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PS 70/19 Godkjenning av innkalling 

Behandling i Kommunestyret - 14.08.2019  
 
 

Vedtak 
Innkallingen ble enstemmig godkjent. 
 
 

PS 71/19 Godkjenning av saksliste 

Behandling i Kommunestyret - 14.08.2019  
 
 

Vedtak 
Sakslisten ble enstemmig godkjent. 
 
 

PS 72/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Kommunestyret - 14.08.2019  
 
 



Vedtak 
Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent.  
 
 

PS 73/19 Vertskommuneavtale mellom NAV Halden og NAV Aremark 
kommuner 

Behandling i Kommunestyret - 14.08.2019  
 
Formannskapets 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 
 
Håkon Tolsby (Sp) fremmet følgende forslag:  
 
Aremark kommune går inn for avtalen med følgende endring 
 
Punkt 14. Lokalisering og organisering 
 
Avsnitt to endres til: 
For å sikre tilgjengelighet for brukere av NAV-tjenester i Aremark, skal samarbeidskommunen 
for egen regning stille kontor og møterom til disposisjon. De brukerne som ikke har anledning 
til å reise til Halden, eller som har sterkt ønske om å møte saksbehandler i Aremark skal få 
tilbud om dette.  
 
NAV Halden Aremark skal tilby tilstedeværelse i Aremark 1-2 dager per uke etter behov. 
Selvbetjeningsmulighetene i Aremark vil bli betydelig oppgradert, slik at Aremarks brukere av 
NAV sine digitale tjenester har tilgang til nødvendig og tidsriktig utstyr. 
 
Punkt 16. Iverksetting og endring 
 
Følgende tekst fjernes: 
Rådmannen i vertskommunen og rådmann i samarbeidskommunen kan likevel gjøre avtale om 
tillegg og endringer i denne avtalen så langt tilleggene eller endringene ikke angår 
minstekravene til samarbeidsavtalen, jf. kommunelovens § 28-1 e, som kommunestyrene selv 
skal godkjenne.  
 
Formannskapets innstilling med tilleggsforslag fra Håkon Tolsby (Sp) ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak 
1.Vertskommuneavtale utarbeidet i fellesskap mellom NAV Halden og NAV Aremark 
kommuner vedtas med følgende endring:  
 
Punkt 14. Lokalisering og organisering 
 
Avsnitt to endres til: 



 
For å sikre tilgjengelighet for brukere av NAV-tjenester i Aremark, skal samarbeidskommunen 
for egen regning stille kontor og møterom til disposisjon. De brukerne som ikke har anledning 
til å reise til Halden, eller som har sterkt ønske om å møte saksbehandler i Aremark skal få 
tilbud om dette.  
 
NAV Halden Aremark skal tilby tilstedeværelse i Aremark 1-2 dager per uke etter behov. 
Selvbetjeningsmulighetene i Aremark vil bli betydelig oppgradert, slik at Aremarks brukere av 
NAV sine digitale tjenester har tilgang til nødvendig og tidsriktig utstyr. 
 
Punkt 16. Iverksetting og endring 
 
Følgende tekst fjernes: 
 
Rådmannen i vertskommunen og rådmann i samarbeidskommunen kan likevel gjøre avtale om 
tillegg og endringer i denne avtalen så langt tilleggene eller endringene ikke angår 
minstekravene til samarbeidsavtalen, jf. kommunelovens § 28-1 e, som kommunestyrene selv 
skal godkjenne. 
 
2.  Avtalen trer i kraft fra 01.09.19 
 
 
 

PS 74/19 Politiske bestillinger - prioritering 

Behandling i Kommunestyret - 14.08.2019  
 
Formannskapets innstilling:  
 

1. Rådmannens orientering og oversikt over vedtatte investeringer i 2019 tas til 

etterretning. 
 

