
 

  

 

Møteinnkalling 

 

Utvalg: Formannskap 
Møtested: Kommunestyresalen, Aremark rådhus 
Dato: 07.06.2018 
Tidspunkt: 17:00 

 
 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69199600. 
Utvalgssekretær innkaller vararepresentanter. 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
 
 
 
Geir Ragnar Aarbu Anne Mørk-Tønnesen 
Ordfører Utvalgssekretær 
 
 
 

1



Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

PS 46/18 Godkjenning av innkalling  
PS 47/18 Godkjenning av sakliste  
PS 48/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  
PS 49/18 Aremark kommunes årsregnskap og årsberetning for 2017  
PS 50/18 Finansforvaltningen pr. 30.04.2018  
PS 51/18 Likviditetsprognose pr. 30.04.2018  
PS 52/18 Regnskapskontroll 2018 - tertialrapport 1/2018  
PS 53/18 Utleie av sykehjemsplasser i Aremark  
PS 54/18 Vedtekter for kommunalt nærings- og kraftfond  
PS 55/18 Orienteringer  
PS 56/18 Referatsaker  
PS 57/18 Grunngitte spørsmål etter § 20 i reglement for utvalg  
PS 58/18 Forespørsler  

 

2



3

PS 46/18 Godkjenning av innkalling

PS 47/18 Godkjenning av sakliste

PS 48/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte



 Arkiv: 210 

Arkivsaksnr: 2018/103-9 

Saksbehandler:  Mette Eriksen 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 49/18 07.06.2018 

Kommunestyret  21.06.2018 
 

Aremark kommunes årsregnskap og årsberetning for 2017 

 
Vedlegg 
1 Investeringer mot budsjett 
2 Kontrollutvalgets uttalelse til regnskapet 2017 
3 Uavhengig revisors beretning 2017 
4 Oppsummering av utført arbeid ved regnskapsavleggelsen for 2017 - Aremark kommune 
5 Regnskap 2017 - revidert 
6 Årsrapport 2017 revidert inkl. BHT 

 

Saksopplysninger 
Aremark kommunes regnskap og årsberetning for 2017 har vært gjennom de nødvendige 
behandlingene både av revisjonen og i kontrollutvalget. 

Vurdering 
Ut fra de uttalelsene som har kommet som et resultat av behandlingene av revisjonen og i 
kontrollutvalget innstiller rådmannen på at det fremlagte regnskapet for 2017 fastsettes og at 
årsberetningen tas til etterretning.  
 
Driftsregnskapet for 2017 er avsluttet i med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 637 636,22 og 
med et negativt netto driftsresultat på kr 1 040 111,57 
 
Aremark kommunes investeringsregnskap ble avsluttet med et udekket beløp på  
kr 5 584 018,60.  
 
Kommunestyret i Aremark gjorde vedtak om inndekning av udekket i investeringsregnskapet for 
2016 i møte 15.06.17, sak 25/17, ved bruk av lån med kr 4 610 429,19. Pga av strykningsreglene har 
denne finansieringen måtte gå til dekning av deler av årets udekkede resultat. Derfor må det 
udekkede beløpet for 2016 tas opp igjen som sak for finansiering. Det foreslås at det udekkede 
beløpet i investeringsregnskapet for 2016 dekkes ved bruk av lån.  
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Årsaken til det udekkede beløpet i investeringsregnskapet er sammensatt. Nedenfor vises en oversikt 
over «resultat pr investering» i 2017: 
 
 
"Resultat pr investering" 2017

IKT 2017 841 179,44 Bl.a. fiber til alle kommunale bygg og sak/arkivsystem
Aremark bibliotek -
Fosbykollen sykehjem, utstyr -
Kommunale boliger (535 195,00) Salg av SOBBL
Kommunale tomtefelt 1 301 917,72 Finansieringen dekket til andre udekkede prosj.tidl. År
Aremark skole 2 317 855,29 Udekket
SD-anlegg 53 300,80
Kulturscene - inventar -
Aremark barnehage -
Vann 508 783,11 Vannverket
Avløp og rensing 5 453 534,33 I hovedsak renseanlegg med tilhørende anlegg
Brann 15 000,00 Kjøp av brannbil fra Halden
Egenkapitalinnskudd/aksjer 378 663,00
Startlån formidlingslån/utlån (140 590,90)
Udekket 2016 (4 610 429,19)
Sum 5 584 018,60

Udekket i investeringsregnskapet 5 584 018,60  
 
Rådmannen foreslår at det udekkede beløpet 5 584 018,60 dekkes ved bruk av lån. 

Rådmannens innstilling 
 

1. Aremark kommunes årsregnskap for 2017 fastsettes som fremlagt. 
2. Aremark kommunes årsberetning for 2017 tas til etterretning.  
3. Regnskapsmessig mindreforbruk for 2017, kr 637 636,22, avsettes til disposisjonsfond kto 

19300.9220.880/2.5950.001 og 15400.9200.880/2.5600.001. 
4. Investeringsregnskapet for 2017 er avlagt med et udekket beløp på kr 5 584 018,60. 
5. Udekket beløp i investeringsregnskapet for 2016 og 2017 kr 10 194 447,79 dekkes ved bruk 

av lån kto 05300.9200.880/09100.9100.870. 
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Investeringer 2017 mot budsjett

Prosjekter Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik 2017 i kr Kommentarer

1122 - IKT

425 - IKT felles 2017 2 541 396,67 1 500 000 1 041 397 Bl.a. fiber til alle kommunale bygg og saks/arkiv-system.

2350 - Aremark bibliotek

429 - Døgnåpent bibliotek 161 825,00 250 000 -88 175 Ikke fullt ut gjennomført. Resterende i 2018.

3310 - Fosbykollen

301 - Fosbykollen - utstyr 115 512,64 150 000 -34 487 Mindreforbruk. Ferdigstilt i 2017.

4320 - Kommunale boliger

000 - Salg 64 805,00 0 64 805 Utgifter ifm salg av SOBBL.

4322 - Kommunale tomtefelt

424 - Fladebygrenda tomtefelt 4 996 384,20 5 200 000 -203 616 Kjøp gjennomført.

4331 - Aremark skole

400 - Aremark skole - inventar og utstyr 36 236,00 0 36 236

410 - Aremark skole - rehabilitering 3 033 128,74 0 3 033 129

423 - SD-anlegg 71 238,60 0 71 239 Budsjettet overført til 2018

427 - Kulturscene 358 894,00 375 000 -16 106 Mindreforbruk. Ferdigstilt i 2017.

4332 - Aremark barnehage

426 - Aremark barnehage 73 656,75 312 500 -238 843 Mindreforbruk. 

