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PS 48/18 Godkjenning av innkalling  
PS 49/18 Godkjenning av saksliste  
PS 50/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  
PS 51/18 Utredning - ungdomstilbud Aremark kommune  
PS 52/18 Revidering av vedtekter  for Frivilligsentralen 2018  
PS 53/18 Fossbykollen sykehjem - status  
PS 54/18 Overføring av Nav Aremarks kommunale tjenester til Halden  
PS 55/18 Orienteringer  
PS 56/18 Referatsaker  
PS 57/18 Forespørsler  

 
 

PS 48/18 Godkjenning av innkalling 

Behandling i Levekårsutvalget - 11.10.2018  
 
 

Vedtak 
 
Innkallingen ble enstemmig godkjent. 
 
 

PS 49/18 Godkjenning av saksliste 

Behandling i Levekårsutvalget - 11.10.2018  
 
 

Vedtak 
 
Sakslisten ble enstemmig godkjent. 
 
 

PS 50/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Levekårsutvalget - 11.10.2018  
 
 



Vedtak 
 
Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent. 
 

PS 51/18 Utredning - ungdomstilbud Aremark kommune 

Behandling i Levekårsutvalget - 11.10.2018  
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Administrasjonen bes etablere et idé-verksted i tråd med utredningsrapportens 
anbefalinger. 

2. Administrasjonen bes komme tilbake til Levekårsutvalget med resultatet fra idé-
verkstedet, herunder en konkret anbefaling om hvilke lokaler som permanent skal 
benyttes til drift av ungdomsklubb i Aremark, innen mars 2019. 

3. Administrasjonen bes, som en midlertidig løsning, benytte tilgjengelige og egnede 
lokaler slik at barn og unge i Aremark har et fritidstilbud å benytte i påvente av en 
endelig løsning.    

 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak 
1. Administrasjonen bes etablere et idé-verksted i tråd med utredningsrapportens 

anbefalinger. 
2. Administrasjonen bes komme tilbake til Levekårsutvalget med resultatet fra idé-

verkstedet, herunder en konkret anbefaling om hvilke lokaler som permanent skal 
benyttes til drift av ungdomsklubb i Aremark, innen mars 2019. 

3. Administrasjonen bes, som en midlertidig løsning, benytte tilgjengelige og egnede 
lokaler slik at barn og unge i Aremark har et fritidstilbud å benytte i påvente av en 
endelig løsning.    

 
 
 

PS 52/18 Revidering av vedtekter  for Frivilligsentralen 2018 

Behandling i Levekårsutvalget - 11.10.2018  

Rådmannens innstilling: 
 

1. De reviderte vedtektene godkjennes. 
2. Forslag til rapporteringskrav i form av et strategidokument som beskrevet godkjennes. 
3. Det utarbeides et forslag til en fast årlig møteplass. Frivilligsentralens leder har ansvar 

for dette. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
 



1. De reviderte vedtektene godkjennes. 
2. Forslag til rapporteringskrav i form av et strategidokument som beskrevet godkjennes. 
3. Det utarbeides et forslag til en fast årlig møteplass. Frivilligsentralens leder har ansvar 

for dette. 
 
 
 
 

PS 53/18 Fossbykollen sykehjem - status 

Behandling i Levekårsutvalget - 11.10.2018  
 

Rådmannens innstilling: 
 
Saken tas til orientering 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
 
Saken tas til orientering 
 
 
 

PS 54/18 Overrføring av Nav Aremarks kommunale tjenester til Halden 

Behandling i Levekårsutvalget - 11.10.2018  
 

Rådmannens innstilling 
 

1. Rådmannen bes fortsette dialogen med Halden kommune om å utarbeide et utkast til 
samarbeidsavtale/vertskommuneavtale vedrørende drift av felles NAV-kontor for 
Aremark og Halden 

2. Utkast til samarbeidsavtale/vertskommuneavtale legges frem for politisk behandling 
og endelig samarbeidsavtale/vertskommuneavtale vedtas politisk. 

 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
 

1. Rådmannen bes fortsette dialogen med Halden kommune om å utarbeide et utkast til 
samarbeidsavtale/vertskommuneavtale vedrørende drift av felles NAV-kontor for 
Aremark og Halden 



2. Utkast til samarbeidsavtale/vertskommuneavtale legges frem for politisk behandling 
og endelig samarbeidsavtale/vertskommuneavtale vedtas politisk. 

 
 

PS 55/18 Orienteringer 

Behandling i Levekårsutvalget - 11.10.2018  
 
Ragnfrid Næss og Per Ole Pihlstrøm orienterte om økonomiprognoser for barnehage og 
undervisning ved utgangen av annet tertial. 
 
Per Ole Pihlstrøm orienterte om at det – etter rådmannens retningslinjer – fra administrasjonen i 
utgangspunktet er bare rådmannens representant som er til stede i Levekårsutvalgets møter, og 
da med funksjon som møtesekretær. Hvis politiske representanter har behov for avklaringer i 
saker som ikke er tilstrekkelig klarlagt i dokumentene, må representantene henvende seg til 
rådmannen på mail for en avklaring eller gjennom spørsmål om den enkelte saksbehandler, hvis 
dette ikke er møtesekretæren, kan møte under sakens behandling. Det skal framgå ved 
utsendelse av møteinnkallingen til møtet, dersom rådmannen har bestemt at det er flere fra 
administrasjonen enn møtesekretær som i utgangspunktet uansett vil møte til behandling av 
saker i utvalget. 
 
 
 

PS 56/18 Referatsaker 

Behandling i Levekårsutvalget - 11.10.2018  
 
Det var ingen referatsaker. 
 
 

PS 57/18 Forespørsler 

Behandling i Levekårsutvalget - 11.10.2018  
 
Det var ingen forespørsler. 
 
 
 


