4335.386. 

6. Budsjettposten for prosjektet «Rehabilitering av omsorgsleiligheter Fosdal» reduseres 
med kr 650 000,- eks mva. konto 02307.4321.265 med tilhørende finansiering konto 
09100.4321.870 

 
 
 

PS 84/17 Likviditet Aremark kommune 

Behandling i Kommunestyret - 14.12.2017  
Formannskapets innstilling: 
 

1. Redegjørelsen om kommunens likviditetssituasjon tas til orientering.  
2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå en trekkrettighet/kassekreditt på 10 mill. kr med en 

varighet på ett år. 



3. Det godkjennes bruk av trekkrettigheten med inntil 10 mill. kroner ved eventuelt behov, 
men skal benyttes så lite som mulig.  

4. Formannskap og kommunestyret holdes løpende orientert om likviditetssituasjonen 
gjennom året.  
 

Representanten Alf Ulven (H) kom med følgende tilleggsforslag til nytt punkt 5: 
Kommunestyret ber Rådmannen fremlegge en oversikt over kommunens planlagte utvikling i 
arbeidskapital gjennom 2018. Det skal fremgå hvilke investeringer som foreløpig ikke er dekket 
ved låneopptak, men som vil bli finansiert i henhold til vedtak om opptak av lån. Oversikten 
skal inneholde planlagt fremdrift på VA anlegg og fakturering. Kommunestyret vil også ha 
dokumentert samlet overskridelse i forhold til vedtatt budsjett på rehabilitering av skolen. 
Hvordan den er oppstått, på hvilken måte og når den er planlagt finansiert skal gå fram av 
oversikten.  
 
Dette skal fremlegge i første Formannskap og Kommunestyremøte i 2018. 
 
Formannskapets innstilling med tilleggsforslag fra representanten Alf Ulven (H) ble enstemmig 
vedtatt.  
 

Vedtak 
1. Redegjørelsen om kommunens likviditetssituasjon tas til orientering.  
2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå en trekkrettighet/kassekreditt på 10 mill. kr med en 

varighet på ett år. 
3. Det godkjennes bruk av trekkrettigheten med inntil 10 mill. kroner ved eventuelt behov, 

men skal benyttes så lite som mulig.  
4. Formannskap og kommunestyret holdes løpende orientert om likviditetssituasjonen 

gjennom året.  
5. Kommunestyret ber Rådmannen fremlegge en oversikt over kommunens planlagte 

utvikling i arbeidskapital gjennom 2018. Det skal fremgå hvilke investeringer som 
foreløpig ikke er dekket ved låneopptak, men som vil bli finansiert i henhold til vedtak 
om opptak av lån. Oversikten skal inneholde planlagt fremdrift på VA anlegg og 
fakturering. Kommunestyret vil også ha dokumentert samlet overskridelse i forhold til 
vedtatt budsjett på rehabilitering av skolen. Hvordan den er oppstått, på hvilken måte og 
når den er planlagt finansiert skal gå fram av oversikten.  

 
 
 

PS 85/17 Møteplan 2018 

Behandling i Kommunestyret - 14.12.2017  
Formannskapets innstilling:  
 
1. Den fremlagte møteplanen for 2018 godkjennes. 
2. Ordfører og utvalgsledere har fullmakt til å endre møtedatoer for sine respektive utvalg. 
 
Rådmannen presiserte at torsdag 14. september er feil og må rettes til 13.september 
 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 



Vedtak 
 
1. Den fremlagte møteplanen for 2018 godkjennes. 
2. Ordfører og utvalgsledere har fullmakt til å endre møtedatoer for sine respektive utvalg. 
 
 

PS 86/17 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 

Behandling i Kommunestyret - 14.12.2017  
Formannskapets innstilling: 
 

1. Kommunestyret godkjenner det fremlagte forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-
2021 for Aremark kommune. Netto driftsbudsjett kr 98 309 972,- for 2018 pr rammeområde i 
henhold til budsjettskjema 1B og investeringsbudsjett for 2018 i henhold til skjema 2A og 2B 
med investeringer på totalt kr 31 362 500,-.  

2. Kommunestyret godkjenner forslag til budsjett 2018 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 2018 på faste 

eiendommer i hele kommunen.  
5. Med hjemmel i Eiendomsskatteloven § 13 fastsettes skattesatsen for 2018 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 «Gebyrer, avgifter, leiepriser fra 01.01.2018» side 52 - 53 og Gebyrer med 
hjemmel i Plan- og bygningsloven, forurensningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven 
s 54 -75. 