4440 - Vann Ansvaret må ses under ett. Splittet pga ulik avskrivningstid. 

409 - VA 0 - Sjøvannsledning Aspern 39 567,00 0 39 567

412 - Trykkavløp - vann 2 811 434,71 2 900 000 -88 565 Gjennomført ihht VA-plan.

413 - Vannverket 503 075,40 0

415 - Vannverk - teknisk anlegg 54 706,00 0 54 706

4441 - Avløp og rensing Ansvaret må ses under ett. Splittet pga ulik avskrivningstid. 

000 - Tomt Skodsberg 60 000,00 0 60 000

411 - Trykkavløp - kloakk 8 648 595,93 5 300 000 3 348 596 Gjennomført ihht VA-plan.

414 - Pumpestasjoner 82 016,00 82 016

416 - VA 0 - Aremark skole 19 500,00 0 19 500

417 - Skodsberg renseanlegg 2016 4 505 289,33 6 000 000 -1 494 711

418 - Skodsberg renseanlegg - teknisk anlegg 4 907 549,07 4 907 549

4510 - Brannvesen

450 - Brannbil 2017 15 000,00 60 000 -45 000 Kjøp av brannbil fra Halden. 

Totalsum 33 099 811,04 22 047 500 10 549 236
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VEDLEGG 1  
 
 

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS 
                                                                                                                    
 

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
Besøks- og Postadresse: Industriveien 6. 1890 Rakkestad Org.nr.: 987 424 354 
E-postadresse: iokus@fredrikstad.kommune.no Webadresse: www.iokus.no 
Mobil: 908 55 384 

 
Bankkonto: 1050 14 16733  

 

 

Kommunestyret i Aremark 
 
 
   
 
 
 
Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 

 2018/4593-7-88106/2018-IDBREM  510/118 24.04.2018 

 
 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - Aremark kommune 

 
I henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, avgir kontrollutvalget 
uttalelse til årsregnskapet til kommunestyret. Kopi av kontrollutvalgets uttalelse sendes til 
formannskapet.  
 
Kontrollutvalget har i møte 22. mai 2018 behandlet årsregnskapet 2017 for Aremark 
kommune. Grunnlagsdokumenter for kontrollutvalgets behandling har vært kommunens 
regnskap, rådmannens årsrapport og revisjonsberetningen samt revisjonens 
oppsummeringsbrev for 2017. I tillegg har ansvarlig revisor og administrasjonen supplert 
kontrollutvalget med informasjon under behandling i kontrollutvalget 
 
Kontrollutvalget avgir følgende uttalelse til kommunestyret: 
 

 Avleggelsen av årsregnskap og årsrapport er avlagt rettidig og i samsvar med lov og 
forskrifter. Revisjonsberetningen er avlagt 30 dager etter fristen. 
 

 Kommunens driftsregnskap 2017 er avlagt med et negativt netto driftsresultat på  
kr. 1 040 111,57 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 637 636,22.  
Investeringsregnskapet samlet sett viser sum finansieringsbehov på kr. 32 142 915.-, 
og er avlagt med et udekket beløp på kr. 5 584 018,-. 

 

 Kontrollutvalget merker seg med bekymring på følgende nøkkeltall for 2017: 
 Kommunens negative netto driftsresultat i 2017 utgjør -1 % av driftsinntekter. Det 

tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) 
anbefaler et nivå hvor netto driftsresultat over tid bør utgjøre minst 1,75 % av 
driftsinntektene for å opprettholde økonomisk balanse.  
 

 Kommunens netto lånegjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser, startlån og ubrukte 
lånemidler) i prosent av brutto driftsinntekter er ved utgangen av året 2017 på 
99,1 %. Til sammenligning var gjennomsnittet for landet utenom Oslo 83,6 % i 
2017. Kommunens sentralforbund (KS) har anbefalt at nivået bør ligge under 75 
%. 

 
 Kommunens disposisjonsfond er ved årsskifte 1,26 millioner kroner, som er en 

økning på 0,15 millioner kroner fra 2016. Kommunens disposisjonsfond per 31.12 
2017 utgjør 0,9 % av brutto driftsinntekter. KS anbefaler at dette nivået bør ligge 
på minst 8 % for å ha et godt økonomisk handlingsrom.  
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Saksnummer 2018/4593-88106/2018  

 

 Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner  
§ 8, påsett at det ikke foreligger åpne revisjonsmerknader ved årsskifte 2017/18. 
 

 Revisjonen har avlagt revisjonsberetningen datert 15. mai 2018, og beretningen er 
uten presiseringen men med et forbehold. Følgende er omtalt: 
 

«Aremark kommune har fremlagt saker til kommunestyret med forslag om budsjettjusteringer, 
og dette har blitt vedtatt. Avlagt regnskap viser imidlertid vesentlige budsjettavvik både på 
driftsinntekter og driftsutgifter. Regnskapsskjema investeringer viser vesentlige avvik på 
inntekter, utgifter og finansiering. Det er fremlagt saker hvor budsjettet er endret. Regnskapet 
viser at fremdrift på prosjekter ikke er i samsvar med budsjett. 
I flg Kommuneloven § 47 2) og 3), jfr Forskrift om årsbudsjett for kommuner og 
fylkeskommuner § 10 og § 11 skal det foretas endringer i årsbudsjettet når dette ansees 
påkrevd. Dette gjelder både drift- og investeringsbudsjettet. Revisjonen mener at ut i fra 
tallene i årsregnskapet skulle det vært fremlagt flere budsjettjusteringssaker for 
kommunestyret. Det vises forøvrig til rådmannens årsberetning for redegjørelse for disse 
avvikene».  

 
Kontrollutvalget har ingen ytterligere bemerkning til årsregnskapet 2017 for Aremark 
kommune og slutter seg til revisors beretning av 15. mai 2018.  

