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Utvalg: Formannskap 
Møtested: Kommunestyresalen, Aremark rådhus 
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Tidspunkt: 17:00-18:30 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Geir Ragnar Aarbu Leder SP 
Alf Martin Ulven Nestleder H 
Nils Håkon Sandtorp Medlem KRF 
Tove Merete Thomassen 
Fagerhøi 

Medlem AP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Turid Heitmann Kollerød MEDL SP 
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Lars Martin Jæger Turid Heitmann Kollerød H 
   

 
Merknader 
 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Alice Reigstad Rådmann 
  

 
 
 



 
  



Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

PS 10/19 Godkjenning av innkalling  
PS 11/19 Godkjenning av sakliste  
PS 12/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  
PS 13/19 Kommuneplanens arealdel 2019 - 2031 - 1.gangs behandling - 

Høring og Offentlig ettersyn 
 

PS 14/19 Økonomiplan 2019-2022 - korrigering  
PS 15/19 Rådmannens tilbakemelding på vedtatt budsjett  
PS 16/19 Oppfølging av budsjett vedtak for 2019 - offentlig avløp til 

Skodsberg og Buer hyttefelt 
 

PS 17/19 Nytt punkt 13.11 i Delegeringsreglementet for Aremark 
kommune 

 

PS 18/19 Søknad - Kjøp av industritomt Sommerro  
PS 19/19 Medlemskap i Klima Østfold  
PS 20/19 Orienteringer  
PS 21/19 Grunngitte spørsmål etter § 20 i reglement for utvalg  
PS 22/19 Forespørsler  

 
 

PS 10/19 Godkjenning av innkalling 

Behandling i Formannskap - 07.02.2019  
 
 

Vedtak 
 
Innkallingen ble enstemmig godkjent. 
 
 

PS 11/19 Godkjenning av sakliste 

Behandling i Formannskap - 07.02.2019  
 
 

Vedtak 
 
Sakslisten ble enstemmig godkjent. 
 



 

PS 12/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Formannskap - 07.02.2019  
 
 

Vedtak 
 
Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent. 
 

PS 13/19 Kommuneplanens arealdel 2019 - 2031 - 1.gangs behandling - 
Høring og Offentlig ettersyn 

Behandling i Formannskap - 07.02.2019  
 
Rådmannens innstilling: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 11-14 vedtar formannskapet å legge forslag til 
kommuneplanens arealdel ut på høring og offentlig ettersyn når plandokumentene er revidert 
som beskrevet i rådmannens vurdering. Plandokumentene består av plankart datert 19.10.2018, 
planbestemmelser datert 9.10.2018, og planbeskrivelse datert 16.9.2016. 
 
Ordfører trekker saken for ny saksbehandling.  
 

Vedtak 
 
Ordfører trekker saken for ny saksbehandling.  
 
 
 

PS 14/19 Økonomiplan 2019-2022 - korrigering 

Behandling i Formannskap - 07.02.2019  
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Posten «Avløpsutbyggingen forseres, trykkavløp til Skodsberg og Buer hyttefelt» fjernes 
for 2021 med kr 5 000 000. 

2. Posten «Vedlikehold trimløype tas ut» kr 50 000 i perioden 2020-2022 dekkes ved 
reduksjon av reserverte bevilgninger/formannskapets konto, 14900.1900.180. 

 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 
 



Vedtak 
 

1. Posten «Avløpsutbyggingen forseres, trykkavløp til Skodsberg og Buer hyttefelt» fjernes 
for 2021 med kr 5 000 000. 

2. Posten «Vedlikehold trimløype tas ut» kr 50 000 i perioden 2020-2022 dekkes ved 
reduksjon av reserverte bevilgninger/formannskapets konto, 14900.1900.180. 

 
 

PS 15/19 Rådmannens tilbakemelding på vedtatt budsjett 

Behandling i Formannskap - 07.02.2019  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Rådmannens tilbakemelding tas til orientering. 
 
Representanten Geir Aarbu (SP) fremmet følgende forslag til vedtak: 
Salg av boliger gjennomføres i henhold til budsjettvedtak 2019 
 
Representanten Geir Aarbu sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak 
 
Salg av boliger gjennomføres i henhold til budsjettvedtak 2019. 
 
