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PS 88/18 Godkjenning av innkalling 

Behandling i Kommunestyret - 13.12.2018  

Vedtak 
Innkallingen ble enstemmig godkjent. 
 
 

PS 89/18 Godkjenning av saksliste 

Behandling i Kommunestyret - 13.12.2018  

Vedtak 
Sakslisten ble enstemmig godkjent. 
 
 

PS 90/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Kommunestyret - 13.12.2018  

Vedtak 
Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent. 
 
 

PS 91/18 Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 

Behandling i Kommunestyret - 13.12.2018  
Formannskapets innstilling: 
 

1. Kommunestyret godkjenner det fremlagte forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-
2022 for Aremark kommune med endringer per forslaget til Nils Håkon Sandtorp (KRF). 
Endringen spesifiseres under punktene. Netto driftsbudsjett kr 97 721 705,- for 2019 pr 
rammeområde i henhold til budsjettskjema 1B og investeringsbudsjett for 2019 i henhold 
til skjema 2A og 2B med investeringer på totalt kr 19 334 999,-.  

2. Kommunestyret godkjenner forslag til budsjett 2019 for skatter, rammetilskudd, renter, 
avdrag og anvendelse av netto driftsresultat mv. i henhold til budsjettskjema 1A med 
endringer per forslaget til Nils Håkon Sandtorp (KRF) som spesifiseres under punktene.  

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 2019 på faste 

eiendommer i hele kommunen.  
5. Med hjemmel i Eiendomsskatteloven § 13 fastsettes skattesatsen for 2019 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 benyttes kommunens tidligere vedtatte 
retningslinjer og takstnivå.  

9. Rådmannen får fullmakt til å fordele reservert bevilgning lønn på de enkelte 
ansvarsområder i driftsbudsjettet.  

10. 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.  

11. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer.  
12. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benyttes kommunens tidligere vedtatte 

retningslinjer og takstnivå.  
13. Rådmannen får fullmakt til å fordele reservert bevilgning lønn på de enkelte 

ansvarsområder i driftsbudsjettet.  
 
Vedtatte endringer av investeringsbudsjett og økonomiplan i fht. Rådmannens forslag: 
 

ÅR 2019 2020 2021 2022
Vanntårn vann utsettes -5 000 000
Avløpsutbyggingen forseres, trykkavløp til Skodsberg og Buer hyttefelt 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Fremskaffe godkjent boligprosjekt rådhuset 500 000
Salg av kommunale boliger -25 000 000
Kjøp av ny brannbil fjernes -2 500 000
Utbygging av barnehagen startes opp i 2019 6 000 000 -6 000 000
Gang- og sykkelvei Fosby - Haugeby 1 500 000
Ungdomsklubb 1 500 000
Helårs trimløype (ringløype) 1 000 000
Utbygging Fladebyåsen II 6 500 000
Østkrokenveien, rehabilitering 500 000 1 000 000
Avsetning til investeringsfond 7 500 000

Endringer i investeringsbudsjett 2019 - 2022

 
 
Avløp:     
Hovedplan for vann og avløp må revideres snarest.     
I tillegg til å fortsette utbyggingen med trykkavløp skal følgende områder prioriteres, 
Separering Lillebyåsen, Fossdal/Fosbykollen/Fosbyåsen.     
     
Barnehage:     
Vi går ut med tegninger og ber om totalentreprise     
     
Gang- og sykkelvei Fosby - Haugeby     
Forskutteres forutsatt at fylkeskommunen dekker inn denne.     
     
Ungdomsklubb:     
Etablere et bedre tilbud til ungdomsklubb etter at LKU har fremlagt utredning i saken  
     
Fladebyåsen II:     
Sørge for at Fladebyåsen II blir opparbeidet slik at man kan begynne å selge tomter i 2019, dog 
skal det primært forsøkes å selges til eller finansieres av private utbyggere.   
     
Renter og avdrag:     
Renter og avdrag holdes uendret i 2019 som en konsekvens av at inntektene er større enn 
utgiftene.     
  