 
 
 

Aremark, 22.05 2018 
 
 

Harald Nilsen 
Leder av kontrollutvalget 

 
 

Kopi til eksterne mottakere: 
Formannskapet     

 
 

8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



93



 Arkiv: 250 

Arkivsaksnr: 2017/704-3 

Saksbehandler:  Mathias Gundersen 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 50/18 07.06.2018 

Kommunestyret  21.06.2018 
 

Finansforvaltningen pr. 30.04.2018 

Saksopplysninger 
Aremark kommunestyre vedtok eget finansreglement 16.09.10, sak 28/10. Reglementet er vedtatt 
med hjemmel i forskrift om finansforvaltning i kommuner og fylkeskommuner som trådte i kraft 
01.07.10. Formålet med reglementet er at kommunen skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende 
avkastning oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at 
kommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall. 
Reglementer legger opp til at rådmannen skal rapportere vedr. finansforvaltningen i kommunen i 
forbindelse med tertialrapporteringen og årsrapporteringen 
 
 Pr. 30.04.2018 hadde Aremark kommune plassert sine finansielle aktiva slik: 

Pr. 30.04.15 Pr. 30.04.16 Pr. 30.04.17 Pr. 30.04.18
Beløp Beløp Beløp Beløp %

Innskudd hos hovedbank-
forbindelse:
Marker Sparebank 13 506 577 20 442 067 25 683 170 10 138 225 95,29 % 1,80 %
(inkl. skattetrekkskonto)

Andre banker:
Berg Sparebank 13 525 643 2 831 591 150 540 152 183 1,43 % 1,10 %
Eidsberg Sparebank 25 057 822 5 595 251 143 516 144 197 1,36 % 0,50 %
Halden Sparebank 10 025 522 158 393 158 472 158 551 1,49 % 0,05 %
KLP 10 011 506 4 707 323 44 308 46 099 0,43 % 0,20 %

Samlet plasseringer 72 127 070 33 734 624 26 180 006 10 639 255 100 %

Betingelser pr.
30.04.18

 
 
Kommunen har ikke plassert noen av sine midler i aksjer/obligasjoner eller andre verdipapirer for å oppnå 
avkastning. 
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Pr. 30.04.2018 hadde Aremark kommune plassert sine finansielle passiva slik: 
Pr. 30.04.15 Pr. 30.04.16 Pr. 30.04.17 Pr. 30.04.18

Beløp Beløp Beløp Beløp %
Lån til investeringer:

Husbanken 8 957 076 8 438 102 7 907 200 7 365 988 4,73 % Fast: 0,670, 1,670 og 1,673

Kommunalbanken 51 312 570 49 655 390 74 254 460 72 201 580 46,35 %

Flytende: 1,387, 1,400 og 
1,700
Fast: 2.550

KLP 41 161 244 39 767 180 60 334 677 71 826 395 46,11 %

Flytende: 2,000.  
Fast: 1,900, 1,930, 2,366 og 
2,400

Lån til viderutlån:

Husbanken 4 121 000 3 792 155 4 566 924 4 376 579 2,81 %
Flytende: 1,574
Fast: 1,673

Samlet innlån 105 551 890 101 652 827 147 063 261 155 770 542 100 %

Betingelser pr. 30.04.18

 
 
63% av kommunens låneopptak er bundet opp til fastrenteavtaler. De største enkeltlånene er tatt opp fra 
Kommunalbanken og KLP til VA og Aremark skole, på hhv. kr 26 590 000, kr 25 000 000, kr 26 300 000 og kr 22 
000 000. Disse låneopptakene ble utført i 2014, 2016 og 2017. Hittil i 2018 er det tatt opp investeringslån på kr     
13 010 000.  
Kommunen har ikke rentebytteavtaler eller finansiell leasing. 
 

Rådmannens innstilling 
Aremark kommunes finansforvaltning pr. 30.04.2018 tas til etterretning. 
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 Arkiv: 212 

Arkivsaksnr: 2018/67-6 

Saksbehandler:  Mathias Gundersen 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 51/18 07.06.2018 

Kommunestyret  21.06.2018 
 

Likviditetsprognose pr. 30.04.2018 

 

Saksopplysninger 
 Saken legges fram i tråd med kommunestyrets vedtak 14.12.2017, sak 84/17. 

 
 
Oversikten inkluderer ikke den vedtatte kassakreditten på 10 mill. kr som ble inngått (3,85% rente). 
Det betyr at når man befinner seg under nullpunktet, benytter man seg av kassakreditten. 
Skattetrekkskonto er heller ikke medtatt i prognosen. 
Kurven "2017" viser kommunens historiske likviditet for fjoråret (inkluderer investeringer og 
låneopptak). 
I kurven "prognose 2018" er årets låneopptak på 13 mill. kr og allerede utbetalte investeringsutgifter 
medtatt. Det er også tatt høyde for forventede fremtidige investeringer innenfor lånerammen på kr 
13 mill. 
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Både prognosen for 2018 og de historiske tallene for 2017, viser at det er store variasjoner i 
kommunens kontantbeholdning gjennom året.  
Månedene april og juni er to av de beste skattemånedene likvidmessig og refusjon ressurskrevende 
brukere og utbytte fra Østfold Energi er også ventet inn i juni. Dette i tillegg til svært lave 
utbetalinger av sosiale utgifter (pensjon og arbeidsgiveravgift) og strømutgifter, gjør april og juni til 
å være gode måneder likvidmessig.  
Mars, september og november har svært lave skatteinnbetalinger, i tillegg til høye utbetalinger av 
arbeidsgiveravgift og pensjon. I september og november utbetales også etterbetalinger som følge av 
lønnsjusteringen. Dette bidrar til at mars, september og november ser ut til å bli de periodene med 
lavest likviditet. 
 

Rådmannens innstilling 
Likviditetsprognose pr. 30.04.2018 tas til orientering. 
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 Arkiv: 212 

Arkivsaksnr: 2018/67-7 

Saksbehandler:  Mette Eriksen 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 52/18 07.06.2018 

Kommunestyret  21.06.2018 
 

Regnskapskontroll 2018 - tertialrapport 1/2018 

Vedlegg 
1 1.tertial rapport - 2018 
2 Rapporterting - investeringer - april 2018 

Saksopplysninger 
I følge forskrift om årsbudsjett § 10 skal rådmannen gjennom budsjettåret legge fram rapporter 
for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og innbetalinger og utgifter og utbetalinger 
i henhold til det vedtatte årsbudsjett. Uttrykket ”gjennom året” og ”rapporter” angir at slik 
rapportering skal skje med jevne mellomrom og minimum to ganger pr. år i tillegg til 
behandlingen av årsregnskapet. Regnskapet er nå ajourført for perioden 01.01.18 – 30.04.18. 

Vurdering 
Rådmannen varsler om at den økonomiske situasjonen for tiden er svært krevende. Slik det 
fremkommer av vedlagte regnskapsrapport viser prognosen et merforbruk pr 31.12.18 på  
3,3 mill kr. Rådmannen ser det nødvendig å iverksette tiltak på alle områder, samt å sette alle 
vedtatte utredninger på vent slik at merforbruket vil bli så lavt som mulig ved utgangen av året.  
 
Aremark kommune har mottatt informasjonsskriv om premiefond fra KLP. Dette er Aremark 
kommunes andel av KLPs overskudd for 2017. Dette er et estimat og det endelige beløpet vil 
kunne avvike fra angitt anslag. Det er i prognosen ikke tatt hensyn til premiefond som er anslått 
til rundt 1,4 mill kr.  
 
