
PS 30/18 Godkjenning av innkalling 

Behandling i Formannskap - 19.04.2018  
 
Innkallingen ble enstemmig godkjent. 

Vedtak 
 
 
 

PS 31/18 Godkjenning av sakliste 

Behandling i Formannskap - 19.04.2018  
 
Sakslisten ble enstemmig godkjent. 

Vedtak 
 
 
 

PS 32/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Formannskap - 19.04.2018  
 
Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent. 

Vedtak 
 
 
 

PS 33/18 Økonomisk rapportering pr. 31.03.2018 

Behandling i Formannskap - 19.04.2018  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Økonomisk rapport pr. 31.03.2018 tas til orientering.  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
 
Økonomisk rapport pr. 31.03.2018 tas til orientering. 
 
 



PS 34/18 Likviditetsprognose pr. 31.03.2018 

Behandling i Formannskap - 19.04.2018  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Likviditetsprognose pr. 31.03.2018 tas til orientering. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
 
Likviditetsprognose pr. 31.03.2018 tas til orientering. 
 
 

PS 35/18 Budsjettendring 2018 

Behandling i Formannskap - 19.04.2018  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Det foretas følgende budsjettjustering i budsjettet for 2018: 
Konto 12700.1100.100 styrkes med kroner 400.000 som finansieres ved tilsvarende reduksjon 
av konto 14900.1900.180. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
 
Det foretas følgende budsjettjustering i budsjettet for 2018: 
Konto 12700.1100.100 styrkes med kroner 400.000 som finansieres ved tilsvarende reduksjon 
av konto 14900.1900.180. 
 
 

PS 36/18 Godkjenning av budsjett alarmsentral Øst 110 

Behandling i Formannskap - 19.04.2018  

Rådmannens innstilling 
Aremark kommune godkjenner oversendte budsjettforslag for 2018 for ØST 110-sentral IKS. 
Kommunen forutsetter, i tråd med tidligere fattet kommunestyrevedtak om deltakelse i ØST 
110-sentral IKS, at deltakeravgiften reduseres fra og med driftsåret 2019. Det ligger klare 
forventninger om at deltakeravgift for videre år vil bli lavere enn hva kommunen tidligere har 
betalt for deltakelse i Alarmsentral Brann Øst (ABØ) 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak 
Aremark kommune godkjenner oversendte budsjettforslag for 2018 for ØST 110-sentral IKS. 
Kommunen forutsetter, i tråd med tidligere fattet kommunestyrevedtak om deltakelse i ØST 
110-sentral IKS, at deltakeravgiften reduseres fra og med driftsåret 2019. Det ligger klare 
forventninger om at deltakeravgift for videre år vil bli lavere enn hva kommunen tidligere har 
betalt for deltakelse i Alarmsentral Brann Øst (ABØ) 
 
 
 

PS 37/18 Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye 
oppgaver til fylkeskommunene 

Behandling i Formannskap - 19.04.2018  

 

Rådmannens innstilling 
1. Aremark kommune avgir en høringsuttalelse til rapport fra ekspertutvalget som har 

vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene. 
2. I høringsuttalelsen uttrykkes støtte til de prinsipper som er lagt til grunn for utvalgets 

vurderinger og til de anbefalingene utvalget kommer med vedrørende overføring av 
oppgaver fra staten til fylkeskommunene. 

3. I høringsuttalelsen forutsettes det at det legges til rette for at Stortinget kan vurdere 
ekspertutvalgets forslag som en helhet. 

 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
 

1. Aremark kommune avgir en høringsuttalelse til rapport fra ekspertutvalget som har 
vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene. 

2. I høringsuttalelsen uttrykkes støtte til de prinsipper som er lagt til grunn for utvalgets 
vurderinger og til de anbefalingene utvalget kommer med vedrørende overføring av 
oppgaver fra staten til fylkeskommunene. 

3. I høringsuttalelsen forutsettes det at det legges til rette for at Stortinget kan vurdere 
ekspertutvalgets forslag som en helhet. 