Med følgende endringer:  
 
Forslag til endringer i budsjett og økonomiplan 2018-2021 ifht rådmannens forslag:   
Drift:      
ÅR 2018 2019 2020 2021  
Pensjonsutgifter folkevalgte -140 000 -140 000 -140 000 -140 000  
Redusere lønn varaordfører -200 000     
Vedlikehold trimløype (lysløype) 200 000     
Si opp medlemskap USS -40 000 -40 000 -40 000 -40 000  
Endringer i administrasjonen -400 000 -800 000 -800 000 -800 000  
Kutt i pleie og omsorg som følge av      
Agenda Kaupang rapport -1 000 000 -1 000 000 -2 000 000 -3 000 000  
Byggesaksgebyrene økes -300 000 -450 000 -600 000 -600 000  
Gebyrene for kart og delingssaker økes -150 000 -225 000 -300 000 -300 000  
Reduksjon eiendomsskatt 2020 og 2021      
med 1 promille 0 0 1 225 000 1 225 000  



Fortsetter medlemskapet i Regionalparken  150 000 150 000 150 000 150 000  
Økte renter og avdrag som konsekvens av      
økte investeringer 450 000 500 000 500 000 500 000  
Boligsosial handlingsplan 100 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000  
Utrede Rådhus/bankbygg 300 000 0 0   
Utrede ombygging av sykehjem 450 000 0 0   
Bygningsvedlikehold           - 500 000 500 000 500 000  
Avsetning til FSK konto 500 000 500 000 500 000 500 000  
SUM avsetning til disposisjonsfond 80 000 2 005 000 2 005 000 3 005 000  
 0 0 0 0  
Vanngebyret økes med kr 500,- pr år      
Avløpsgebyret økes med kr 1 000,- pr år      
      
      
Investering:      
ÅR 2018 2019 2020 2021  
Bygge ny ungdomsklubb økes med 2 mill i      
tillegg til millionen som ligger i budsjettet 2 000 000     
Oppgradering av sentrum 3 000 000     
>Tuftepark      
>Lekeapparater Furulund      
>Grøntareal fra Joker til Furulund      
>Lyssetting sentrum      
>Asfalt rådhuset      
>Oppgradering Fosby torg      
Asfaltering og lyssetting av skolegården 800 000     
Helårs trimløype (ringløype)  1 000 000    
Sum 5 800 000 1 000 000 0 0  

 
Side 20 

Setningen: 
«Vurdere hensiktsmessigheten av å drifte to kirker i forhold til de forestående store 
vedlikeholdskostnadene» 
Byttes ut med: 
«Vurdere utfordringene ved å drifte to kirker i forhold til de forestående store 
vedlikeholdskostnadene» 
 

Representanten Nils Håkon Sandtorp (Krf) fremmet følgende tilleggsforslag fra posisjonen (H, 
Sp, Krf):  
 
Drift år 2018 

 Legge til en kost på kr 50 000,- for å utrede økolandsby 
 Legge til en kost på kr 50 000,- for å utrede behov for vedlikehold av 

kommunal vei Kalerødkrysset – Tolsby 
 Legge til en kost for teknisk utstyr til tannlegestol på kr 150 000,- 
 Redusere posten for økte renter og avdrag med kr 250 000,- (fra kr 

450 000 til 200 000,-) 
 Sum avsetning til disposisjonsfond, blir av nevnte justeringer 80 000,- 



 
Investeringen 2019 

 Legge til en investering på kr 1 000 000,- for vedlikehold av kommunal 
vei Kalerødkrysset – Tolsby 

 
Posisjonen ønsker også å legge til punkt 11 og 12 i vedtaket: 

 
11. Før investeringer i ny ungdomsklubb, oppgradering av sentrum, 

asfaltering og lyssetting av skolegården og helårs trimløype 
gjennomføres, skal det legges frem en investeringsplan for 
kommunestyret til godkjenning.  
Disse investeringene forutsetter at utredningen omkring salg av hele 
eller deler av de kommunale boligene, gir et økonomisk resultat som 
forsvarer disse investeringene. 

12. Aremark kommune etablerer tannlegekontor og gå i dialog med 
aktuell tannlege. Forutsetningen for etableringen av dette er at dette 
skal driftes til selvkost for kommunen.  

Tilleggsforslag fra representanten Nils Håkon Sandtorp (Krf) ble enstemmig vedtatt.  
 
Formannskapets innstilling til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 ble med de vedtatte 
endringer enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak 
1. Kommunestyret godkjenner det fremlagte forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-

2021 for Aremark kommune. Netto driftsbudsjett kr 98 309 972,- for 2018 pr rammeområde 
i henhold til budsjettskjema 1B og investeringsbudsjett for 2018 i henhold til skjema 2A og 
2B med investeringer på totalt kr 31 362 500,-.  

2. Kommunestyret godkjenner forslag til budsjett 2018 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 2018 på faste 

eiendommer i hele kommunen.  
5. Med hjemmel i Eiendomsskatteloven § 13 fastsettes skattesatsen for 2018 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 «Gebyrer, avgifter, leiepriser fra 01.01.2018» side 52 - 53 og Gebyrer med 
hjemmel i Plan- og bygningsloven, forurensningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven  

             s 54 -75. 
11. Før investeringer i ny ungdomsklubb, oppgradering av sentrum, asfaltering og lyssetting 

av skolegården og helårs trimløype gjennomføres, skal det legges frem en 
investeringsplan for kommunestyret til godkjenning. Disse investeringene forutsetter at 



utredningen omkring salg av hele eller deler av de kommunale boligene, gir et 
økonomisk resultat som forsvarer disse investeringene. 