 

PS 16/19 Oppfølging av budsjett vedtak for 2019 - offentlig avløp til 
Skodsberg og Buer hyttefelt 

Behandling i Formannskap - 07.02.2019  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Saken tas til orientering 
 
Representanten Alf Ulven (H) fremmet følgende forslag til innstilling: 
Formannskapet påpeker at det er lagt opp til tvungen påkobling for hytter med innlagt vann. 
VA-utbyggingen gjennomføres i henhold til budsjettvedtak 2019. 
 
Representant Alf Ulvens (H) forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak 
 
Formannskapet påpeker at det er lagt opp til tvungen påkobling for hytter med innlagt vann. 
VA-utbyggingen gjennomføres i henhold til budsjettvedtak 2019. 
 



 

PS 17/19 Nytt punkt 13.11 i Delegeringsreglementet for Aremark kommune 

Behandling i Formannskap - 07.02.2019  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Et nytt punkt 13.11 tas inn i Delegeringsreglementet for Aremark kommune: 
Særskilt delegering til skole- og barnehagefaglig rådgiver i Aremark kommune 
Barnehageloven (LOV 2005-06-17 nr 64) m. forskrifter 

- Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter barnehageloven §§ 8, 10, 11, § 12, 
§§ 13, 15, 16, 17 og 18, med de til enhver tid tilhørende forskrifter og endringer i lov til 
skole- og barnehagefaglig rådgiver. 

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) (LOV-1998-07- 
17-61) 

- Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter opplæringslova § 13-1 fjerde ledd 
til skole- og barnehagefaglig rådgiver. 

 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 
 

Vedtak 
 
Et nytt punkt 13.11 tas inn i Delegeringsreglementet for Aremark kommune: 
Særskilt delegering til skole- og barnehagefaglig rådgiver i Aremark kommune 
Barnehageloven (LOV 2005-06-17 nr 64) m. forskrifter 

- Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter barnehageloven §§ 8, 10, 11, § 12, 
§§ 13, 15, 16, 17 og 18, med de til enhver tid tilhørende forskrifter og endringer i lov til 
skole- og barnehagefaglig rådgiver. 

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) (LOV-1998-07- 
17-61) 

- Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter opplæringslova § 13-1 fjerde ledd 
til skole- og barnehagefaglig rådgiver. 

 
 

PS 18/19 Søknad - Kjøp av industritomt Sommerro 

Behandling i Formannskap - 07.02.2019  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyrets prinsippvedtak á 14. desember 2017 følges opp av rådmannen og rådmannen 
gis fullmakt til å gå videre og fremforhandle og inngå en avtale med Thor Arild Holth. 
 
Representanten Geir Aarbu (SP) fremmet følgende forslag til tilleggspunkt til rådmannens 
innstilling:  
Fremforhandlet avtale oversendes kommunestyret for endelig behandling. 
 
Rådmannens innstilling med tilleggspunkt fra representanten Geir Aarbu ble enstemmig vedtatt. 



 
 

Vedtak 
 
Kommunestyrets prinsippvedtak á 14. desember 2017 følges opp av rådmannen og rådmannen 
gis fullmakt til å gå videre og fremforhandle og inngå en avtale med Thor Arild Holth. 
Fremforhandlet avtale oversendes kommunestyret for endelig behandling. 
 
 

PS 19/19 Medlemskap i Klima Østfold 

Behandling i Formannskap - 07.02.2019  
 
Rådmannens innstilling: 

1. Aremark kommune ønsker å melde seg inn i Klima Østfold fra og med 2019. 
2. Medlemskontingenten på kr. 10 000,- for 2019 dekkes over driftsbudsjettet, og for 2020 

innarbeides denne i rådmannens budsjettforslag. 
 
Rådmannens innstilling falt mot formannskapets fem stemmer. 
 

Vedtak 
 
Aremark kommune melder seg ikke inn i Klima Østfold. 
 

PS 20/19 Orienteringer 

Behandling i Formannskap - 07.02.2019  
 

 Orientering vedrørende basseng/svømmehall – svar på forespørsel fra 
formannskapsmøtet 23. januar. 

 Ordfører orienterer om ordførermøte vedrørende overføring av Østfold fylkeskommune 
sine aksjer til kommunene. 

 
 
 
 

PS 21/19 Grunngitte spørsmål etter § 20 i reglement for utvalg 

Behandling i Formannskap - 07.02.2019  
 
Det var ingen grunngitte spørsmål. 
 
 
 



PS 22/19 Forespørsler 

Behandling i Formannskap - 07.02.2019  
 
Det var ingen grunngitte spørsmål. 
 
 
 
 


