
 

Aremark kommune  

 

Møteprotokoll 
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Møtested: Kommunestyresalen, Aremark rådhus 
Dato: 06.06.2019 
Tidspunkt: 17:00-21:00 

 
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 
Helene Rødseth var tilstede først i møte i forbindelse med bistand til utvikling av Furulund.  
Arkitekt Erlend Eng Kristiansen var forhindret fra å komme.  

 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Mette Eriksen Konstituert rådmann 
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PS 56/19 Godkjenning av innkalling 

Behandling i Formannskap - 06.06.2019  
 
 

Vedtak 
Innkallingen ble enstemmig godkjent. 
 
 

PS 57/19 Godkjenning av sakliste 

Behandling i Formannskap - 06.06.2019  
 
 

Vedtak 
Sakslisten ble enstemmig godkjent. 
 
 

PS 58/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Formannskap - 06.06.2019  
 
 

Vedtak 
Protokollen ble enstemmig godkjent. 
 
 



PS 59/19 Kommuneplanens arealdel - videre prosess etter 1. gangs høring 

Behandling i Formannskap - 06.06.2019  

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret ber rådmannen organisere og lede det videre arbeidet med kommuneplanens 
arealdel og ivareta dette med de fagpersoner som hun finner formålstjenlig i tråd med god 
forvaltningsskikk. 
 
Geir Aarbu (Sp) fremmet følgende forslag: 
 
Rådmannen får i oppgave å sette opp en tidsplan og ressursbehov som legges fram i 
kommunestyre 20.06.19. 
 
Rådmannens innstiling med tilleggsforslag fra Geir Aarbu (Sp) ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
Kommunestyret ber rådmannen organisere og lede det videre arbeidet med kommuneplanens 
arealdel og ivareta dette med de fagpersoner som hun finner formålstjenlig i tråd med god 
forvaltningsskikk. 
 
Rådmannen får i oppgave å sette opp en tidsplan og ressursbehov som legges fram i 
kommunestyre 20.06.19. 
 
 

PS 60/19 Vertskommuneavtale mellom NAV Halden og NAV Aremark 
kommuner 

Behandling i Formannskap - 06.06.2019  
 
Rådmannens innstilling: 
 
1. Rådmannen i Aremark anbefaler at vertskommuneavtale utarbeidet i fellesskap mellom NAV 
Halden og NAV Aremark kommuner vedtas. 
 
2. Avtalen trer i kraft fra 01.09.19 

 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
1. Rådmannen i Aremark anbefaler at vertskommuneavtale utarbeidet i fellesskap mellom NAV 
Halden og NAV Aremark kommuner vedtas. 
 
2. Avtalen trer i kraft fra 01.09.19 
 
 



PS 61/19 Aremark kommunes årsregnskap og årsberetning for 2018 

Behandling i Formannskap - 06.06.2019  
 
Rådmannens innstilling: 
 
1. Aremark kommunes årsregnskap for 2018 fastsettes som fremlagt. 
 
2. Aremark kommunes årsberetning for 2018 tas til etterretning. 
 
3. Regnskapsmessig mindreforbruk for 2018, kr 3 963 655,72 avsettes til disposisjonsfond kto 
19300.9220.880/2.5950.001 og 15400.9200.880/2.5600.001. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
1. Aremark kommunes årsregnskap for 2018 fastsettes som fremlagt. 
 
2. Aremark kommunes årsberetning for 2018 tas til etterretning. 
 
3. Regnskapsmessig mindreforbruk for 2018, kr 3 963 655,72 avsettes til disposisjonsfond kto 
19300.9220.880/2.5950.001 og 15400.9200.880/2.5600.001. 
 
 

PS 62/19 Regnskapskontroll 2019 - tertialrapport 1/19 

Behandling i Formannskap - 06.06.2019  
Rådmannens innstilling: 
 
Tertialrapport 1/2019 for perioden 01.01.19 – 30.04.19 tas til etterretning. 
 
Geir Aarbu (Sp) fremmet følgende forslag: 
 
Utbytte utover budsjett fra Østfold Energi kr 1 000 000,- avsettes til disposisjonsfond. 
Rådmannen legger frem en plan for å nå budsjettbalanse i neste formannskap.  
 