Forslag til endringer av budsjett og økonomiplan i fht. Rådmannens forslag:  



ÅR 2019 2020 2021 2022
Eiendomsskatten økning med 1 promille fjernes 1 217 500 1 217 500 1 217 500 1 217 500
Reduksjon avsetning til disposisjonnfond -1 217 500 -1 217 500 -1 217 500 -1 217 500
Vanngebyret holdes uforandret fra 2018 317 662 317 662 317 662 317 662
Økning i anntall tilknytniger til vann 21 stk -317 662 -317 662 -317 662 -317 662
Avløpsgebyret holdes uforandret fra 2018 2 455 287 2 455 287 2 455 287 2 455 287
Økning i anntall tilknytniger til avløp 70 stk -2 455 287 -2 455 287 -2 455 287 -2 455 287
Økning av husleieinntekter til gjengs leie -1 200 000
Omstrukturere driften på Furulund, fortsatt vann i bassenget -150 000 -150 000 -150 000 -150 000
Kulturskole dekkes med totalt 250.000 av i dag 718.000. Årseffekt 2019 -150 000 -450 000 -450 000 -450 000
Vedlikehold trimløype tas ut -50 000 -50 000 -50 000 -50 000
Avsetning til disposisjonsfond 1 300 000 650 000 650 000 650 000
Økt avsetning til formannskapets konto 250 000

Budsjett 2019, økonomiplan 2020 - 2023

 
 
Rådmannen må snarest se på mulig organisasjonsendring i fht de tjenester vi kjøper av Marker 
kommune, eventuell avtale må sies opp.      
      
Utrede muligheten for å nedklassifisere kommunale veier i boligfeltene; Fosby, Lillebyfeltet, 
Lillebyåsen, Listeberg, Fladebyåsen, Bjørkebekk.      
      
Revisjonstjenester konkurranseutsettes med virkning fra 1.1.2020     
      
Etablere egen selskapsform som kan overta og drifte VAR området i kommunen.   
       
Avfallsgebyr fritidsbolig økes til 75 % av boliggebyret (gis ingen økonomisk effekt).  
        
Sørge for at alle som bor i kommunen blir registrert som innbyggere i kommunen.  
        
Starte arbeidet med å se på samordningseffekter med Halden brannvesen, men fortsatt 
opprettholde beredskapen som den er i Aremark. 
 
 
Representanten Alf Ulven (H) fremmet følgende tilleggsforslag til Formannskapets innstilling: 
 
Avløp:  
Tekst byttes med: 
 
Hovedplan for vann og avløp revideres snarest og fremlegges Kommunestyret 
 
Prioritere prosjektene 

1. Skodsberg Hyttefelt 
2. Buer Hyttefelt 
3. Separere vann Lillebyåsen Fossdal/Fossbykollen/Fossbyåsen  

 
Prosjekt 1 og 2 skal være senest påbegynt Q 2 og ferdig Q 3, prosjekt 3 skal være ferdig 2019. 
Administrasjonen skal påse at det finnes søknad fra begge hyttefeltene før Q2 eller gi samtlige 
med innlagt vann pålegg om å frakoble dette umiddelbart og følge opp med straffegebyr hvis 
ikke påleggene følges. 
 
 
 
 
 



Barnehage:  
Tekst byttes med: 
 

1. Med utgangspunkt i dagens lokalisering og bygningsmasse bes Rådmannen utarbeide 
et prosjekt som ivaretar krav til moderne barnehager frem mot 2030, hensyntatt at vi 
skal opprettholde dagens kapasitet, være forberedt på nye krav og behov fremover og 
legge dette, sammen med en kalkyle, frem for Levekårsutvalget og Kommunestyret. 

2. Rammen for investeringen er 12 millioner.  
3. Rådmannen bes ivareta en fremdrift av prosjektet slik at det startes i 2019 og 

ferdigstilles senest august 2020.  
4. Kommunestyret ber Rådmannen vurdere å ta inn ekstern bistand for å øke 

kapasiteten på teknisk avdeling for å gjennomføre dette prosjektet innenfor kravet til 
tidsramme og økonomiske rammer.  

 
Flatebyåsen II: 
Tillegg til tekst: 
 
Grunnarbeidene skal være igangsatt innen 1 august 2019 
 
Endringsmatrise drift: 
Husleie i alle kommunale boliger skal reguleres til gjengs leie så raskt som mulig.  
Tallet kan ikke stadfestes når budsjettet skal vedtas. Følgende endringer gjennomføres i matrisen 
 

• Husleie reduseres med 1.200.000 
• Fondsavsetninger reduseres med 1.300.000 
• Avsetning Formannskapets konto økes med 100.000 

 
 
Nedklassifisering av kommunale veier: 
Utrede muligheten for nedklassifisering av kommunale veier i boligfeltene Fosby, Lillebyfeltet. 
Lillebyåsen, Listeberg, Flatebyåsen I og II og Bjørkebekk. Kommunestyret ønsker denne 
utredningen som egen sak innen utgangen av Q 2. 
 
Endres: 
Revisjonstjenester konkurranseutsettes med virkning fra 2020 endres til: 
Kontrollutvalget bes utrede muligheten for å konkurranseutsette revisjonstjenester med virkning 
fra 01.01.2020.  
 