Rådmannen fremmer egen sak om salg av sykehjemsplasser som et av tiltakene. 
 
Rådmannen innstiller på at tertialrapport for 1. tertial 2018 tas til etterretning med presisering 
om at alle vedtatte utredninger vil bli satt på vent.   

Rådmannens innstilling 
1. Tertialrapport 1/2018 for perioden 01.01.18 – 30.04.18 tas til etterretning 
2. Alle utredninger som er vedtatt i «Budsjett 2018» utsettes inntil videre 
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TERTIALRAPPORT PR 30.04.2018

Tjenesteområde
2018

Regnskap

2018

Årsprognose

2018

Årsbudsjett
Prognoseavvik

11 - Sentraladministrasjon 4 713 300 16 842 753 16 913 895 -71 142

22 - Barnehage 2 388 998 7 862 200 8 022 837 -160 637

23 - Skole 9 256 939 23 535 559 23 551 523 -15 964

31 - Barnevern, psykiatri og helse 2 220 130 6 534 695 6 725 100 -190 405

32 - NAV 1 431 347 4 109 513 3 343 703 765 810

33 - Pleie og omsorg 12 202 585 32 263 033 30 362 028 1 901 005

41 - Landbruk, plan, miljø og viltforvaltning 130 264 2 090 237 2 014 827 75 410

43 - Teknisk 3 258 219 13 574 107 13 353 462 220 645

44 - VAR-området -2 142 254 -492 130 -1 282 965 790 835

45 - Brann og feiing 109 252 1 694 952 1 604 491 90 461

80 - Frie inntekter -35 913 934 -103 214 962 -103 060 500 -154 462

90 - Avskrivninger 0 -7 083 634 -7 083 634 0

91 - Renter, utbytte og lån 2 795 871 5 455 157 5 455 233 -76

92 - Fond og resultat 0 80 000 80 000 0

Totalsum 450 716 3 251 480 0 3 251 480

Sykefravær t.o.m. april for hele 

kommunen: Langtid: 9,2 % Korttid: 3,1 % Totalt: 12,3 %

Kommentarer økonomi:

Andre kommentarer/utfordringer:

Det vises ellers til kommentarer på den enkelte virksomhet.

Tjenesteområde
2018

Regnskap

2018

Årsprognose

2018

Årsbudsjett
Prognoseavvik

11 - Sentraladministrasjon 4 713 300 16 842 753 16 913 895 -71 142

Sykefravær t.o.m. april : Langtid: 3,9 % Korttid: 3,9 % Totalt: 7,8 %

Kommentarer økonomi:

Tjenesteområde
2018

Regnskap

2018

Årsprognose

2018

Årsbudsjett
Prognoseavvik

22 - Barnehage 2 388 998 7 862 200 8 022 837 -160 637

Sykefravær t.o.m. april : Langtid: 0,7 % Korttid: 3,5 % Totalt: 4,2 %

Timebank: Ingen timebank for 2017.

Avviksmeldinger: 1

Kommentarer økonomi:

Andre kommentarer/utfordringer:

Venteliste pr 30.04.18: 0

Antall brukere pr 31.08.17: 50/59,8

Prognosen viser et merforbruk på kr 3 251 480 totalt sett for hele kommunen. Det gjelder i 

hovedak merforbruk på VA og virksomhetene Pleie og omsorg og NAV. 

Virksomhetslederne rapporterer til administrasjonen månedlig etter en fastlagt mal. Det 

rapporteres på sykefravær, avviksmeldinger, timebankavvik, fremdrift i forhold til BMS, m.m 

og ikke kun på økonomi. Rapporteringsmetoden er endret fra budsjettavvik til prognoser.

Positivt prognoseavvik på kr 71 142.

Positivt prognoseavvik på kr 160 637.  

Lykkes med: Oppdatering  av Compilo fortsetter kontinuerlig. Montert utelys. Matservering 

en gang i uken, stort sett varm mat. Pr august 55,6 plasser, personal for 60.  Abbonerer på 

MY Kid informasjonsportal- hjelpemiddel ift hjem og barnehage.

Utfordringer: Manglende avklaring rundt utbygging/renovering av barnehagen. Barnehagen 

har et stort behov for utbygging/renovering for at vi kan bli mer funksjonelle og attraktive. 

Pålegges også tvangsmulkt fra 29.06.2018 om det ikke gjøres utbedringer iht tilsynet i 2016 

fra Halden brannvesen.
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Tjenesteområde
2018

Regnskap

2018

Årsprognose

2018

Årsbudsjett
Prognoseavvik

23 - Skole 9 256 939 23 535 559 23 551 523 -15 964

Sykefravær t.o.m. april : Langtid: 7,4% Korttid: 2,9 % Totalt: 10,3 %

Timebank: Timebank er ajour. 

Avviksmeldinger: Ja.

Kommentarer økonomi:

Andre kommentarer/utfordringer:

Antall brukere pr 30.04.18: 212

Tjenesteområde
2018

Regnskap

2018

Årsprognose

2018

Årsbudsjett
Prognoseavvik

31 - Barnevern, psykiatri og helse 2 220 130 6 534 695 6 725 100 -190 405

Sykefravær t.o.m. april : Langtid: 24,8 % Korttid: 0,3 % Totalt: 25,1 %

Kommentarer økonomi:

Andre kommentarer/utfordringer:

Tjenesteområde
2017

Regnskap

2017

Årsprognose

2017

Årsbudsjett
Prognoseavvik

32 - NAV 1 431 347 4 109 513 3 343 703 765 810

Sykefravær t.o.m. april : Langtid: 0,0 % Korttid: 2,3 % Totalt: 2,3 %

Kommentarer økonomi:

Andre kommentarer/utfordringer:

Tjenesteområde
2018

Regnskap

2018

Årsprognose

2018

Årsbudsjett
Prognoseavvik

33 - Pleie og omsorg 12 202 585 32 263 033 30 362 028 1 901 005

Positivt prognoseavvik på kr 190 405.

Positivt prognoseavvik på kr 15 964 som anses som balanse.

Merforbruk kr 765 810, skyldes introduksjonsstønad/stønad til livsopphold.

Lykkes med:  Sertifisering som helsefremmende skole. Gjennomført oppgradering av 

skoleanlegget.

                                                                                                                                               

Utfordringer: Forventet bemanningsreduksjon, økning i antall ressurskrevende elever, 

planleggingen knyttet til et forholdsvis stort innslag av gjesteelever samtidig som vi som 

kommune har gjesteelever i andre kommuner. Krevende personalsaker.

Lykkes med: Innkreving av sosiale lån og andre refusjoner.

