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PS 1/19 Godkjenning av innkalling 

Behandling i Levekårsutvalget - 31.01.2019  
 
 

Vedtak 
 
Innkallingen ble godkjent. 
 
 

PS 2/19 Godkjenning av saksliste 

Behandling i Levekårsutvalget - 31.01.2019  
 
 

Vedtak 
 
Sakslisten ble godkjent. 
 
 

PS 3/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Levekårsutvalget - 31.01.2019  
 
 



Vedtak 
 
Protokoll fra forrige møte ble godkjent. 
 

PS 4/19 Hvordan drive fremtidens eldreomsorg i Aremark 

Behandling i Levekårsutvalget - 31.01.2019  
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Rådmannen bes fremskaffe en oversikt over kostnader knyttet til rivning av den delen av 
Fosbykollen som inneholder servicefløyen og rehabilitering av resterende 
bygningsmasse slik at den tilfredsstiller dagens branntekniske og bygningsmessige krav. 
Ny sak om bevilgning til arbeidet fremmes for Formannskap og Kommunestyre. 

2. Rådmannen bes omdefinere de seks plassene som ligger i den delen man kaller 
«skjermet» til omsorgsboliger med heldøgns omsorg. 

 
Behandling av saken: 
 
Elin Buer fremmet følgende forslag til et nytt punkt i utvalgets innstilling til kommunestyret: 
«Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 77/18. Levekårsutvalget anbefaler at kommunestyret 
nedsetter en plankomité som følger opp arbeidet med hvordan eldreomsorgen skal organiseres 
fremover, og hvilke investeringer i bygninger dette krever. 
Plankomitéen bør bestå av politikere og administrativt ansatte, samt representanter for relevante 
fagmiljøer og aktuelle brukergrupper og utvalg.» 
 
LKU støtter punkt 1 i rådmannens innstilling.  
 
Elin Buers forslag til nytt punkt fikk enstemmig tilslutning. LKU forutsetter at vurderingen av 
punkt 2 i rådmannens innstilling blir ivaretatt i foreslått plankomités arbeid. Opprinnelig punkt 2 
går derfor ut og erstattes av Elin Buers forslag. 
 

Vedtak 
 
LKUs innstilling til kommunestyret: 
 

1. Rådmannen bes fremskaffe en oversikt over kostnader knyttet til rivning av den delen av 
Fosbykollen som inneholder servicefløyen og rehabilitering av resterende 
bygningsmasse slik at den tilfredsstiller dagens branntekniske og bygningsmessige krav. 
Ny sak om bevilgning til arbeidet fremmes for Formannskap og Kommunestyre. 

 
2. Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 77/18. Levekårsutvalget anbefaler at 

kommunestyret nedsetter en plankomité som følger opp arbeidet med hvordan 
eldreomsorgen skal organiseres fremover, og hvilke investeringer i bygninger dette 
krever. Plankomitéen bør bestå av politikere og administrativt ansatte, samt 
representanter for relevante fagmiljøer og aktuelle brukergrupper og utvalg. 

 
 



 

PS 5/19 Navnesak - Kolløya med flere 

Behandling i Levekårsutvalget - 31.01.2019  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Aremark kommune har ingen innspill til denne høringen av stedsnavn. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
 
Aremark kommune har ingen innspill til denne høringen av stedsnavn. 
 
 
 

PS 6/19 Klagebehandling - navnesak - Fosby, Fladeby, Fyldeng, Hansesætre 

Behandling i Levekårsutvalget - 31.01.2019  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Aremark kommune ber Kartverket vurdere de innkomne uttalelsene fra berørte i saken men 
henstiller Kartverket om å komme med en snarlig og endelig avgjørelse i saken slik at 
kommunen kan komme videre med adresseringen som er relatert til navnene omhandlet i denne 
saken. 
 
Behandling av saken: 
 
Øivind Strand (SP) fremmet følgende forslag til vedtak: 
«Aremark kommune har stor forståelse for synspunktene som fremkommer i uttalelsene fra de 
som har tilknytning til de stedsnavnene som omhandles i denne saken. 
Kartverket bes derfor om å etterkomme ønskene fra de berørte. 
Aremark kommune henstiller til Kartverket å komme med en snarlig og endelig avgjørelse i 
saken, slik at kommunen kan komme videre med adresseringen som er relatert til navnene som 
er omhandlet i denne saken.» 
 
Strands forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
 
Aremark kommune har stor forståelse for synspunktene som fremkommer i uttalelsene fra de 
som har tilknytning til de stedsnavnene som omhandles i denne saken. 
Kartverket bes derfor om å etterkomme ønskene fra de berørte. 



Aremark kommune henstiller til Kartverket å komme med en snarlig og endelig avgjørelse i 
saken, slik at kommunen kan komme videre med adresseringen som er relatert til navnene som 
er omhandlet i denne saken. 
 