VA som eget selskap 
Selskapet skal være etablert og i drift senest 2 januar 2020.  
 
I det tilfelle VA regnskapet prognostiseres mot negativt resultat i 2019 skal driften være overført 
senest 31/12-2019.  
 
Tilleggspunkter: 
For å sikre formell rett til å kreve tilkoblingsgebyrer fra Skodsberg og Buer hyttefelt skal 
Rådmannen påse at Arealdelen av Kommuneplanen behandles av Formannskapet i første møte, 
legges ut på høring og sluttbehandling skal være i kommunestyremøtet i juni.   
 
Redusere politikergodtgjørelse med NOK 200.000 som benyttes som egenandel til å etablere 
aktivitetspark i området mellom Idrettshallen og furulund 
 



Investering i ny brannbil tilbakeføres som investering i 2020 med 2.500.000. Det forutsettes at 
Rådmannen dekker renter og avdragskostnader på denne brannbilen innenfor dagens 
budsjettramme til brannvesenet. 
 
 
Representanten Stig Aarbu (AP) fremmet følgende tilleggsforslag til Formannskapets 
innstilling:  
 
Postene i investeringsbudsjettet representerer en handlingsplan for kommende år og hver og en 
av disse må saksfremlegges for kommunestyret for endelig godkjenning og vedtak før 
igangsetting.   
 
Kjøp av ny brannbil tas inn igjen i investeringsbudsjettet med 2 500 000,- i 2020. 
 
 
Formannskapets innstilling med representantene Alf Ulven og Stig Aarbu sine tilleggsforslag 
ble enstemmig vedtatt. 
 
Budsjett for 2019 og økonomiplan 2019-2022 vedtatt enstemmig. 
 
 

Vedtak 
1. Kommunestyret godkjenner det fremlagte forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 

2019-2022 for Aremark kommune med endringer per forslaget til Nils Håkon Sandtorp 
(KRF). Endringen spesifiseres under punktene. Netto driftsbudsjett kr 97 721 705,- for 
2019 pr rammeområde i henhold til budsjettskjema 1B og investeringsbudsjett for 2019 i 
henhold til skjema 2A og 2B med investeringer på totalt kr 19 334 999,-. 

2. Kommunestyret godkjenner forslag til budsjett 2019 for skatter, rammetilskudd, renter, 
avdrag og anvendelse av netto driftsresultat mv. i henhold til budsjettskjema 1A med 
endringer per forslaget til Nils Håkon Sandtorp (KRF) som spesifiseres under punktene. 

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 2019 på faste 

eiendommer i hele kommunen. 
5. Med hjemmel i Eiendomsskatteloven § 13 fastsettes skattesatsen for 2019 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 benyttes kommunens tidligere vedtatte 

retningslinjer og takstnivå. 
9. Rådmannen får fullmakt til å fordele reservert bevilgning lønn på de enkelte 

ansvarsområder i driftsbudsjettet. 
 
Vedtatte endringer av investeringsbudsjett og økonomiplan i fht. Rådmannens forslag: 
 



 
 
Avløp:  
Hovedplan for vann og avløp revideres snarest og fremlegges Kommunestyret 
 
Prioritere prosjektene 

1. Skodsberg Hyttefelt 
2. Buer Hyttefelt 
3. Separere vann Lillebyåsen Fossdal/Fossbykollen/Fossbyåsen  

 
Prosjekt 1 og 2 skal være senest påbegynt Q 2 og ferdig Q 3, prosjekt 3 skal være ferdig 2019. 
Administrasjonen skal påse at det finnes søknad fra begge hyttefeltene før Q2 eller gi samtlige 
med innlagt vann pålegg om å frakoble dette umiddelbart og følge opp med straffegebyr hvis 
ikke påleggene følges. 
 
Barnehage:  
 

1. Med utgangspunkt i dagens lokalisering og bygningsmasse bes Rådmannen utarbeide 
et prosjekt som ivaretar krav til moderne barnehager frem mot 2030, hensyntatt at vi 
skal opprettholde dagens kapasitet, være forberedt på nye krav og behov fremover og 
legge dette, sammen med en kalkyle, frem for Levekårsutvalget og Kommunestyret. 

2. Rammen for investeringen er 12 millioner.  
3. Rådmannen bes ivareta en fremdrift av prosjektet slik at det startes i 2019 og 

ferdigstilles senest august 2020.  
4. Kommunestyret ber Rådmannen vurdere å ta inn ekstern bistand for å øke 

kapasiteten på teknisk avdeling for å gjennomføre dette prosjektet innenfor kravet til 
tidsramme og økonomiske rammer.  