                                                                                                                                                       

Utfordringer: Holde nivået på sosialhjelp på et så lavt nivå som mulig. Ha et enda større 

fokus på arbeid og aktivitet og begrense bruk av passiv stønad. Aktivitetsplikten som ble 

innført i 2017 krever mye planlegging og ressurser, spesielt da arbeidsmarkedet i Aremark 

er meget begrenset. Så langt i 2018 er det stabilt med henvendelser om sosialhjelp. Jevn 

økning i henvendelser om økonomisk råd og veiledning, spesielt gjeldsrådgivning. Dette 

samt startlånsordningen krever mye tid og ressurser ved kontoret. 

Oppfølging av og bistand til flyktningene som er bosatt i Aremark.

Lykkes med: Tidlig intervensjon og fristoppfølging barnevern, kort ventetid og behandling 

på familiområdet. Etablert faste virksomhetsmøter.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Utfordringer: Sikre helhetlig tjenestetilbud på områdene barnevern, helse, psykiatri og 

skole, herunder tilstrekkelig kapasitet, samarbeid og flyt mellom de ulike tjenestegrenene. 

Kommunens økonomiske situasjon kan ha negativ effekt på nye og eksisterende 

barneverntiltak, samt oppfylle krav og behov på IT-området i de enkelte virksomhetene. 

Møte utfordringene som følger med samhandlingsreformen, samt integrering av flyktninger. 

Sikre, vedlikeholde og videreutvikle administrative rutiner på tjenestene og utøvelse av det 

lovpålagte folkehelsearbeidet i kommunen. 
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Sykefravær t.o.m. april : Langtid: 16,3 % Korttid: 3,6 % Totalt: 19,9 %

Timebank: Fremkommer på rapporter ved bruk av Notus turnusprogram.

Avviksmeldinger: Ingen. 

Kommentarer økonomi:

Andre kommentarer/utfordringer:

Venteliste pr 30.04.18:

Ant overliggere sykehus pr 30.04.18

Antall brukere pr 30.04.18:

Tjenesteområde
2018

Regnskap

2018

Årsprognose

2018

Årsbudsjett
Prognoseavvik

41 - Landbruk, plan, miljø og viltforvaltning 130 264 2 090 237 2 014 827 75 410

Sykefravær t.o.m. april : Langtid: 0,0 % Korttid: 3,3 % Totalt: 3,3 %

Avviksmeldinger: 0

Kommentarer økonomi:

Tjenesteområde
2018

Regnskap

2018

Årsprognose

2018

Årsbudsjett
Prognoseavvik

43 - Teknisk 3 258 219 13 574 107 13 353 462 220 645

Sykefravær t.o.m. april : Langtid: 1,0 % Korttid: 3,1 % Totalt: 4,1 %

Kommentarer økonomi:

Andre kommentarer/utfordringer:

Tjenesteområde
2018

Regnskap

2018

Årsprognose

2018

Årsbudsjett
Prognoseavvik

44 - VAR-området -2 142 254 -492 130 -1 282 965 790 835

Sykefravær t.o.m. april : Langtid: 0 % Korttid: 0,4 % Totalt: 0,4 %

Kommentarer økonomi:

Andre kommentarer/utfordringer:

Tjenesteområde
2018

Regnskap

2018

Årsprognose

2018

Årsbudsjett
Prognoseavvik

45 - Brann og feiing 109 252 1 694 952 1 604 491 90 461

Sykefravær t.o.m. april : Langtid: 2,8 % Korttid: 0,5 % Totalt: 3,3 %

Kommentarer økonomi:

Andre kommentarer/utfordringer:

Negativt prognoseavvik på kr 90 461 som relateres i hovedsak til variabel lønn brann.

Aremark kommune kjøper brann- og feiertjenesten fra Halden kommune. Alle 

boliger/fritidsboliger i Aremark med ildsted vil få tilsyn/feiing via Halden kommune. 

Lykkes med: Ingen spesielle områder som utmerker seg.

Utfordringer: Avvikling av avspasering og ferie er et usikkert område budsjettmessig, 

historisk sett er dette et område som blir vesentlig overskredet. 

Negativt prognoseavvik på kr 790 835, som i hovedsak skyldes færre påkoblinger 

vann/avløp enn budsjettert. 

Skodsberg vil sannsynligvis ikke bli koblet på kommunalt ledningsnett i 2018, noe det ble tatt 

høyde for i budsjett 2018.

Negativt prognoseavvik på kr 75 410.

Negativt prognoseavvik på kr 220 645, som i hovedsak skyldes serviceavtaler, bioenergi og 

renholdsartikler.

Foreligger byggtekniske avvik både i barnehagen og på sykehjemmet, som må utbedres i 

2018.

13 sykehjem (derav 1 avlastning, 0 rehabilitering, 0 utredn/beh, 12 langtidsplass), 47 

hjemmesykepleie, 0 hjemmehjelp, 28 trygghetsalarmer, 17 matombringing iflg enkeltvedtak, 

10 støttekontakt, 2 omsorgslønn, 1 privat avlastning, 3 avlastning i institusjon, 2 dagtilbud, 0 

dagtilbud demens, 1 oppl.dagl.gj.mål, 2 BPA. 

Ingen. 

Et negativt prognoseavvik på kr 1 901 005, som i hovedsak skyldes lønn, få pasienter på 

langtid, merforbruk energikostnader og kjøp av tjenester. 

Det er innsparingen på kr 1 mill i budsjettet som er årsaken til merforbnruket på lønn. Man 

ser nå at man ikke vil klare å innfri dette i 2018.

2 venteliste leilighet. 0 ledig leilighet servicefløy, 2 ledig leilighet Fosbykollen, 1 ledig leilighet 

Fosdal.
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Tjenesteområde
2018

Regnskap

2018

Årsprognose

2018

Årsbudsjett
Prognoseavvik

80 - Frie inntekter -35 913 934 -103 214 962 -103 060 500 -154 462

Kommentarer økonomi:

Tjenesteområde
2018

Regnskap

2018

Årsprognose

2018

Årsbudsjett
Prognoseavvik

90 - Avskrivninger 0 -7 083 634 -7 083 634 0

Kommentarer økonomi: Ingen.

Tjenesteområde
2018

Regnskap

2018

Årsprognose

2018

Årsbudsjett
Prognoseavvik

91 - Renter, utbytte og lån 2 795 871 5 455 157 5 455 233 -76

Kommentarer økonomi: Ingen.

Tjenesteområde
2018

Regnskap

2018

Årsprognose

2018

Årsbudsjett
Prognoseavvik

92 - Fond og resultat 0 80 000 80 000 0

Kommentarer økonomi: Ingen.