Rådmannens innstiling med tilleggsforslag fra Geir Aarbu (Sp) ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
Tertialrapport 1/2019 for perioden 01.01.19 – 30.04.19 tas til etterretning. 
 
Utbytte utover budsjett fra Østfold Energi kr 1 000 000,- avsettes til disposisjonsfond. 
Rådmannen legger frem en plan for å nå budsjettbalanse i neste formannskap.  
 



PS 63/19 Finansforvaltningen pr 30.04.19 

Behandling i Formannskap - 06.06.2019  
Rådmannens innstilling: 
 
Aremark kommunes finansforvaltning pr. 30.04.2019 tas til etterretning. 

 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak 
Aremark kommunes finansforvaltning pr. 30.04.2019 tas til etterretning. 
 
 
 

PS 64/19 Likviditetsprognose pr 30.04.19 

Behandling i Formannskap - 06.06.2019  
Rådmannens innstilling:  
 
Likviditetsprognose pr. 30.04.2019 tas til orientering. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak 
Likviditetsprognose pr. 30.04.2019 tas til orientering. 
 
 
 

PS 65/19 Finansiering av påbegynte investeringer videreført fra 2018 

Behandling i Formannskap - 06.06.2019  

Rådmannens innstilling 
For å ferdigstille påbegynte og tidligere finansierte prosjekter bevilges  

1. kr 620 000 eks mva til Skodsberg avløpsrenseanlegg. Utgiften belastes kto 
02307.4441.350 og finansieres .ved bruk av lån kto 09100.4441.870....’ 

2. kr. 500.000,- eks mva til SD anlegg på skolen. Utgiften belastes kto 02307.4331.222 
finansieres ved bruk av lån kto 09100.4331.870 .. 

3. kr. 150.000,- eks mva for å installere manglende låssystem på skolen. Utgiften belastes 
kto 02307.4331.222 og finansieres ved bruk av lån kto. 09100.4331.870.  

 
Geir Aarbu (Sp) fremmet følgende forslag: 
 
Pkt 1 utgår inntil videre. Rådmannen får i oppgave å fremskaffe detaljert informasjon til 
kommunestyret 20.06.19 
 
Rådmannens innstiling med tilleggsforslag fra Geir Aarbu (Sp) ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak 
For å ferdigstille påbegynte og tidligere finansierte prosjekter bevilges 
 
2. kr. 500.000,- eks mva til SD anlegg på skolen. Utgiften belastes kto 02307.4331.222 
finansieres ved bruk av lån kto 09100.4331.870  
3. kr. 150.000,- eks mva for å installere manglende låssystem på skolen. Utgiften belastes kto 
02307.4331.222 og finansieres ved bruk av lån kto. 09100.4331.870. 
 
Pkt 1 utgår inntil videre. Rådmannen får i oppgave å fremskaffe detaljert informasjon til 
kommunestyret 20.06.19 
 
 

PS 66/19 Finansiering av branntekniske tiltak på kommunale bygg; 
Fossbykollen,. barnehage, svømmehall 

Behandling i Formannskap - 06.06.2019  
Rådmannens innstilling:  
 
1. Det bevilges kr 1.500.000,- eks mva til brannteknisk oppgradering av Fosbykollen sykehjem i 
tråd med tiltaksplan utarbeidet av Rambøll for de tiltakene som er gitt med anbefalt 
gjennomføringstid straks og 1-3 år. Avvik etter branntilsyn ivaretas i samme prosess. 
Investeringen belastes konto .02307.4333.261og finansieres ved bruk av lån.konto 
09100.4331.870 
 
2. Det bevilges kr 250.000,- eks mva til brannteknisk oppgradering av Aremark barnehage i 
tråd med tiltaksplan utarbeidet av Rambøll for de tiltakene som er gitt med anbefalt 
gjennomføringstid straks og 1-3 år. Avvik etter branntilsyn ivaretas i samme prosess 
investeringen belastes konto 02307.4332.221 og finansieres ved bruk av lån konto 
09100.4332.870 

 
Geir Aarbu (Sp) fremmet følgende forslag: 
 
Rådmannen må fremskaffe ytterligere opplysninger til saken. Saken legges frem for 
kommunestyret 20.06.19 uten innstilling fra formannskapet.  
 
Forslaget til Geir Aarbu (Sp) ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak 
Rådmannen må fremskaffe ytterligere opplysninger til saken. Saken legges frem for 
kommunestyret 20.06.19 uten innstilling fra formannskapet.  
 