 
 
Gang- og sykkelvei Fosby – Haugeby: 
Forskutteres forutsatt at fylkeskommunen dekker inn denne. 
 
Ungdomsklubb: 
Etablere et bedre tilbud til ungdomsklubb etter at LKU har fremlagt utredning i saken 
 
Fladebyåsen II: 
Sørge for at Fladebyåsen II blir opparbeidet slik at man kan begynne å selge tomter i 2019, dog 
skal det primært forsøkes å selges til eller finansieres av private utbyggere. 
 
Grunnarbeidene skal være igangsatt innen 1 august 2019 



 
Renter og avdrag: 
Renter og avdrag holdes uendret i 2019 som en konsekvens av at inntektene er større enn 
utgiftene. 
 
 
Forslag til endringer av budsjett og økonomiplan i fht. Rådmannens forslag: 

 
 
Husleie i alle kommunale boliger skal reguleres til gjengs leie så raskt som mulig 
 
Rådmannen må snarest se på mulig organisasjonsendring i fht de tjenester vi kjøper av Marker 
kommune, eventuell avtale må sies opp. 
 
Nedklassifisering av kommunale veier: 
Utrede muligheten for nedklassifisering av kommunale veier i boligfeltene Fosby, Lillebyfeltet. 
Lillebyåsen, Listeberg, Flatebyåsen I og II og Bjørkebekk. Kommunestyret ønsker denne 
utredningen som egen sak innen utgangen av Q 2. 
 
Konkurranseutsetting av revisjonstjenester: 
Kontrollutvalget bes utrede muligheten for å konkurranseutsette revisjonstjenester med virkning 
fra 01.01.2020.  
 
VAR som eget selskap 
Etablere egen selskapsform som kan overta og drifte VAR området i kommunen. 
Selskapet skal være etablert og i drift senest 2 januar 2020.  
 
I det tilfelle VA-regnskapet prognostiseres mot negativt resultat i 2019 skal driften være overført 
senest 31/12-2019.  
 
 
Avfallsgebyr fritidsbolig økes til 75 % av boliggebyret (gis ingen økonomisk effekt). 
 
Sørge for at alle som bor i kommunen blir registrert som innbyggere i kommunen. 
 
Starte arbeidet med å se på samordningseffekter med Halden brannvesen, men fortsatt 
opprettholde beredskapen som den er i Aremark. Investering i ny brannbil tilbakeføres som 
investering i 2020 med 2.500.000. Det forutsettes at Rådmannen dekker renter og 
avdragskostnader på denne brannbilen innenfor dagens budsjettramme til brannvesenet. 
 



For å sikre formell rett til å kreve tilkoblingsgebyrer fra Skodsberg og Buer hyttefelt skal 
Rådmannen påse at Arealdelen av Kommuneplanen behandles av Formannskapet i første møte, 
legges ut på høring og sluttbehandling skal være i kommunestyremøtet i juni.   
 
Redusere politikergodtgjørelse med NOK 200.000 som benyttes som egenandel til å etablere 
aktivitetspark i området mellom Idrettshallen og Furulund. 
 
Postene i investeringsbudsjettet representerer en handlingsplan for kommende år og hver og en 
av disse må saksfremlegges for kommunestyret for endelig godkjenning og vedtak før 
igangsetting.   
 
 

PS 92/18 Aremark kommunes årsregnskap - udekket i 
investeringsregnskapet 

Behandling i Kommunestyret - 13.12.2018  
 
Formannskapets innstilling:  
 
«Overskridelsene i investeringsregnskapet for 2016 og 2017, på til sammen 10 194 000 kroner, 
inndekkes i budsjettåret for 2018 ved lånopptak.»  
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak 
«Overskridelsene i investeringsregnskapet for 2016 og 2017, på til sammen 10 194 000 kroner, 
inndekkes i budsjettåret for 2018 ved lånopptak.»  
 
 

PS 93/18 Opptak av lån 2018 

Behandling i Kommunestyret - 13.12.2018  
Formannskapets innstilling:  
 
Aremark kommunestyre vedtar å ta opp lån på kr 13 694 000, til finansiering av Skodsberg 
renseanlegg og til å dekke merforbruk i investeringsregnskapet vedrørende Skodsberg 
renseanlegg og Aremark skole for 2016 og 2017. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak 
Aremark kommunestyre vedtar å ta opp lån på kr 13 694 000, til finansiering av Skodsberg 
renseanlegg og til å dekke merforbruk i investeringsregnskapet vedrørende Skodsberg 
renseanlegg og Aremark skole for 2016 og 2017. 
 
