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PS 36/19 Godkjenning av innkalling 

Behandling i Formannskap - 11.04.2019  
 

Vedtak 
Innkallingen ble enstemmig godkjent. 
 
 
 

PS 37/19 Godkjenning av sakliste 

Behandling i Formannskap - 11.04.2019  
 
 

Vedtak 
Sakslisten ble enstemmig godkjent.  
 
 



PS 38/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Formannskap - 11.04.2019  
 
 

Vedtak 
Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent, men med merknad om at 
drøftingspunktene/orienteringene ønskes noe mer utfyllende. 
 
 
 

PS 39/19 Økonomisk rapportering pr. 31.03.2019 

Behandling i Formannskap - 11.04.2019  
 

Rådmannens innstilling 
Økonomisk rapport pr. 31.03.2019 tas til orientering. 
 
Tilleggsforslag fra Alf Ulven (H): 
 
Formannskapet ber om at det til neste formannskap konkretiseres hvordan 
kostnadsoverskridelsene på 11, 22, 31, 33 og 42 skal spares inn ellers skal prognosen på 
merforbruk vedtas som budsjettjusteringer.  
 
Administrasjonen gis i oppdrag å kvalitetssikre antall innbyggere i Aremark til neste 
formannskapsmøte hvis mulig. 
 
Rådmannens forslag med tilleggsforslag fra representanten Alf Ulven (H) ble enstemmig 
vedtatt.  
 
 

Vedtak 
Økonomisk rapport pr. 31.03.2019 tas til orientering. 
 
Formannskapet ber om at det til neste formannskap konkretiseres hvordan 
kostnadsoverskridelsene på 11, 22, 31, 33 og 42 skal spares inn ellers skal prognosen på 
merforbruk vedtas som budsjettjusteringer.  
 
Administrasjonen gis i oppdrag å kvalitetssikre antall innbyggere i Aremark til neste 
formannskapsmøte hvis mulig. 
 
 
 



PS 40/19 Likviditetsprognose pr 31.03.2019 

Behandling i Formannskap - 11.04.2019  

Rådmannens innstilling 
Likviditetsprognose pr. 31.03.2019 tas til orientering. 
 
Tilleggsforslag fra Alf Ulven (H): 
Kassekreditten i Marker Sparebank sies opp. 
 
Rådmannens forslag med tilleggsforslag fra representanten Alf Ulven (H) ble enstemmig 
vedtatt.  
 

Vedtak 
Likviditetsprognose pr 31.03.19 tas til orientering. 
Kassekreditten i Marker Sparebank sies opp. 
 
 

PS 41/19 Oppsigelse av avtale og videre drift av Furulund café 

Behandling i Formannskap - 11.04.2019  
 

Rådmannens innstilling 
Saken fremmes uten innstilling. 
 
Håkon Tolsby (Sp) fremmet følgende forslag: 
 
Formannskapet ber administrasjonen søke hjelp hos Næringsparken for å lage en forretningsplan 
med oversikt over nødvendige investeringer med finansiering for Furulund, for å utvikle driften 
i forbindelse med nye drivere. 
 
Utlysning etter nye drivere iverksettes omgående. 
 

Vedtak 
Formannskapet ber administrasjonen søke hjelp hos Næringsparken for å lage en forretningsplan 
med oversikt over nødvendige investeringer med finansiering for Furulund, for å utvikle driften 
i forbindelse med nye drivere. 
 
Utlysning etter nye drivere iverksettes omgående. 
 
 



PS 42/19 Mottatt henvendelse om bruk av arealer på Sommerro industrifelt - 
Aremark bondelag 

Behandling i Formannskap - 11.04.2019  
 
Rådmannens innstilling: 
Kommunen ser nytten av et tiltak som bondelaget tar initiativ til i sin henvendelse, men 
Sommerro industriområde er ikke et egnet sted for en slik etablering. Lagring av avfall er i strid 
med reguleringsplanen og vil kunne skape uheldig presedens for behandling av lignende 
henvendelser senere. 
 
Kommunens økonomi tilsier at kommunale arealer som skal disponeres av andre skjer enten ved 
leie eller salg. Det offentliges prinsipp om likebehandling er også et vesentlig moment i saken. 
  