 

PS 67/19 Møterom Aremark rådhus 

Behandling i Formannskap - 06.06.2019  

Rådmannens innstilling 
1. Det bevilges inntil kr 100 000,- eks. mva til å etablere nytt møterom på Aremark rådhus. 

 



2. Utgiften belastes konto 12000.4330.130 og dekkes ved bruk av formannskapets konto 
14900.1900.180. 

 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 
1. Det bevilges inntil kr 100 000,- eks. mva til å etablere nytt møterom på Aremark rådhus. 

 
2. Utgiften belastes konto 12000.4330.130 og dekkes ved bruk av formannskapets konto 

14900.1900.180. 
 
 

PS 68/19 Oppfølging av renovasjonssaker 

Behandling i Formannskap - 06.06.2019  

Rådmannens innstilling 
 

1. Rådmannen bes følge opp og eventuelt innføre renovasjonsordning med kontainere ved 
hyttefelt.  

2. Aremark kommunestyre godkjenner grunnlagene for den nye papir-, papp- og 
kartongordningen og ber rådmannen iverksette denne. 

Rådmannen bes endre dagens renovasjonsordning slik at de skilles mellom husholdningsavfall 
og næringsavfall i kommunen.  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
1. Rådmannen bes følge opp og eventuelt innføre renovasjonsordning med kontainere ved 

hyttefelt.  
2. Aremark kommunestyre godkjenner grunnlagene for den nye papir-, papp- og 

kartongordningen og ber rådmannen iverksette denne. 

 
 

PS 69/19 Nytt kommunenummer fra 01.01.2020 

Behandling i Formannskap - 06.06.2019  
 

Rådmannens innstilling 
1. Det bevilges inntil kr 300 000,- til oppdatering av kommunens systemer i forhold til nytt   

kommunenummer. 
2. Utgiften belastes kto 12701.1122.120 og finansieres ved bruk av disposisjonsfond kto 

19500.1122.120/2.5600.001. 
 



Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak 
1. Det bevilges inntil kr 300 000,- til oppdatering av kommunens systemer i forhold til nytt   

kommunenummer. 
2. Utgiften belastes kto 12701.1122.120 og finansieres ved bruk av disposisjonsfond kto 

19500.1122.120/2.5600.001. 
 
 

PS 70/19 Orienteringer 

Behandling i Formannskap - 06.06.2019  
 

 Kanalselskapet – Østfold fylkeskommune går ut av selskapet og overdrar aksjene til de 
øvrige aksjonærene. Sak til kommunestyre når dette er endelig vedtatt i Fylkestinget.  

 
 Cowi er engasjert med å lage modell for beregning av vannkapasitet i kommunen. 

Kommunen har bedt hyttefelt å jobbe videre med sine anlegg når det gjelder vann og 
avløp. Kommunen er forpliktet til å levere, men det forutsetter at det er nok vann.  
 

 Høring – Sammenslåing av Fredrikstad tingrett, Halden tingrett, Moss tingrett og 
Sarpsborg tingrett. Aremark kommune bør gi innspill på denne høringen. 
 

 Rådmannen la fram en oversikt over oppgaver/politiske bestillinger. Dette for å avklare 
omfang og prioritet. Denne listen vil bli sendt ut til formannskapets medlemmer med 
kommentarer.  

 

Vedtak 
 
 
 

PS 71/19 Grunngitte spørsmål etter § 20 i reglement for utvalg 

Behandling i Formannskap - 06.06.2019  
 
Ingen grunngitte spørsmål. 

Vedtak 
 
 
 

PS 72/19 Forespørsler 

Behandling i Formannskap - 06.06.2019  
Ingen forespørsler. 



 

Vedtak 
 
 
 

PS 73/19 Avklaring av rådmannens lønn 

Behandling i Formannskap - 06.06.2019  
 
Saken ble satt på sakskartet i møtet og har ingen innstilling. 
 
Geir Aarbu (Sp) fremmet følgende forslag:  
 
Konstituert rådmann avlønnes som tidligere rådmann med 11 G 
 
Forslaget til Geir Aarbu (Sp) ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak 
Konstituert rådmann avlønnes som tidligere rådmann med 11 G. 
 
 