 



PS 94/18 Budsjettjusteringer driftsregnskapet 2018 

Behandling i Kommunestyret - 13.12.2018  
Formannskapets innstilling: 
 
Budsjettjusteringer som fremgår av oppsettet i saksfremlegget vedtas.  
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak 
Budsjettjusteringer som fremgår av oppsettet i saksfremlegget vedtas.  
 
 

PS 95/18 Budsjettjusteringer investeringsbudsjettet 2018 

Behandling i Kommunestyret - 13.12.2018  
Formannskapets innstilling:  
 

1. Budsjettposten for «Kommunale tomtefelt – utvikling» reduseres med kr 200 000 
konto 02306.4322.315 med tilhørende finansiering konto 09100.4322.315. 

2. Budsjettposten for prosjektet « Aremark skole – asfaltering og lyssetting» reduseres 
med kr 1 000 000, konto 02306.4331.222/04290.4331.222 med tilhørende finansiering 
konto 09100.4331.222/07290.4331.222. 

3. Budsjettposten for prosjektet «Barnehagen – rehabilitering/utbygging» reduseres med kr 
15 000 000, konto 02307.4332.221/04290.4332.221 med tilhørende finansiering konto 
09100.4332.222/07290.4332.221. 

4. Budsjettposten for prosjektet «Aremark ungdomsklubb» reduseres med kr 3 750 000, 
konto 02306.4337.231/04290.4337.231 med tilhørende finansiering konto 
09100.4337.231/07290.4337.231. 

5. Budsjettposten for prosjektet «Parker – utearealer – oppgradering sentrum» reduseres 
med kr 3 750 000, konto 02307.4350.335/04290.4350.335 med tilhørende finansiering 
konto 09100.4350.335/07290.4350.335. 

6. 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.    

7. Budsjettposten for prosjektet ”Kommunale veger –veglys» reduseres med 
kr 1 250 000, konto 02308.4371.332/04290.4371.332 med tilhørende finansiering konto 
09100.4371.332/07290.4371.332. 

 
Ordfører Geir Aarbu (SP) fremmet følgende tilleggsforslag til formannskapets innstilling: 
 

8. Budsjettposten for «Brannbil» økes med kr 62 500,- konto 
02308.4510.339/04290.4510.339 som finansiering ved refusjon momskomp og salg. 
Momskompensasjonen kr 12 500,- bokføres konto 07290.4510.339 og salgsinntekten kr 
150 000 bokføres konto 06600.450.339. Kr 100 000 avsettes til ubundet investeringsfond 
merket «Brann- og redningsutstyr», konto 05480.4510.339/2.5300.xxx.  

9. Budsjettposten for Startlån – utlån reduseres med kr 200 000,- konto 05200.9100.283 
med tilhørende finansiering konto 09100.9100.283. 

10. Budsjettposten avdrag på startlån reduseres med kr 150 000,- konto 05100.9100.283 og 
mottatte avdrag på startlån økes med kr 150 000,- konto 09200.9100.283. 



 
Formannskapets innstilling med ordfører Geir Aarbu sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
1. Budsjettposten for «Kommunale tomtefelt – utvikling» reduseres med kr 200 000 

konto 02306.4322.315 med tilhørende finansiering konto 09100.4322.315. 
2. Budsjettposten for prosjektet « Aremark skole – asfaltering og lyssetting» reduseres 

med kr 1 000 000, konto 02306.4331.222/04290.4331.222 med tilhørende finansiering 
konto 09100.4331.222/07290.4331.222. 

3. Budsjettposten for prosjektet «Barnehagen – rehabilitering/utbygging» reduseres med kr 
15 000 000, konto 02307.4332.221/04290.4332.221 med tilhørende finansiering konto 
09100.4332.222/07290.4332.221. 

4. Budsjettposten for prosjektet «Aremark ungdomsklubb» reduseres med kr 3 750 000, 
konto 02306.4337.231/04290.4337.231 med tilhørende finansiering konto 
09100.4337.231/07290.4337.231. 

5. Budsjettposten for prosjektet «Parker – utearealer – oppgradering sentrum» reduseres 
med kr 3 750 000, konto 02307.4350.335/04290.4350.335 med tilhørende finansiering 
konto 09100.4350.335/07290.4350.335. 

6. 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. 

7. Budsjettposten for prosjektet ”Kommunale veger –veglys» reduseres med 
kr 1 250 000, konto 02308.4371.332/04290.4371.332 med tilhørende finansiering konto 
09100.4371.332/07290.4371.332. 

