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Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Aremark rådhus 
Dato: 01.11.2018 
Tidspunkt: 19:00-20:30 

 
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 MEDL SP 
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Hilde Brynildsen Sørum Turid Heitmann Kollerød SP 
   

 



Merknader 
I sak 77/18 møtte Rambøll for å orientere om brannkonsept Fosbykollen. 
I sak 78/18 ble politikontakt Åse Sivertsen presentert. 
I sak 79/18 møtte Casper Støten fra Indre Østfold kommunerevisjon. 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Alice Reigstad Rådmann 
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PS 74/18 Godkjenning av innkalling 

Behandling i Kommunestyret - 01.11.2018  
 
 

Vedtak 
 
Innkallingen ble enstemmig godkjent. 
 
 

PS 75/18 Godkjenning av saksliste 

Behandling i Kommunestyret - 01.11.2018  
 
 

Vedtak 
 
Sakslisten ble enstemmig godkjent. 
 



 

PS 76/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Kommunestyret - 01.11.2018  
 
 

Vedtak 
 
Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent. 
 

PS 77/18 Fossbykollen sykehjem - status 

Behandling i Kommunestyret - 01.11.2018  
 
Levekårsutvalgets innstilling: 
Saken tas til orientering 
 
Representanten Nils Håkon Sandtorp (KRF) fremmet følgende tilleggsforslag til 
levekårsutvalgets innstilling: 
 
Kommunestyret vil at rådmannen vurderer hvilke tjenester Aremark kommune skal levere i 
eldreomsorgen fremover, og hvilken bygningsmasse som er hensiktsmessig for å løse disse 
oppgavene. 
 
Kommunestyret ber rådmannen vurdere hvilke tiltak som er strengt nødvendige å gjennomføre 
med dagens tjenestetilbud for ikke å være i konflikt med brann- og 
sikkerhetsanbefalinger/pålegg, og uten at det investeres i dagens bygningsmasse før det 
foreligger en vedtatt plan for hvilke behov en fremtidig eldreomsorg i Aremark har. Dette må 
fremmes som en sak for kommunestyret. 
 
Kommunestyret ber Levekårsutvalget nedsette en plankomité med politikere som følger opp 
arbeidet med hvordan eldreomsorgen skal organiseres fremover, og hvilke investeringer i 
bygninger dette krever.  
 
 
Levekårsutvalgets innstilling med representanten Nils Håkon Sandtorp (KRF) sitt tilleggsforslag 
forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak 
 
Saken tas til orientering. 
 
Kommunestyret vil at rådmannen vurderer hvilke tjenester Aremark kommune skal levere i 
eldreomsorgen fremover, og hvilken bygningsmasse som er hensiktsmessig for å løse disse 
oppgavene. 
 



Kommunestyret ber rådmannen vurdere hvilke tiltak som er strengt nødvendige å gjennomføre 
med dagens tjenestetilbud for ikke å være i konflikt med brann- og 
sikkerhetsanbefalinger/pålegg, og uten at det investeres i dagens bygningsmasse før det 
foreligger en vedtatt plan for hvilke behov en fremtidig eldreomsorg i Aremark har. Dette må 
fremmes som en sak for kommunestyret. 
 
Kommunestyret ber Levekårsutvalget nedsette en plankomité med politikere som følger opp 
arbeidet med hvordan eldreomsorgen skal organiseres fremover, og hvilke investeringer i 
bygninger dette krever.  
 
 
 
 

PS 78/18 Samarbeidsavtale mellom Aremark kommune og Øst politidistrikt 

Behandling i Kommunestyret - 01.11.2018  
 

Rådmannens innstilling 
 
Aremark kommunestyre tar samarbeidsavtalen mellom Aremark kommune og Øst politidistrikt 
til orientering. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak 
 
Aremark kommunestyre tar samarbeidsavtalen mellom Aremark kommune og Øst politidistrikt 
til orientering. 
 
 
 

PS 79/18 Oppfølging av rapport Spesialundervisning 

Behandling i Kommunestyret - 01.11.2018  
 
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Spesialundervisning» tas til orientering. 
 
Representanten Håkon Tolsby (SP) ønsket følgende protokolltilførsel: 
Kommunestyret ber om at administrasjonen ved Rådmannen gir tilbakemelding til 
kommunerevisjonen om at språket i rapporten er unødvendig tungt og oppstyltet. Det er viktig at 
en slik rapport kan leses og forstås av menigmann, og det må stilles større krav til et klart og 
tydelig språk. 
 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 



 

Vedtak 
 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Spesialundervisning» tas til orientering. 
 
 
 
 

PS 80/18 Likviditetsprognose pr 30.09.18 

Behandling i Kommunestyret - 01.11.2018  
 
Formannskapets innstilling: 
Likviditetsprognose pr. 30.09.2018 tas til orientering. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak 
 
Likviditetsprognose pr. 30.09.2018 tas til orientering. 
 
 

PS 81/18 Regnskapskontroll 2018 - tertialrapport 2/18 

Behandling i Kommunestyret - 01.11.2018  
 
Formannskapets innstilling: 
 
Tertialrapport 2/2018 for perioden 01.01.18 – 31.08.18 tas til etterretning. 
 