 
 
 

PS 38/18 Regional transportplan - høringsuttalelse fra Aremark kommune 

Behandling i Formannskap - 19.04.2018  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Aremark kommune anser at høringsforslaget til RTP har mange god mål og strategier. En god 
del av mål og strategier er mest relevant for byer og større tettsteder men spiller likevel en viktig 
rolle for Aremarksamfunnet. Kommunen peker særlig på  



 Viktigheten av å ha et drifts- og vedlikeholdsnivå som bidrar til at alle offentlige veier 
kan oppfylle sin transportfunksjon, herunder god fremkommelighet også i 
teleløsningsperioden.  

 Satsing på jernbane uttrykt i strategien som: God fremkommelighet og kapasitet på 
Østfoldbanens vestre linje sikres med et tilbud som går innom byene. Intercity 
videreføres til Halden og riksgrensen raskest mulig. 

 Trafikksikkerhetsarbeidet skal ha høy prioritet og Fylkeskommunen bør øke satsingen på 
virkemidler for å bistå kommunene i dette arbeidet.  

 
Representanten Alf Ulven (H) fremmet forslag om følgende tillegg til rådmannens 
innstilling: 
 
Tillegg til rådmannens kulepunkt 1: …og de dårligste veiene skal prioriteres først. 
 
Rådmannens innstilling med representanten Alf Ulven (H) sitt tillegg ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak 
Aremark kommune anser at høringsforslaget til RTP har mange god mål og strategier. En god 
del av mål og strategier er mest relevant for byer og større tettsteder men spiller likevel en viktig 
rolle for Aremarksamfunnet. Kommunen peker særlig på  

 Viktigheten av å ha et drifts- og vedlikeholdsnivå som bidrar til at alle offentlige veier 
kan oppfylle sin transportfunksjon, herunder god fremkommelighet også i 
teleløsningsperioden og de dårligste veiene skal prioriteres først.  

 Satsing på jernbane uttrykt i strategien som: God fremkommelighet og kapasitet på 
Østfoldbanens vestre linje sikres med et tilbud som går innom byene. Intercity 
videreføres til Halden og riksgrensen raskest mulig. 

 Trafikksikkerhetsarbeidet skal ha høy prioritet og Fylkeskommunen bør øke satsingen på 
virkemidler for å bistå kommunene i dette arbeidet.  

 
 
 
 

PS 39/18 Fylkesplan for Østfold - Østfold mot 2050 - høringsuttalelse fra 
Aremark kommune 

Behandling i Formannskap - 19.04.2018  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Aremark kommune anser at oversendte høringsutkast til Fylkesplan for Østfold på noen punkter 
ivaretar tidligere høringsuttalelse fra Aremark kommune. Dette gjelder særlig åpning for spredt 
boligbygging uten kvote. Kommunen vil samtidig igjen peke på behovet for å tilrettelegge for 
næringsutvikling og ber om at tidligere punkter tas inn i Fylkesplanen. Dette er: 

 Det er ikke bare fylkets maritime reiseliv som bør gis utviklingsmuligheter men 
også fylkets øvrige reiselivsnæringer.  

 Det er viktig å legge til rette for at fylkesreiselivsnæringer og maritime 
næringsliv får mulighet til å utvikle seg på egnede områder.’ 

 Det bør åpnes for en utvikling av allerede etablerte næringsområder selv om disse 
ligger utenfor områdesentrene. Aremark kommune ønsker muligheten for å 



videreutvikle Sommero industriområde og fylkesplanen bør legge til rette for 
dette. Det er også ønskelig å kunne utvikle området rundt Strømsfoss 

 I møter med Fylkeskommunen er det muntlig gitt aksept for næringsutvikling 
innenfor 100-meters-beltet. For eksempel kan dette gjelde etablering av café-
virksomhet i kommunens turistområder. Dette bør ivaretas tydelig i 
planforslaget.. 

 Detaljeringsnivået i planforslagets del 4 som er retningslinjer for areal og 
energibruk oppfattes til å være på et svært detaljert nivå i forhold til at dette er en 
regional plan. Dette gir føringer for kommunens egne planer og oppfattes til å 
være en stor inngripen i lokaldemokratiet.  