8. Budsjettposten for «Brannbil» økes med kr 62 500,- konto 
02308.4510.339/04290.4510.339 som finansiering ved refusjon momskomp og salg. 
Momskompensasjonen kr 12 500,- bokføres konto 07290.4510.339 og salgsinntekten kr 
150 000 bokføres konto 06600.450.339. Kr 100 000 avsettes til ubundet investeringsfond 
merket «Brann- og redningsutstyr», konto 05480.4510.339/2.5300.xxx.  

9. Budsjettposten for Startlån – utlån reduseres med kr 200 000,- konto 05200.9100.283 
med tilhørende finansiering konto 09100.9100.283. 

10. Budsjettposten avdrag på startlån reduseres med kr 150 000,- konto 05100.9100.283 og 
mottatte avdrag på startlån økes med kr 150 000,- konto 09200.9100.283. 

 
 
 

PS 96/18 Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for kontroll og tilsyn 2019 

Behandling i Kommunestyret - 13.12.2018  

Kontrollutvalgets innstilling 
1. Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2019 med en kostnadsramme på kr. 427 650,-, vedtas 
2. Budsjettet for kontroll- og tilsyn 2019 oversendes ordfører for videre politisk behandling 

etter § 18 i «Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner» med følgende 
innstilling:  
Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2019 med en kostnadsramme på kr. 427 650,- vedtas 

 
Representanten Alf Ulven (H) fremmet følgende tilleggsforslag til kontrollutvalgets innstilling: 
 
Lønn til kontrollutvalgsmedlemmer reduseres fra 12.000 til 6.000. 



 
Kontrollutvalgets innstilling med tilleggsforslag fra Alf Ulven ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
1. Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2019 med en kostnadsramme på kr. 427 650,-, vedtas 
2. Budsjettet for kontroll- og tilsyn 2019 oversendes ordfører for videre politisk behandling 

etter § 18 i «Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner» med følgende 
innstilling:  
Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2019 med en kostnadsramme på kr. 427 650,- vedtas 
Lønn til kontrollutvalgsmedlemmer reduseres fra 12.000 til 6.000. 

 
 

PS 97/18 Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret - 
Oppfølgingsrapport Helse og omsorg 

Behandling i Kommunestyret - 13.12.2018  

Kontrollutvalgets innstilling 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Helse og omsorg» tas til orientering. 
 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Helse og omsorg» tas til orientering. 
 
 

PS 98/18 Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret - Kartlegging 
Skodsberg renseanlegg og Aremark skole 

Behandling i Kommunestyret - 13.12.2018  
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 

1. Kommunestyret tar Kartleggingsrapport Rehabiliteringen av Aremark skole og 
Skodsberg renseanlegg til orientering. 

 
Kommunestyret vedtok i møte 27.09.2018 sak 72/18 at det skal utarbeides følgende 
dokument, Aremark kommunes prosjektstyringsmodell. 
På bakgrunn av kartleggingsrapporten presiseres at rådmannen konkret skal 
innarbeide følgende i Aremark kommunes prosjektstyringsmodell: 

 
Rutiner for: 

 Å utarbeide kalkyler/kostnadsoverslag for fremtidige investeringsprosjekter for å 
sikre realistisk budsjettering 

 Å legge fram budsjettjusteringer for behandling i kommunestyret underveis i 
forbindelse med investeringsprosjekter, slik at finansiell dekning fremkommer. 

 Å rapportere skriftlig om investeringsprosjekter til kommunestyret. 



 Å sikre at det er faste prosedyrer vedrørende anvisning og attestering (godkjenning) 
av fakturaer slik at det kontrolleres at utbetalingen har dekning i avtale/kontrakt og 
budsjett 

 
Aremark kommunes prosjektstyringsmodell skal: 

 Være et helhetlig strategidokument for offentlige anskaffelser som skal bidra til at 
lov og forskrift om offentlige anskaffelser overholdes ved innkjøp og investeringer 

 Tydeliggjøre delegeringsmyndighet fra kommunestyret til rådmann, og videre sikre 
avklaring av roller og ansvar internt i administrasjonen generelt og i 
investeringsprosjekter. 

 Være en mal for investeringsprosjekter som spesifiserer ansvar, rutiner for 
oppfølging og rutiner for rapportering internt og til folkevalgt organ. 

 Inneholde rutiner for hva som skal journalføres og arkiveres hos kommunen, spesielt 
sett opp mot kontrakter og anbudsprosesser. 