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak 
Kommunen ser nytten av et tiltak som bondelaget tar initiativ til i sin henvendelse, men 
Sommerro industriområde er ikke et egnet sted for en slik etablering. Lagring av avfall er i strid 
med reguleringsplanen og vil kunne skape uheldig presedens for behandling av lignende 
henvendelser senere. 
 
Kommunens økonomi tilsier at kommunale arealer som skal disponeres av andre skjer enten ved 
leie eller salg. 
 
Det offentliges prinsipp om likebehandling er også et vesentlig moment i saken. 
 
 

PS 43/19 Referatsaker 

Behandling i Formannskap - 11.04.2019  
 
 

Vedtak 
Status og ambisjoner i samarbeidet SmartKom Østfold tas til orientering. 
 
 

RS 1/19 Referatsak om status og ambisjoner i samarbeidet SmartKom Østfold 

PS 44/19 Orienteringer 

Behandling i Formannskap - 11.04.2019  
 

 Aremark kommune med i Nedre Glomma Region. 
 Østfold Energi – informasjon rundt kommunens aksjer og nye Viken 

fylkeskommune.  



 Flexx-ordning – «Natt-Flexx - Hjem for en 50-lapp» er lagt ned. Årsaken 
er at det har blitt benyttet for lite i Østfold.  

 Kanalselskapet – Må forplikte Viken fylkeskommune i et langsiktig 
perspektiv. Ikke en kommunal oppgave. Ordfører fikk mandat til å foreslå 
at Viken fylkeskommune overtar Aremark kommunes aksjer. 

 Rådmannen informerte om at Aremark kommune vil få nytt 
kommunenummer som skal gjelde fra 01.01.2020. Dette vil kreve ekstra 
ressurser, både menneskelige og økonomiske. 

 Rådmannen informerte også litt om den nye Kommuneloven som er 
vedtatt. Den vil tre i kraft ved konstituering av det nye kommunestyret i 
oktober 2019.  

 Rådmannen svarte på forespørsler fra møte formannskapet 14.03.19: 
o VA-prosjektene Skodsberg og Buer hyttefelt – refererte fra møte 

med Skodsberg hyttefelt 22.03.19 
o Flateby II – Planen er vedtatt lagt ut på høring av DUV og dette 

arbeidet er igangsatt. 
o Ungdomsklubben – mulig sak opp til Levekårsutvalget i mai 
o Prosjektlederstilling – arbeidet med referansesjekk er igangsatt 
o Kulturscene – refererte fra møte internt i kommunen 28.03.19 og 

fra kommunens møte med Hugo Film som skal gi pris på 
audiovisuelt utstyr på kulturscenen.  

o Adressering – orientering rundt status for arbeidet. Fastboende i stor 
grad fått adresser. Arbeidet med adresser til hytter er i gang. Det er 
fremdeles navnesaker som ikke er avklart av Kartverket. 

o Østfold Energi - Utgifter til advokat – Formannskapet ber 
rådmannen å legge fram en sak for Formannskapet om bevilgning 
på kr 100 000 som finansieres ved bruk av formannskapets konto.   

o Vedtak om opprettelse av VA-selskap – Saken skal tas opp på nytt 
i kommunestyre. Dette med begrunnelse om en tydeligere bestilling 
til rådmannen. Saken legges fram uten innstilling.  

o Idretts- og kulturpris – Det foreligger «Retningslinjer for kulturpris 
– Aremark kommune», vedtatt av Oppvekst- og kulturutvalget 
28.01.16, sak 1/16. Det er Levekårsutvalget som skal vurdere og 
tildele denne prisen.  

 Ordfører orienterte om Fylkesmannens besøk mandag 8. april 2019. 

 

Vedtak 
 
 
 

PS 45/19 Grunngitte spørsmål etter § 20 i reglement for utvalg 

Behandling i Formannskap - 11.04.2019  
 
Ingen grunngitte spørsmål 



Vedtak 
 
 
 

PS 46/19 Forespørsler 

Behandling i Formannskap - 11.04.2019  
 
Ingen forespørsler. 

Vedtak 
 
 
 


