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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

PS 10/19 Godkjenning av innkalling  
PS 11/19 Godkjenning av saksliste  
PS 12/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  
PS 13/19 Hvordan drive fremtidens eldreomsorg i Aremark  
PS 14/19 Oppfølging av budsjettvedtak for 2019 - etablering av VAR-

områdene i egen selskapsform - behov for utredning 
 

PS 15/19 Medlemskap i Klima Østfold  
PS 16/19 Rådmannens tilbakemelding på vedtatt budsjett  
PS 17/19 Nytt punkt 13.11 i Delegeringsreglementet for Aremark 

kommune 
 

PS 18/19 Søknad - Kjøp av industritomt Sommerro  
PS 19/19 Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Aremark kommune  
PS 20/19 Søknad om fritak som meddommer ved Halden tingrett X 
PS 21/19 Orienteringer  
PS 22/19 Referatsaker  
PS 23/19 Grunngitte spørsmål etter §20 i reglement for utvalg  
PS 24/19 Forespørsler/interpellasjoner  
PS/25/19 Opprettelse av Ad Hoc - utvalg Satt på sakslisten 

i møtet. 
 
 

PS 10/19 Godkjenning av innkalling 

Behandling i Kommunestyret - 21.02.2019  
 
 

Vedtak 
Innkallingen ble enstemmig godkjent. 
 
 

PS 11/19 Godkjenning av saksliste 

Behandling i Kommunestyret - 21.02.2019  
 
 



Vedtak 
Sakslisten ble enstemmig godkjent - en tilleggssak meldes inn. 
 
 
 

PS 12/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Kommunestyret - 21.02.2019  
 
 

Vedtak 
Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent. 
 
 

PS 13/19 Hvordan drive fremtidens eldreomsorg i Aremark 

Behandling i Kommunestyret - 21.02.2019  
Levekårsutvalgets 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. 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. 

Representanten Alf Ulven (H) fremmer forslag om at innstillingens punkt 1 strykes og at det 
nedsettes en plankomité som følger opp arbeidet med hvordan eldreomsorgen skal organiseres 
fremover, og hvilke investeringer i bygninger dette krever. Plankomitéen består av følgende 
medlemmer: 

- Leder Jørgen Grønlund (H) 
- 1 representant fra hvert av de politiske partiene SP, AP, KRF og V 
- Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne v/leder Bjørn Tangen 
- Verneombud 
- Tillitsvalgte 
- Representanter fra administrasjonen 

 
Gruppen skal konstitueres innen 1. mars. 
 
Representanten Alf Ulvens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak 
Det nedsettes en plankomité som følger opp arbeidet med hvordan eldreomsorgen skal 
organiseres fremover, og hvilke investeringer i bygninger dette krever. Plankomitéen består av 
følgende medlemmer: 

- Leder Jørgen Grønlund (H) 
- 1 representant fra hvert av de politiske partiene SP, AP, KRF og V 
- Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne v/leder Bjørn Tangen 
- Verneombud 
- Tillitsvalgte 
- Representanter fra administrasjonen 

 
Gruppen skal konstitueres innen 1. mars. 
 
 

PS 14/19 Oppfølging av budsjettvedtak for 2019 - etablering av VAR-
områdene i egen selskapsform - behov for utredning 

Behandling i Kommunestyret - 21.02.2019  
Formannskapets innstilling: 
 

1. Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle og inngå avtale med Halden kommune om 
drift og forvaltning av renovasjonsområdet på vegne av Aremark kommune. 

2. Rådmannen bes innhente ekstern bistand for å belyse ulike forhold av relevans for en 
etablering av et eget selskap for som skal forvalte og drifte vann-, avløp- og 
renovasjonsområdene i kommunen. 

3. Utgiften til ekstern bistand kr 150 000 eks mva utgiftsføres kto. 
12701.4440.340/12701.4441.350 og dekkes ved bruk av Reserverte bevilgninger -  
formannskapets konto 14900.1900.180. 

 
 
Representanten Alf Ulven (H) fremmer følgende forslag til innstilling: 

2. Aremark kommune må gjennomføre denne utredningen med egne ansatte. 
 
Representanten Tove Fagerhøi (AP) ønsket følgende protokolltilførsel: 
Dersom utredning og faglige vurderinger kommer til at det ikke vil være vesentlige fordeler 
knyttet til etablering av eget VAR-selskap skal virksomheten fortsatt være en del av det 
kommunale regnskapet. 
 
Rådmannens innstilling punkt 1 med Alf Ulvens forslag til punkt 2 ble vedtatt med 12 mot 5 
stemmer. Punkt 3 i rådmannens innstilling faller bort. 
 

Vedtak 
1. Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle og inngå avtale med Halden kommune 

om drift og forvaltning av renovasjonsområdet på vegne av Aremark kommune. 
2. Aremark kommune må gjennomføre denne utredningen med egne ansatte. 

 
 
 



PS 15/19 Medlemskap i Klima Østfold 

Behandling i Kommunestyret - 21.02.2019  
Formannskapets innstilling: 
Aremark kommune melder seg ikke inn i Klima Østfold. 
 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 16 mot 1 stemme 

Vedtak 
Aremark kommune melder seg ikke inn i Klima Østfold. 
 
 

PS 16/19 Rådmannens tilbakemelding på vedtatt budsjett 

Behandling i Kommunestyret - 21.02.2019  
 
Formannskapets innstilling: 
Salg av boliger gjennomføres i henhold til budsjettvedtak 2019. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt 

Vedtak 
Salg av boliger gjennomføres i henhold til budsjettvedtak 2019. 
 
 

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

Behandling i Kommunestyret - 21.02.2019  
Formannskapets 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. 