 
2. Kommunestyret ber rådmannen legge frem en framdrifts- og tiltaksplan om hvordan 

administrasjonen vil følge opp kommunestyrets vedtak for kontrollutvalget i 
kontrollutvalgsmøtet 22.01.2019. 

 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak 
 

1. Kommunestyret tar Kartleggingsrapport Rehabiliteringen av Aremark skole og 
Skodsberg renseanlegg til orientering. 

 
Kommunestyret vedtok i møte 27.09.2018 sak 72/18 at det skal utarbeides følgende 
dokument, Aremark kommunes prosjektstyringsmodell. 
 
På bakgrunn av kartleggingsrapporten presiseres at rådmannen konkret skal 
innarbeide følgende i Aremark kommunes prosjektstyringsmodell: 

 
 
 
Rutiner for: 

 Å utarbeide kalkyler/kostnadsoverslag for fremtidige investeringsprosjekter for å 
sikre realistisk budsjettering 

 Å legge fram budsjettjusteringer for behandling i kommunestyret underveis i 
forbindelse med investeringsprosjekter, slik at finansiell dekning fremkommer. 

 Å rapportere skriftlig om investeringsprosjekter til kommunestyret. 
 Å sikre at det er faste prosedyrer vedrørende anvisning og attestering (godkjenning) 

av fakturaer slik at det kontrolleres at utbetalingen har dekning i avtale/kontrakt og 
budsjett 

 
Aremark kommunes prosjektstyringsmodell skal: 

 Være et helhetlig strategidokument for offentlige anskaffelser som skal bidra til at 
lov og forskrift om offentlige anskaffelser overholdes ved innkjøp og investeringer 

 Tydeliggjøre delegeringsmyndighet fra kommunestyret til rådmann, og videre sikre 
avklaring av roller og ansvar internt i administrasjonen generelt og i 
investeringsprosjekter. 



 Være en mal for investeringsprosjekter som spesifiserer ansvar, rutiner for 
oppfølging og rutiner for rapportering internt og til folkevalgt organ. 

 Inneholde rutiner for hva som skal journalføres og arkiveres hos kommunen, spesielt 
sett opp mot kontrakter og anbudsprosesser. 

 
2. Kommunestyret ber rådmannen legge frem en framdrifts- og tiltaksplan om hvordan 

administrasjonen vil følge opp kommunestyrets vedtak for kontrollutvalget i 
kontrollutvalgsmøtet 22.01.2019. 

 
 
 

PS 99/18 Tilstandsrapport 2018 Oppvekst 

Behandling i Kommunestyret - 13.12.2018  
Levekårsutvalgets innstilling:  
 
Tilstandsrapporten tas til orientering. 

Lokalt prioriterte satsingsområder 2019 støttes. 
 
Levekårsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
Tilstandsrapporten tas til orientering. 

Lokalt prioriterte satsingsområder 2019 støttes. 
 
 

PS 100/18 Reviderte vedtekter Aremark kommunale barnehage 

Behandling i Kommunestyret - 13.12.2018  
 
Levekårsutvalgets innstilling:  
 
Vedtektene endres som foreslått i vedlegget. 
 
Levekårsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Det presiseres at vedlegget det refereres til, ble ettersendt på epost 10.desember etter 
innkallingen til kommunestyret, da det ligger feil vedlegg i saksframlegget. E-posten med 
vedlegget journalføres i saksmappen.   

Vedtak 
Vedtektene endres som foreslått i vedlegget.  
 
Det presiseres at vedlegget det refereres til, ble ettersendt på epost 10.desember etter 
innkallingen til kommunestyret, da det ligger feil vedlegg i saksframlegget. E-posten med 
vedlegget journalføres i saksmappen.   
 



 
 

PS 101/18 Innspill til høring - kollektivtilbudet i Østfold 

Behandling i Kommunestyret - 13.12.2018  
Formannskapets innstilling:  
 
Aremark kommune vil at dagens kollektivtilbud opprettholdes og gjerne styrkes. Aremark 
kommune ber om at den bussen som går 13.30 fra Busterudparken i Halden skal gå slik at 
elevene på Halden videregående skole avdeling Porsnes kan være med bussen hjem når 
undervisningen ender 14.00. Dette skal gjelde alle dager i skoleuken. 
 
Dagens Flexx-tilbud for Aremark opprettholdes. 
 
Representanten Øivind Strand (SP) fremmet nytt forslag til avsnitt en i formannskapets 
innstilling: 
 
Aremark kommune vil at dagens kollektivtilbud opprettholdes og styrkes. Vi ber om at det blir 
lagt opp til ruter som reduserer ventetida for Aremarks elever ved Halden videregående skole. 
 