Postivt prognoseavvik på kr 154 462.
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Investeringer pr 30.04.18

Radetiketter Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik 2018 i kr Kommentarer

2350 - Aremark bibliotek

429 - Døgnåpent bibliotek 25 620 0 25 620

4322 - Kommunale tomtefelt

424 - Fladebygrenda tomtefelt 18 063 500 000 -481 937

Geoteknisk undersøkelse bestilt -  delt i faser som bestilles enkeltvis suksessivt. Halden 

arkitektkontor jobber videre.

4331 - Aremark skole

410 - Aremark skole - rehabilitering 33 540 0 33 540 Utbedring av for smal rømningsdør gjenstår.

423 - SD-anlegg 0 500 000 -500 000 Under arbeid. Forventes ferdigstilt i 2018 ihht budsjettramme.

431 - Aremark skole - låsesystem 0 110 000 -110 000 Under arbeid. Forventes ferdigstilt i 2018 ihht budsjettramme.

432 - Aremark skole - asfalt/lyssetting 0 800 000 -800 000

Forutsetter et økonomisk resultat som forsvarer disse investeringene (salg av boliger) 

ihht budsjettvedtak 14.12.17.

4332 - Aremark barnehage

426 - Aremark barnehage 0 12 000 000 -12 000 000

Utsatt i påvente av utredning av prosjektene Aremark skole og VA-utbygging ihht 

interpellasjon i kommunestyret 15.02.18

4337 - Myrland

420 - Aremark Ungdomsklubb 0 3 000 000 -3 000 000

Forutsetter et økonomisk resultat som forsvarer disse investeringene (salg av boliger) 

ihht budsjettvedtak 14.12.17.

4350 - Parker

433 - Aremark sentrum - uteområder 2018 0 3 000 000 -3 000 000

Forutsetter et økonomisk resultat som forsvarer disse investeringene (salg av boliger) 

ihht budsjettvedtak 14.12.17.

4370 - Kommunale veger

428 - Skiltprosjekt - skilting av kommunale veger 0 800 000 -800 000 Arbeidet igangsettes i 2018, men forventes ikke sluttført før i 2019.

4371 - Vegbelysning

434 - Kommunale veger - veglys 0 1 000 000 -1 000 000 Arbeidet igangsettes i 2018, men forventes ikke sluttført før i 2019.

4440 - Vann Ansvaret må ses under ett. Splittet pga ulik avskrivningstid. 

412 - Trykkavløp - vann 267 671 1 400 000 -1 132 329 Under arbeid ihht budsjett.

415 - Vannverk - teknisk anlegg 279 456 0 279 456 Sluttføring av vannverket med oppgjør og indeksregulering.

4441 - Avløp og rensing Ansvaret må ses under ett. Splittet pga ulik avskrivningstid. 

411 - Trykkavløp - kloakk 917 990 2 000 000 -1 082 010 Under arbeid ihht budsjett.

414 - Pumpestasjoner 5 895 0 5 895

417 - Skodsberg renseanlegg 2016 5 189 111 8 200 000 -3 010 889 Under arbeid. Skal  utredes ihht interpellasjon i kommunestyre 15.02.18.

418 - Skodsberg renseanlegg - teknisk anlegg 1 624 918 0 1 624 918

4510 - Brannvesen

450 - Brannbil 2017 -131 735 0 -131 735 Vedtak i 2017. Salget ble først gjennomført i 2018. Tas opp som egen sak i løpet av året.

Totalsum 8 230 529 33 310 000 -25 079 471
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 Arkiv: H12 

Arkivsaksnr: 2018/308-1 

Saksbehandler:  Alice Reigstad 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 53/18 07.06.2018 

Kommunestyret   
 

Utleie av sykehjemsplasser i Aremark 

 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Aremark kommune har ett sykehjem med totalt 21 sykehjemsplasser. Grunnet uhensiktsmessig 
bygningsmasse og en dreiing av fokus fra institusjonsomsorg over mot hjemmebasert omsorg er 
det vurdert klokt at kun 16 av sykehjemsplassene benyttes fremover. Omstillingsprosessen 
innenfor pleie og omsorg, med den nevnte dreiing av fokus, er en direkte konsekvens av vedtak 
om innsparing innen virksomhet pleie og omsorg og med utgangspunkt i sluttrapporten fra 
Agenda Kaupangs gjennomgang av området i 2017. Endringsprosessen ble startet i mars 2018 
og ny organisering forventes iverksatt 1. oktober inneværende år. Den økonomiske effekten av 
omorganiseringen vil derfor bli liten i 2018. 
 
I en slik endringsprosess må det selvsagt tas hensyn til beboere på sykehjemmet som allerede er 
tildelt sykehjemsplass. Tanken har hele tiden vært at nedskalering til korrekt nivå på antall 
benyttede plasser måtte skje gjennom naturlig reduksjon. De siste månedene har situasjonen 
utviklet seg langt raskere enn forventet og sykehjemmet er per i dag bebodd av 10 personer, alle 
med langtidsplass. Det er på nåværende tidspunkt ingen søkere til sykehjemsplass i Aremark.  
 
Som en følge av reduksjon i antallet beboere reduseres egenbetalingene og dermed kommunens 
inntekter. Antallet faste ansatte i virksomheten er det samme og lønnsutgiftene må dermed 
forventes å være på noenlunde samme nivå som tidligere. 

Vurdering 
Den store reduksjonen i egenbetaling, kombinert med et merforbruk på variabel lønn, har 
resultert i en prognose for 2018 som viser et merforbruk for rammeområdet på cirka 1,9 
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millioner kroner. Tallene er lagt frem i egen sak «Regnskapskontroll 2018 – tertialrapport 
1/2018».  
 
Dette er en uholdbar situasjon for Aremark kommune og følgende strakstiltak er iverksatt 
innenfor pleie og omsorg: 

- Ny bemanningsnorm er innført. Bemanningsnormen innebærer at det ikke skal leies inn 
vikar med mindre det er færre enn:  

o 6 personer på jobb på dagtid (ved sykehjemmet og i hjemmesykepleien) 
o 4 personer på jobb på kveldstid (ved sykehjemmet og i hjemmesykepleien) 
o 2 personer på jobb om natten (ved sykehjemmet og i hjemmesykepleien) 

- Det er skrevet forventningsavtaler med ledere som har ansvar for innleie av vikarer. 
- Det rapporteres ukentlig til rådmannen på bruk av variabel lønn – alt forbruk skal 

begrunnes skriftlig. 
- Sommervikarer tas ikke inn i 2018. 

 
I tillegg til strakstiltakene som er iverksatt for å redusere utgifter vurderer rådmannen det også 
nødvendig å forsøke å øke kommunens inntekter. Det er i dag seks ledige sykehjemsplasser i 
kommunen og rådmannen vurderer det hensiktsmessig å tilby andre kommuner å leie disse.       
 