Formannskapet ønsker å gi ros til alle ansatte som er med på å bidra til denne positive 
økonomiutviklingen. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
 
Tertialrapport 2/2018 for perioden 01.01.18 – 31.08.18 tas til etterretning. 
 
Formannskapet ønsker å gi ros til alle ansatte som er med på å bidra til denne positive 
økonomiutviklingen. 
 
 



PS 82/18 Finansforvaltningen pr 31.08.18 

Behandling i Kommunestyret - 01.11.2018  
 
Formannskapets innstilling: 
 
Aremark kommunes finansforvaltning pr. 31.08.2018 tas til etterretning. 
 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak 
 
Aremark kommunes finansforvaltning pr. 31.08.2018 tas til etterretning. 
 
 
 

PS 83/18 Rehabilitering av Skodsberg renseanlegg - budsjettjustering 

Behandling i Kommunestyret - 01.11.2018  
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret bevilger kroner 4.500.000 eks mva slik at rehabilitering/utbygging av 
Skodsberg renseanlegg kto. 02306.4441.350 er finansiert i sin helhet.  

2. Det omdisponeres hhv kroner 600.000,- fra bevilgede midler innenfor vann kto 
09100.4440.345 og kroner 400.000,- fra trykkavløp kto. 09100.4441.353 til å dekke 
finansiering av rehabilitering/utbygging av renseanlegget kto. 09100.4441.350 

3. Resterende på kroner 3.500.000,- dekkes ved bruk av lån kto 09100.4441.350.  
 
Representanten Nils Håkon Sandtorp (KRF) fremmet, på vegne av Høyre, Senterpartiet og 
Kristelig Folkeparti, følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling: 
 
Formannskapet er ikke fornøyd med at administrasjonen har utført arbeider utover bevilgede 
rammer for å ferdigstille dette prosjektet. Formannskapet ber rådmannen i fremtidige prosjekter 
styre slik at det ikke bestilles varer og tjenester utover vedtatte budsjetter. I de tilfeller hvor 
Rådmannens eget personell ikke har kompetanse på å sikre kostnadsstyring innenfor budsjetter, 
skal det innleies konsulenter som sikrer dette. 
 
Formannskapet vil ha fremlagt i neste møte et detaljert VA regnskap pr. oktober 2018 og en 
kvalitetssikring av kostnadene på videre vedtatt utbygging. Formannskapet vil også se fremtidig 
kostnadsnivå for innbyggerne sine VA kostnader, når full utbygning er gjennomført. 
 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak 
1. Kommunestyret bevilger kroner 4.500.000 eks mva slik at rehabilitering/utbygging av 

Skodsberg renseanlegg kto. 02306.4441.350 er finansiert i sin helhet.  
2. Det omdisponeres hhv kroner 600.000,- fra bevilgede midler innenfor vann kto 

09100.4440.345 og kroner 400.000,- fra trykkavløp kto. 09100.4441.353 til å dekke 
finansiering av rehabilitering/utbygging av renseanlegget kto. 09100.4441.350 

3. Resterende på kroner 3.500.000,- dekkes ved bruk av lån kto 09100.4441.350.  
 
Representanten Nils Håkon Sandtorp (KRF) fremmet, på vegne av Høyre, Senterpartiet og 
Kristelig Folkeparti, følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling: 
 
Formannskapet er ikke fornøyd med at administrasjonen har utført arbeider utover bevilgede 
rammer for å ferdigstille dette prosjektet. Formannskapet ber rådmannen i fremtidige prosjekter 
styre slik at det ikke bestilles varer og tjenester utover vedtatte budsjetter. I de tilfeller hvor 
Rådmannens eget personell ikke har kompetanse på å sikre kostnadsstyring innenfor budsjetter, 
skal det innleies konsulenter som sikrer dette. 
 
Formannskapet vil ha fremlagt i neste møte et detaljert VA regnskap pr. oktober 2018 og en 
kvalitetssikring av kostnadene på videre vedtatt utbygging. Formannskapet vil også se fremtidig 
kostnadsnivå for innbyggerne sine VA kostnader, når full utbygning er gjennomført. 
 
 
 
 

PS 84/18 Orienteringer 

Behandling i Kommunestyret - 01.11.2018  
 
Kollektivtilbudet i Aremark. 
 

Vedtak 
 
 
 

PS 85/18 Referatsaker 

Behandling i Kommunestyret - 01.11.2018  
 
Ingen referatsaker. 
 

Vedtak 
 
 
 



PS 86/18 Grunngitte spørsmål etter §20 i reglement for utvalg 

Behandling i Kommunestyret - 01.11.2018  
 
Ingen grunngitte spørsmål ble fremmet. 
 

Vedtak 
 
 
 

PS 87/18 Forespørsler/interpellasjoner 

Behandling i Kommunestyret - 01.11.2018  
 
Det var ingen forespørsler/interpellasjoner. 
 

Vedtak 
 
 
 