12. Aremark kommune etablerer tannlegekontor og gå i dialog med aktuell tannlege. 
Forutsetningen for etableringen av dette er at dette skal driftes til selvkost for 
kommunen.  

 
 
 
 
Med følgende endringer:  
 
Forslag til endringer i budsjett og økonomiplan 2018-2021 ifht rådmannens forslag:   
Drift:      
ÅR 2018 2019 2020 2021  
Pensjonsutgifter folkevalgte -140 000 -140 000 -140 000 -140 000  
Redusere lønn varaordfører -200 000     
Vedlikehold trimløype (lysløype) 200 000     
Si opp medlemskap USS -40 000 -40 000 -40 000 -40 000  
Endringer i administrasjonen -400 000 -800 000 -800 000 -800 000  
Kutt i pleie og omsorg som følge av      
Agenda Kaupang rapport -1 000 000 -1 000 000 -2 000 000 -3 000 000  
Byggesaksgebyrene økes -300 000 -450 000 -600 000 -600 000  
Gebyrene for kart og delingssaker økes -150 000 -225 000 -300 000 -300 000  
Reduksjon eiendomsskatt 2020 og 2021      
med 1 promille 0 0 1 225 000 1 225 000  
Fortsetter medlemskapet i Regionalparken  150 000 150 000 150 000 150 000  
Økte renter og avdrag som konsekvens av      
økte investeringer 450 000 500 000 500 000 500 000  
Boligsosial handlingsplan 100 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000  
Utrede Rådhus/bankbygg 300 000 0 0   
Utrede ombygging av sykehjem 450 000 0 0   
Bygningsvedlikehold           - 500 000 500 000 500 000  
Avsetning til FSK konto 500 000 500 000 500 000 500 000  
SUM avsetning til disposisjonsfond 80 000 2 005 000 2 005 000 3 005 000  
 0 0 0 0  
Vanngebyret økes med kr 500,- pr år      
Avløpsgebyret økes med kr 1 000,- pr år      
      
      
Investering:      
ÅR 2018 2019 2020 2021  
Bygge ny ungdomsklubb økes med 2 mill i      
tillegg til millionen som ligger i budsjettet 2 000 000     
Oppgradering av sentrum 3 000 000     
>Tuftepark      
>Lekeapparater Furulund      
>Grøntareal fra Joker til Furulund      



>Lyssetting sentrum      
>Asfalt rådhuset      
>Oppgradering Fosby torg      
Asfaltering og lyssetting av skolegården 800 000     
Helårs trimløype (ringløype)  1 000 000    
Sum 5 800 000 1 000 000 0 0  

 
 
 
 
 
 
Side 20 

Setningen: 
«Vurdere hensiktsmessigheten av å drifte to kirker i forhold til de forestående store 
vedlikeholdskostnadene» 
Byttes ut med: 
«Vurdere utfordringene ved å drifte to kirker i forhold til de forestående store 
vedlikeholdskostnadene» 

 
Drift år 2018 

 Legge til en kost på kr 50 000,- for å utrede økolandsby 
 Legge til en kost på kr 50 000,- for å utrede behov for vedlikehold av 

kommunal vei Kalerødkrysset – Tolsby 
 Legge til en kost for teknisk utstyr til tannlegestol på kr 150 000,- 
 Redusere posten for økte renter og avdrag med kr 250 000,- (fra kr 

450 000 til 200 000,-) 
 Sum avsetning til disposisjonsfond, blir av nevnte justeringer 80 000,- 

 
Investeringen 2019 

 Legge til en investering på kr 1 000 000,- for vedlikehold av kommunal 
vei Kalerødkrysset – Tolsby 

 
 
 

PS 87/17 Orienteringer 

Behandling i Kommunestyret - 14.12.2017  
 
Ordføreren orienterte om: 
Status vedr. Aremark tannlegekontor. Enighet om at Elin Sørlie Buer, Mirjam Kilen, Håkon 
Tolsby og Harald Nilsen sammen med ordfører og rådmann gjennomgår avtalen mellom 
Aremark kommune og tannlegen.  
Halden og Aremark Regionråd sitt møte 02.12.17 
Dialogmøte med Fylkesmannen 30.11.17 
 
Rådmannen orienterte om: 
Skatteinngang en pr. oktober 2017. 



 

Vedtak 
 
 
 

PS 88/17 Referatsaker 

Behandling i Kommunestyret - 14.12.2017  
 
Ingen referatsaker. 

Vedtak 
 
 
 

PS 89/17 Grunngitte spørsmål etter §20 i reglement for utvalg 

Behandling i Kommunestyret - 14.12.2017  
 
Ingen grunngitte spørsmål. 

Vedtak 
 
 
 

PS 90/17 Forespørsler 

Behandling i Kommunestyret - 14.12.2017  
Ingen forespørsler. 

Vedtak 
 
 
 