Marker kommune har erfaring med utleie av sykehjemsplasser og rådmannen foreslår at 
Aremark leier ut plasser til tilsvarende pris som Marker kommune. Følgende priser foreslås: 

- Somatisk langtidsplass: 2500 kroner per døgn 
- Somatisk korttidsplass: 3500 kroner per døgn 

Hvordan plassene fordeles mellom korttids- og langtidsplasser styres av etterspørsel.  
 
Hvorvidt det vil være etterspørsel etter plassene er vanskelig å si. Marker kommune har opplevd 
svingninger i etterspørselen. Av den grunn er det også vanskelig å anslå hvilken innvirkning 
tiltaket vil ha på kommunens økonomiske situasjon. 
 
Rådmannen vurderer det hensiktsmessig at tilbudet om å leie sykehjemsplasser i Aremark går ut 
til alle Østfoldkommunene, bydelene i Oslo kommune, kommunene i Akershus, Buskerud og 
Vestfold samt kommunene i den sørlige delen av Hedmark.  
 
For å vekke interesse for kommunens sykehjemsplasser vurderer rådmannen også at det er klokt 
å utarbeide en informasjonsbrosjyre om Aremark sykehjem. Informasjonsbrosjyren bør 
inneholde både tekst og bilder.  
 
Befolkningsframskrivingene for Aremark viser en forventet økning i antallet eldre innbyggere 
frem mot 2040. I takt med økningen i antallet eldre må det også forventes at behovet for 
sykehjemsplasser til egne innbyggere vil øke noe. Det må derfor forventes at utleie av plasser vil 
måtte reduseres noe fremover i tid. 
 

Rådmannens innstilling 
1. Rådmannen bes henvende seg til alle Østfoldkommunene, bydelene i Oslo kommune, 

kommunene i Akershus, Buskerud og Vestfold samt kommunene i den sørlige delen av 
Hedmark og tilby utleie av sykehjemsplasser i Aremark.  

2. Aremark kommune leier ut somatiske langtidsplasser for 2500 kroner per døgn. 
3. Aremark kommune leier ut somatiske korttidsplasser for 3500 kroner per døgn. 
4. Rådmannen bes utarbeide en informasjonsbrosjyre om Aremark sykehjem.  
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Arkivsaksnr: 2017/801-8 

Saksbehandler:  Mette Eriksen 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 54/18 07.06.2018 

 

Vedtekter for kommunalt nærings- og kraftfond 

Vedlegg 
1 Vedtekter for kommunalt nærings- og kraftfond 
2 Vedlegg til vedtektene 

 

Saksopplysninger 
Formannskapet behandlet «Vedtekter for kommunalt nærings- og kraftfond» i møte 19.04.18, 
hvor følgende vedtak ble fattet: 

1. Formannskapet ber administrasjonen i Aremark kommune om å utarbeide et vedlegg til 
dokumentet Vedtekter for kommunalt nærings- og kraftfond. Vedlegget legges frem for 
politisk behandling i formannskapsmøtet 7. juni 2018. 

2. Vedlegget skal inneholde en årlig dato for utlysning av fondsmidler. 
3. Vedlegget skal inneholde en opplisting av den dokumentasjon søker må legge ved en 

søknad om lån fra nærings- og kraftfondet. 
4. Vedlegget skal inneholde en opplisting av den informasjonen saksfremlegget må 

inneholde for at fondsstyret skal kunne behandle saken, samt en fastsatt frist for 
utsendelse av sakspapirer til fondsstyret. 

5. Det er et ønske om økt sysselsetting i Aremark. En målsetting om økt sysselsetting må 
inn i vedtektene i første avsnitt under punkt 2 Formål. 

6. Ved utlån av beløp over kroner 100 000 skal det være pant i fast eiendom. Teksten skal 
inn i vedtektene under punkt 7 Støttevilkår. 

  

Vurdering 
Rådmannen har fulgt opp formannskapets vedtak. «Vedtekter for kommunalt nærings- og 
kraftfond» er korrigert ihht vedtakets pkt 5 og 6. Det er i tillegg utarbeidet et vedlegg som 
legges fram for politisk behandling.  

Rådmannens innstilling 
Vedlegg til «Vedtekter for kommunalt nærings- og kraftfond» vedtas.  
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VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGS- OG KRAFTFOND 

     I AREMARK KOMMUNE 

 

 

 

1. Hjemmel, kapital og avkastning 

 

a) Kraftfond:  

 er midler gitt av Kommunal og arbeidsdepartementet med bakgrunn i 

Industrikonsesjonsloven - såkalt kraftfond. Kapitalen fra kraftfondet er på kr. 

1.000.000,-. Fondskapitalen i kraftfond kan benyttes til lån, herunder ansvarlige lån 

og/eller avsettes til garantifond 

b) Næringsfond: 

 Fondskapitalen består av midler som eventuelt tilføres kommunen over 

statsbudsjettets kapittel 550 post 61 – Kommunale næringsfond (bundet driftsfond), 

samt de midler som er tilgjengelig i kommunens disposisjonsfond for dette formål. 

Fondskapitalen i næringsfond kan også benyttes til tilskudd 

 

b) Avkastningen er: 

- Fra kraftfond kan kun renter og eventuelle årlige konsesjonsinntekter nyttes til 

tilskudd og betingede lån i henhold til departementets retningslinjer gitt i rundskriv 

H3/96. 

- Årlig konsesjonsavgift som blir innbetalt av Halden Hovedvassdrags 

Brukseierforening i medhold av pkt. 2 i konsesjonsvilkårene for Øymarkssjøen, 

Aspern og Aremarkssjøen. 

- Renter og annen avkastning på fondskapitalen. 

 

 

2. Formål 

Næringsfondet(ene) skal nyttes til å fremme etablering og utvikling av næringsvirksomhet, 

enten ved direkte støtte til bedrifter/personer, eller i form av indirekte kommunale tiltak 

relatert til infrastruktur og tiltaksprosjekter. Næringsfondet(ene) kan ikke brukes til 

gjeldssanering, driftstilskudd til bedrifter eller til ordinære kommunale oppgaver. 

 

Det er en målsetting om at næringsfondet(ene) skal utvikle og sikre økt sysselsetting. 

 

Prosjekter som bidrar til å bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner prioriteres. 

 

 

3. Forvaltning 

Formannskapet utgjør fondenes styre og har forvaltningsmyndighet for fondenes midler. 