 
Ordfører Geir Aarbu (SP) fremmet forslag om følgende tillegg til rådmannens innstilling: 
 
«Arealutviklingen må ses i lys av faktiske behov knyttet til befolkningsutvikling/ 
næringsutvikling, og de prinsipper som fylkesplanen bygger på.» 
Problemet oppstår hvis fylkeskommunen skal definere hva som er «faktiske behov» og ikke vi 
selv. 
Foreslår følgende alternative tekst: 
«Befolkningsvekst i Aremark er avhengig av å kunne tilby attraktive og varierte boområder og 
bomiljøer som f.eks. etablering av økolandsby. 
Arealutviklingen i kommunen må ses i lys av behov for å tiltrekke nye innbyggere i tillegg til de 
prinsipper som fylkesplanen bygger på.» 
 
Representanten Alf Ulven (H) fremmet forslag om følgende tillegg til rådmannens 
innstilling: 
Det vises til uttalelse fra Aremark og Halden regionråd. 
 
Rådmannens innstilling med ordfører Geir Aarbu (SP) og representanten Alf Ulven (H) sine 
tillegg ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
Aremark kommune anser at oversendte høringsutkast til Fylkesplan for Østfold på noen punkter 
ivaretar tidligere høringsuttalelse fra Aremark kommune. Dette gjelder særlig åpning for spredt 
boligbygging uten kvote. Kommunen vil samtidig igjen peke på behovet for å tilrettelegge for 
næringsutvikling og ber om at tidligere punkter tas inn i Fylkesplanen. Dette er: 

 Det er ikke bare fylkets maritime reiseliv som bør gis utviklingsmuligheter men 
også fylkets øvrige reiselivsnæringer.  

 Det er viktig å legge til rette for at fylkesreiselivsnæringer og maritime 
næringsliv får mulighet til å utvikle seg på egnede områder.’ 

 Det bør åpnes for en utvikling av allerede etablerte næringsområder selv om disse 
ligger utenfor områdesentrene. Aremark kommune ønsker muligheten for å 
videreutvikle Sommero industriområde og fylkesplanen bør legge til rette for 
dette. Det er også ønskelig å kunne utvikle området rundt Strømsfoss 

 I møter med Fylkeskommunen er det muntlig gitt aksept for næringsutvikling 
innenfor 100-meters-beltet. For eksempel kan dette gjelde etablering av café-
virksomhet i kommunens turistområder. Dette bør ivaretas tydelig i planforslaget. 

 Detaljeringsnivået i planforslagets del 4 som er retningslinjer for areal og 
energibruk oppfattes til å være på et svært detaljert nivå i forhold til at dette er en 
regional plan. Dette gir føringer for kommunens egne planer og oppfattes til å 
være en stor inngripen i lokaldemokratiet. 



 «Arealutviklingen må ses i lys av faktiske behov knyttet til befolkningsutvikling/ 
næringsutvikling, og de prinsipper som fylkesplanen bygger på.» 
Problemet oppstår hvis fylkeskommunen skal definere hva som er «faktiske 
behov» og ikke vi selv. 
Foreslår følgende alternative tekst: 
«Befolkningsvekst i Aremark er avhengig av å kunne tilby attraktive og varierte 
boområder og bomiljøer som f.eks. etablering av økolandsby. 
Arealutviklingen i kommunen må ses i lys av behov for å tiltrekke nye 
innbyggere i tillegg til de prinsipper som fylkesplanen bygger på.» 

 Det vises til uttalelse fra Aremark og Halden regionråd 
 
 

 
 
 

PS 40/18 Vedtekter for kommunalt nærings- og kraftfond 

PS 41/18 Orienteringssak vedrørende boligsosial handlingsplan og utredning 
av strakstiltak 

PS 42/18 Orienteringer 

Behandling i Formannskap - 19.04.2018  
 

- Visit Indre - medlemskap 
 

Vedtak 
 
 
 

PS 43/18 Referatsaker 

Behandling i Formannskap - 19.04.2018  
 
Det var ingen referatsaker. 

Vedtak 
 
 
 

PS 44/18 Grunngitte spørsmål etter § 20 i reglement for utvalg 

Behandling i Formannskap - 19.04.2018  
 
Det var ingen grunngitte spørsmål. 
 



Vedtak 
 
 
 

PS 45/18 Forespørsler 

Behandling i Formannskap - 19.04.2018  
 
Det var ingen forespørsler. 
 

Vedtak 
 
 
 