 
 

PS 7/19 Orienteringer 

Behandling i Levekårsutvalget - 31.01.2019  
 
Leder i Levekårsutvalget hadde før møtet bedt rådmannen om å orientere om endringer i 
administrativ ledelse på kort og litt lengre sikt innenfor skole/barnehage/kultur i Aremark 
kommune. 
Rådmannen orienterte om at assisterende rektor Kristin Paulsen vil gå inn som rektor ved 
Aremark skole fram til sommeren fra 1. mars når Per Ole Pihlstrøm slutter som 
virksomhetsleder/rektor. Kommuneoppgavene skal utføres av Yvonne Grundnes som 
skolefaglig rådgiver i stab på rådhuset.  
Virksomhetsleder barnehage Ragnfrid Næss vil fungere som møtesekretær og rådmannens 
representant i Levekårsutvalget. 
 
Det gjennomføres en prosess med en utviklingsstrategi for Aremark kommune, der administrativ 
organisering er ett av utviklingsområdene. Målsettingen er en robust organisasjon som kan løse 
organisasjonens oppgaver. Innspillene på behovet for en rektor som kan være til stede i skolen, 
og som ikke har så mange kommunale oppgaver i tillegg, er entydige fra partene i kommunen. 
Rådmannen har til hensikt å følge opp dette ut ifra innspillene. 
 
 
 
 
 

PS 8/19 Referatsaker 

Behandling i Levekårsutvalget - 31.01.2019  
 
Det var ingen referatsaker. 
 
 
 

PS 9/19 Forespørsler 

Behandling i Levekårsutvalget - 31.01.2019  
 
Elin Buer fremmet en forespørsel til møtet som rådmannen besvarte muntlig: 
 
«Følgende forespørsel stilles til Rådmannen til LKU-møte 31.01.19. Ønskes tatt inn under PS 
9/19, Forespørsler. 
 
Angående sak LKU-sak 54/18 som ble behandlet den 11.10.18; Overføring av Nav Aremarks 



kommunale tjenester til Halden, ønskes det svar på noen spørsmål. 
 
-s. 85 i sakspapirene, 3.avsnitt: her står det: "Dersom det avdekkes behov for tilstedeværende 
saksbehandlere i Aremark kan NAV Halden Aremark tilby tilstedeværelse i Aremark 1-2 dager 
per uke". Hvordan er det tenkt at dette behovet skal avdekkes?  Skal det vurderes i hvilken grad 
brukerne har mulighet til å komme seg til Halden, og kun dersom det er vanskelig, skal det 
tilbys tilstedeværelse i Aremark? Eller skal brukerne kunne velge selv? 
 
- s 85 i sakspapirene, 3. avsnitt: Vet Rådmannen hvordan selvbetjeningstjenesten på Rådhuset i 
Aremark skal være? Hvem skal være ansvarlig for opplæring av innbyggerne som skal benytte 
seg av tjenesten? 
 
Jeg ønsker en forklaring på hvordan det økonomiske er tenkt fordelt mellom kommunene, det 
var ikke helt klart for meg i sakspapirene. 
 
Med følgende underspørsmål: 
 
- s 86, 1.kulepunkt, 2.avsnitt: Hva ligger i "Kommunens del av driftskostnadene"? 
 
- s 86, 2.kulepunkt: Her står det: "Driftskostnader til KOSTRA-tjeneste 281 (økonomisk 
sosialhjelp) skal dekkes direkte av den enkelte kommune når tiltaket/tjenesten ytes". Vil denne 
modellen sikre at ikke en av kommunenes innbyggere forfordeles når det gjelder overføring fra 
kommunal til statlig NAV-stønad? Er det sett på erfaringer (og avtaler) fra andre kommuner 
som har en slik ordning?» 
 
Rådmannen sa at det skal igangsettes en kartlegging av antall besøk på NAV i Aremark, slik det 
er nå. Antall besøk er allerede redusert etter at statlig del av NAV har flyttet til Halden.  

Alle henvendelser til NAV om avtalte besøk gjøres nå gjennom timebestillinger. Hvis det er 
behov for avtaler som gjennomføres i Aremark, må ansatte på NAV kjøre til Aremark fra 
Halden. 

En løsning for selvbetjening vil bli plassert i inngangspartiet på rådhuset i Aremark. Bruken vil 
være som om du benytter internett hjemme. Ved behov for hjelp vil man kunne få dette i 
servicetorget eller av andre ansatte på rådhuset. 

Man er i startgropa når det gjelder samarbeidsavtalen om NAV. Det er gode eksempler på 
avtaler inngått mellom andre kommuner om dette(Spydeberg/Hobøl), og det vil bli innhentet 
erfaringer fra dette. 

NAV-lederne arbeider med et utkast til avtale som kan legges fram for politisk. 

Saker i NAV, også om økonomisk sosialhjelp, blir i dag behandlet av spesialister. Det er entydig 
positive erfaringer i forhold til denne utviklingen. 
 
 
 
 
 