Formannskapets innstilling med tillegg fra Øivind Strand ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak 
Aremark kommune vil at dagens kollektivtilbud opprettholdes og styrkes. Vi ber om at det blir 
lagt opp til ruter som reduserer ventetida for Aremarks elever ved Halden videregående skole. 
 
Dagens Flexx-tilbud for Aremark opprettholdes. 
 
 

PS 102/18 Søknad om kjøp av næringstomt på Sommerro industriområde 

Behandling i Kommunestyret - 13.12.2018  
Formannskapets innstilling: 
 
Søknad om kjøp av næringstomt avslås. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak 
Søknad om kjøp av næringstomt avslås. 
 
 

PS 103/18 Søknad om fritak fra politiske verv - Mette Marit Grønmyr 

Behandling i Kommunestyret - 13.12.2018  

Rådmannens innstilling 
1. Mette Marit Grønmyr gis fritak fra politisk verv i Aremark kommune.  



2. Som nytt medlem i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne velges:  
 
Valgstyrets leder Harald Nilsen fremmet forslag om følgende kandidat til å overta vervet som 
medlem i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne: Hans Petter Aslakstrøm Hannaas 
 
Rådmannens innstilling med forslaget fra valgstyrets leder ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
1. Mette Marit Grønmyr gis fritak fra politisk verv i Aremark kommune.  
2. Som nytt medlem i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne velges: Hans Petter 
Aslakstrøm Hannaas 
 
 
 

PS 104/18 Fritak fra verv - Berit Holth 

Behandling i Kommunestyret - 13.12.2018  
 
Rådmannens innstilling: 

1. Berit Holth gis fritak som meddommer i Halden tingrett. 
2. Som ny kvinnelig meddommer i Halden tingrett velges: 

 
Valgstyrets leder Harald Nilsen fremmet forslag om følgende kandidat til å overta vervet som 
meddommer i Halden tingrett: Malin Arnesen  
 
Rådmannens innstilling med forslaget fra valgstyrets leder ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak 
1. Berit Holth gis fritak som meddommer i Halden tingrett. 
2. Som ny kvinnelig meddommer i Halden tingrett velges: 

Malin Arnesen. 
 
 

PS 105/18 Medlem fjernes fra meddommerutvalget 

Behandling i Kommunestyret - 13.12.2018  
 
Rådmannens innstilling: 

1. Jon‐Gerhard Johansen fjernes fra Halden tingretts meddommerutvalg. 
2. Som ny mannlig meddommer i Halden tingrett velges: 

 

Vedtak 

1. Jon‐Gerhard Johansen fjernes fra Halden tingretts meddommerutvalg. 
2. Som ny mannlig meddommer i Halden tingrett velges: Hans Petter Aslakstrøm Hannaas 

 
 
 



PS 106/18 Møteplan 2019 

Behandling i Kommunestyret - 13.12.2018  

Rådmannens innstilling 
1. Den fremlagte møteplanen for 2019 godkjennes.  
2. Ordfører og utvalgsledere har fullmakt til å endre møtedatoer for sine respektive utvalg.  

 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
1. Den fremlagte møteplanen for 2019 godkjennes.  
2. Ordfører og utvalgsledere har fullmakt til å endre møtedatoer for sine respektive utvalg.  
 
 

PS 107/18 Orienteringer 

Behandling i Kommunestyret - 13.12.2018  
 
Ingen orienteringer. 

Vedtak 
 
 
 

PS 108/18 Referatsaker 

Behandling i Kommunestyret - 13.12.2018  
 
Ingen referatsaker. 

Vedtak 
 
 
 

PS 109/18 Grunngitte spørsmål etter §20 i reglement for utvalg 

Behandling i Kommunestyret - 13.12.2018  
Ingen grunngitte spørsmål ble fremmet. 
 

Vedtak 
 
 
 



PS 110/18 Forespørsler/interpellasjoner 

Behandling i Kommunestyret - 13.12.2018  
 
Det var ingen forespørsler/interpellasjoner. 

Vedtak 
 
 
 

PS 111/18 Omgjøring av vedtak i sak 17/18 - Forespørsel om å ta stilling til 
Kanalselskapets strateginotat - behandlet i Kommunestyret 26.04.18 

Behandling i Kommunestyret - 13.12.2018  
 
Saken ble satt på sakskartet i møtet, og har således ingen innstilling.  
 
Vedtaket var enstemmig. 

Vedtak 
Kommunestyret beslutter å utbetale tilbakeholdte driftsmidler for 2018 til Haldenvassdragets 
Kanalselskap AS i henhold til mottatte fakturaer.  
 