 

 

4. Saksbehandling og klageadgang 

Kommunens administrasjon/tiltaksapparat skal forberede saker for Fondsstyret som gjelder 

bedriftsrettede saker. Saker som vedrører infrastrukturtiltak, eller kommunalt tiltaksarbeid 

kan utredes av andre instanser dersom dette blir funnet hensiktsmessig. Tiltaksapparatet bør 

også i slike saker ha uttalelsesrett vedrørende den næringsmessige betydning. For saker som 

på grunn av størrelse på kapitalbehov ikke kan tas isolert under næringsfondet, eller i sin 
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helhet skal søkes finansierert utenom fondet gjelder tilsvarende. 

 

 

 

Vedtak om avslag på søknader ansees som enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 2. 

Enkeltvedtak truffet av formannskap i første instans kan påklages til kommunestyret. Når 

påklagede vedtak er gjort av kommunestyret, er departementet klageinstans. Departementets 

myndighet til å avgjøre forvaltningssaker er delegert til fylkesmannen, jf. rundskriv H-25/92 

av 1.juni 1993. 

Klageberettiget er den som er part i saken eller annen med rettslig klageinteresse. 

 

 

5. Regnskap/rapportering 

Budsjett, regnskap og anvisning skal følge ordinære kommunale bestemmelser. Rapporter 

vedrørende bruk av fondsmidler til Kommunal- og arbeidsdepartementet, samt Fylkesmannen 

i Østfold, er tiltaksapparatets ansvar, - dersom ikke annet fastsettes. 

 

 

6. Krav til søknadsdokumentasjon 

For kommunalt tiltaksarbeid og kommunale grunnlagsinvesteringer skal intensjonene i 

retningslinjene fastsatt av Departementet følges. For bedriftsrettede støttemidler må det som 

hovedregel kreves at de fyller ut søknadsskjemaet som administrasjonen har utarbeidet der en 

blant annet må beskrive følgende punkter: 

 

- Prosjektbeskrivelse 

- Kostnadsoverslag 

- Finansieringsplan 

- Driftsbudsjett 

 

 

7. Støttevilkår 

For støtteformålene kommunalt tiltaksarbeid og kommunale grunnlagsinvesteringer kan 

prosjektene fullfinansieres fra næringsfondet. Det er en forutsetning at kapitalbehovsgrensene 

følges. (Kapitalgrensene for de ulike formålene fastsettes i det årlige rammetildelingsbrevet 

fra Kommunal- og Arbeidsdepartementet). 

 

Samlet støtte fra næringsfondet kan ikke overstige 50 % av samlet kapitalbehov. Prosjekter 

som bedrer kvinners sysselsettingsmuligheter og velferdstiltak kan ved nyetableringer gis 75 

% tilskudd av samlet kapitalbehov. 

 

Forutsetningen for all tildeling er at kapitalbehovsgrensene følges. Disse fastsettes i det årlige 

rammetildelingsbrevet fra Kommunal- og Arbeidsdepartementet. 

Ved utlån av beløp over kroner 100 000 skal det være pant i fast eiendom. 

 

 

 

8. Tilsagn, utbetaling og oppfølging 

For kommunalt tiltaksarbeid og kommunale infrastrukturtiltak  følges kommunale prosedyrer 

og departementets hovedretningslinje. 
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Støtte til bedrifter/personer følger ulike rutiner alt ettersom virksomheten er i 

oppstartingsforberedelser, i selve etableringsfasen, eller en eksisterende virksomhet. Videre 

skilles det på om støtten skal gå til bedriftsutviklingstiltak, eller fysiske investeringer. 

 

 

1. Støtte til prosjekter som går på videreutvikling av en ide, eller plan med tanke på å 

starte opp virksomhet  (etablererstipend) utbetales med inntil 75% ved prosjektstart og 

det resterende innen ett år. 

2. Støtte til bedriftsoppstart enten det gjelder mindre investeringer eller støtte til andre 

formål utbetales med  75% av tilsagnsbeløpet når virksomheten reelt har startet opp 

(første salg foretatt), eller bank/revisor legitimerer oppstart/investeringer. Resttilskudd 

utbetales innen ett år. 

3. Tilskudd til eksisterende virksomheter utbetales i sin helhet etter at investeringen er 

gjennomført. – Andre tiltak/prosjekter; etterskuddsvis på grunnlag av 

prosjektregnskap og rapport fra regnskapsfører. 

 

Generelle tilskuddsvilkår 

Dersom kommunen anser at vesentlige forutsetninger for tilsagn ikke lenger er tilstede, 

herunder planen endres vesentlig uten samtykke, kan tilsagnet trekkes tilbake. Det samme 

gjelder hvis virksomheten avvikles før utbetaling, eller at kommunen vurderer at dette kan 

skje. Kommunen eller andre offentlige instanser har adgang til å iverksette kontroll med at 

tilskudd nyttes etter forutsetningene. 

 

 

9. Andre bestemmelser vedrørende fondet 

1. Samlet støtte pr. bedrift fra kommunalt næringsfond og øvrig offentlig støtte skal ikke 

overstige de satsene som gjelder for regionalpolitisk støtte i virkemiddelområde D 

fastsatt av Kommunal- administrasjonsdepartementet i rundskriv H-8/95. 

2. Fondstyret kan gjøre unntak fra alle bestemmelser fastsatt i, eller i medhold av 

retningslinjene, i den grad dette ikke anses i strid med intensjonene/ 

hovedretningslinjene fra departementet. 
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Vedlegg til «Vedtekter for kommunalt nærings- og kraftfond» 

 

Årlig dato for utlysning av fondsmidler:  

1. april 

 

Dokumentasjon søker må legge ved en søknad om lån fra nærings- og kraftfondet: 

 Forretningsplan for prosjektet med konkrete tall på fremtidige inntekter , både for 

prosjektet og evt merinntekter på allerede etablert virksomhet. 

 Grunnlaget for økt sysselsetting 

 Budsjett med likviditetsprognose i lånets løpetid. 

 Fremtidig inntjeningspotensiale  

 Evt øvrige momenter som vil påvirke økonomien i virksomheten fremover 

 Opplysninger om eksisterende gjeld 

 Utskrift av grunnboken for den eiendommen som skal pantsettes 

 Takst på den eiendommen som skal pantsettes 

 Beskrivelse av prosjektet og betydningen for Aremarksamfunnet 

 Informasjon om prosjektet evt vil utløse andre kostnader 

 

 

Informasjonen saksfremlegget må inneholde for at fondsstyret skal kunne behandle saken: 

 Søknad med alle vedlegg 

 Fakta om saken 

 Sammendrag/vurdering/redegjørelse for innstillingen 

 Avdragstid og rentebetingelser 

 Disponible midler til rådighet  

 Oversikt over vedtatte, ikke utbetalte lån/tilskudd 

 

Fastsatt frist for utsendelse av sakspapirer til fondsstyret: 

Senest 2 uker før møtedato 
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