2. Budsjettpostene fra pkt 9 til 14 tas ut av budsjettet for 2019 og følgende poster 

reduseres: 
 
«Aremark rådhus – boligprosjekt» kr 500 000,- konto 02307.4330.430.454 
«Aremark barnehage – utbygging» kr 6 000 000,- konto 02307.4332.221.426 
«Aremark ungdomsklubb» kr 1 500 000,- konto 02306.4337.231.420 
«Trimløype» kr 1 000,- konto 02307.4352.381.455 
«Kommunale veger – Gang og sykkelvei Fosby-Haugeby» kr 1 500 000,- konto 
02306.4370.285.456 
«Kommunale veger – Østkrokenveien, rehabilitering» kr 500 000,- konto 
02307.4370.332.422 med tilhørende finansiering konto 06700.4321.265.  
 

3. Kommunestyret ber rådmannen planlegge og igangsette ombygging av dagens 
barnehage til en moderne barnehage som tilfredsstiller dagen krav til barnehager, 
sikrer gode arbeidsforhold for de ansatte og gir barna i Aremark et godt 
barnehagetilbud.  



Kommunestyret ønsker prosjektet organisert slik at det kan ferdigstilles til 
høstsemesteret 2020. 
Det bevilges inntil NOK 600 000 til planlegging, prosjektering og utarbeidelse av et 
kostnadsbudsjett i 2019 og at resten av prosjektkostnadene innarbeides i 
investeringsbudsjettet for 2020. Barnehagen finansieres ved låneopptak når Aremark 
kommune har behov for likviditet til dette prosjektet.  
 

4. Rådmannen bes om å igangsette rydding av tomta i Flatebyåsen 2. 

 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
 

Vedtak 
1. Rådmannens orientering og oversikt over vedtatte investeringer i 2019 tas til 

etterretning. 
 

2. Budsjettpostene fra pkt 9 til 14 tas ut av budsjettet for 2019 og følgende poster 

reduseres: 
 
«Aremark rådhus – boligprosjekt» kr 500 000,- konto 02307.4330.430.454 
«Aremark barnehage – utbygging» kr 6 000 000,- konto 02307.4332.221.426 
«Aremark ungdomsklubb» kr 1 500 000,- konto 02306.4337.231.420 
«Trimløype» kr 1 000,- konto 02307.4352.381.455 
«Kommunale veger – Gang og sykkelvei Fosby-Haugeby» kr 1 500 000,- konto 
02306.4370.285.456 
«Kommunale veger – Østkrokenveien, rehabilitering» kr 500 000,- konto 
02307.4370.332.422 med tilhørende finansiering konto 06700.4321.265.  
 

3. Kommunestyret ber rådmannen planlegge og igangsette ombygging av dagens 
barnehage til en moderne barnehage som tilfredsstiller dagen krav til barnehager, 
sikrer gode arbeidsforhold for de ansatte og gir barna i Aremark et godt 
barnehagetilbud.  

Kommunestyret ønsker prosjektet organisert slik at det kan ferdigstilles til 
høstsemesteret 2020. 
Det bevilges inntil NOK 600 000 til planlegging, prosjektering og utarbeidelse av et 
kostnadsbudsjett i 2019 og at resten av prosjektkostnadene innarbeides i 
investeringsbudsjettet for 2020. Barnehagen finansieres ved låneopptak når Aremark 
kommune har behov for likviditet til dette prosjektet.  
 

4. Rådmannen bes om å igangsette rydding av tomta i Flatebyåsen 2. 

 
 
 



PS 75/19 Orienteringer 

Behandling i Kommunestyret - 14.08.2019  
 
Ordfører orienterte om prosessen i forbindelse med ansettelse av ny rådmann.  
 
Det ble enstemmig bestemt at dette kommunestyremøte med ansettelse av ny rådmann som 
eneste sak skulle foregå som fjernmøte/mailmøte.  

Vedtak 
 
 
 

PS 76/19 Referatsaker 

Behandling i Kommunestyret - 14.08.2019  
 
Ingen referatsaker. 

Vedtak 
 
 
 

PS 77/19 Grunngitte spørsmål etter §20 i reglement for utvalg 

Behandling i Kommunestyret - 14.08.2019  
 
Ingen grunngitte spørsmål. 

Vedtak 
 
 
 

PS 78/19 Forespørsler/interpellasjoner 

Behandling i Kommunestyret - 14.08.2019  
 
Ingen forespørsler. 
 

Vedtak 
 
 