 
Formannskapets 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 Kommunestyret - 21.02.2019  
 
Formannskapets 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. 
Fremforhandlet avtale oversendes kommunestyret for endelig behandling. 
 
Formannskapets innstilling 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 Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Aremark kommune 

Behandling i Kommunestyret - 21.02.2019  

Kontrollutvalgets innstilling 
 
Kommunestyret tar årsmeldingen til orientering 
 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak 
Kommunestyret tar årsmeldingen til orientering 
 
 
 



PS 20/19 Søknad om fritak som meddommer ved Halden tingrett 

Behandling i Kommunestyret - 21.02.2019  

Rådmannens innstilling  
1. Ann-Charloth Hanssen gis fritak som meddommer i Halden tingrett.  
2. Som ny kvinnelig meddommer i Halden tingrett velges:  

 
Representanten Håkon Tolsby (SP) fremmet følgende forslag til nytt punkt 2: 
Aremark kommune har for perioden oppnevnt 40 meddommere til tingretten. Dette antallet er 
vesentlig høyere enn for andre kommuner. Domstolsadministrasjonen opplyser om at for en 
kommune på Aremarks størrelse er det rimelig med 10-20 meddommere. Kommunestyret ber 
derfor rådmannen kontakte Sorenskriveren i Halden for å få antallet meddommere i Aremark 
redusert til inntil 20. Det oppnevnes ikke nye meddommere for inneværende periode. 
 
Punkt 1 i rådmannens innstilling med representanten Håkon Tolsby sitt forslag til nytt punkt 2 
ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
1. Ann-Charloth Hanssen gis fritak som meddommer i Halden tingrett.  
2. Aremark kommune har for perioden oppnevnt 40 meddommere til tingretten. Dette 

antallet er vesentlig høyere enn for andre kommuner. Domstolsadministrasjonen 
opplyser om at for en kommune på Aremarks størrelse er det rimelig med 10-20 
meddommere. Kommunestyret ber derfor rådmannen kontakte Sorenskriveren i Halden 
for å få antallet meddommere i Aremark redusert til inntil 20. Det oppnevnes ikke nye 
meddommere for inneværende periode. 

 
 

PS 21/19 Orienteringer 

Behandling i Kommunestyret - 21.02.2019  
 
Ingen orienteringer. 

Vedtak 
 
 
 

PS 22/19 Referatsaker 

Behandling i Kommunestyret - 21.02.2019  
 
Ingen referatsaker. 

Vedtak 
 
 



 

PS 23/19 Grunngitte spørsmål etter §20 i reglement for utvalg 

Behandling i Kommunestyret - 21.02.2019  
 
Ingen grunngitte spørsmål ble fremmet. 

Vedtak 
 
 
 

PS 24/19 Forespørsler/interpellasjoner 

Behandling i Kommunestyret - 21.02.2019  
 

1. Interpellasjon fremmes av representant Alf Ulven (H): 
 
Aremark Kommune har i lengre tid hatt betydelige problemer med oppmåling/fradeling av nye 
tomter i kommunen.  
 
Dette er et betydelig problem for kommunens innbyggere og det hindrer sårt trengt utvikling i 
Aremark. 
 
Kommunestyret ønsker at Aremark skal bestå som egen kommune og da er vi avhengig av at vi 
klarer å fange all utvikling og oppebære alle inntekter vi har i våre gebyregulativer.  
Vi kjøper denne tjenesten fra Marker Kommune som ikke har levert tilfredsstillende tjenester. 
Vi er kjent med at Aremark Kommune har måttet redusere gebyrene for Årbu hyttefelt med 50 
%. 
 

1. Interpellasjon fremmes av representant Alf Ulven (H): 
 
Aremark Kommune har etablert et næringsområde, Sommerro. 
I reguleringsbestemmelsene for dette området er det bestemt i § 2.1 
Lagring av bilvrak, bildeler og utrangerte biler, maskiner eller annet avfall er ikke tillatt.  
Aremark Kommune skal påse at virksomheter på områder forholder seg til 
reguleringsbestemmelsene og vi har ansvar for å ivareta og sikre kommunen mot potensielle 
forurensningskilder. 

Vedtak 
Interpellasjon 1:  
 
Aremark Kommune skal sende krav og forfølge dette i forhold til tapte gebyrinntekter til Marker 
Kommune i 2017, 2018 og 2019. 
Aremark Kommune skal innleie private oppmålere, utarbeider formelle løsninger slik at alle 
bestilte oppmålinger pr. 1 mars 2019 er gjennomførte og registrerte i matrikkelen innen 1 juli 
2019. 
 
Interpellasjon 2:  
 



Aremark Kommune skal innen utgangen av februar 2019 sende skriftlig pålegg til aktuelle 
eiendomsbesittere på Sommerro hvor de pålegges å forholde seg til eiendommens 
reguleringsbestemmelser. Det skal gis korte frister for at dette skal være utført. Såfremt det ikke 
utføres frivillig av eiendomseier skal Aremark Kommune rydde opp for eiers regning. 
Rådmannen bes sette seg inn i formalitetene omkring slike pålegg slik at vi har raskest mulig 
resultater av dette pålegget. 
 
 

PS 25/19 Opprettelse av Ad Hoc -utvalg 

Behandling i Kommunestyret - 21.02.2019  
 
Saken ble satt på sakskartet i møtet. Ad Hoc-utvalget oppnevnes enstemmig av kommunestyret.  

Vedtak 
Det opprettes et Ad Hoc-utvalg med rådmann Alice Reigstad som sekretær. Ad Hoc-utvalget 
består av Formannskapets medlemmer og opprettes som en egen plankomité. 
 
 


