
 

  

 

Møteinnkalling 

 

Utvalg: Formannskap 
Møtested: Kommunestyresalen, Aremark rådhus 
Dato: 26.09.2019 
Tidspunkt: 15:00 

 
 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69199600. 
Utvalgssekretær innkaller vararepresentanter. 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
 
 
 
Geir Ragnar Aarbu Mary Anne Gløboden 
leder utvalgssekretær 
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PS 95/19 Godkjenning av innkalling

PS 96/19 Godkjenning av sakliste

PS 97/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte



 Arkiv: 212 

Arkivsaksnr: 2019/180-7 

Saksbehandler:  Mette Eriksen 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 98/19 26.09.2019 

Kommunestyret  17.10.2019 
 

Likviditetsprognose pr 31.08.19 

 
 

Saksopplysninger 
 Saken legges fram i tråd med kommunestyrets vedtak 14.12.2017, sak 84/17. 

Vurdering 

 
 
 
Kurven "2018" viser kommunens historiske likviditet for fjoråret (inkluderer investeringer og 
låneopptak).  
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I kurven "prognose 2019" er det ikke tatt høyde for budsjetterte fremtidige investeringer og 
låneopptak.  
Både prognosen for 2019 og de historiske tallene for 2018, viser at det er store variasjoner i 
kommunens kontantbeholdning gjennom året.  
Kommunene mottar rammetilskudd hver måned med unntak av månedene august og desember.  
Månedene april, juni og desember er historisk sett de beste skattemånedene, og refusjon 
ressurskrevende brukere og utbytte fra Østfold Energi blir utbetalt i juni/juli.  
I september og november utbetales etterbetalinger som følge av lønnsjusteringen og godtgjørelse 
til folkevalgte.  
Det ble tatt opp lån på kr 13,7 mill i desember 2018. Dette og forfall på kommunale avgifter i 
februar er årsaken til den høye likviditet i begynnelsen av 2019.  
Skattetrekkskontoen er ikke medtatt i oversikten. 
 

Rådmannens innstilling 
Likviditetsprognose pr. 31.08.2019 tas til orientering. 
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 Arkiv: 250 

Arkivsaksnr: 2017/704-6 

Saksbehandler:  Mette Eriksen 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 99/19 26.09.2019 

Kommunestyret  17.10.2019 
 

Finansforvaltningen pr 31.08.19 

 
  

 

Saksopplysninger 
Aremark kommunestyre vedtok eget finansreglement 16.09.10, sak 28/10. Reglementet er 
vedtatt med hjemmel i forskrift om finansforvaltning i kommuner og fylkeskommuner som 
trådte i kraft 01.07.10. Formålet med reglementet er at kommunen skal forvalte sine midler slik 
at tilfredsstillende avkastning oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under 
hensyn til at kommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall.  
Reglementer legger opp til at rådmannen skal rapportere vedr. finansforvaltningen i kommunen i 
forbindelse med tertialrapporteringen og årsrapporteringen. 
 
Pr. 31.08.19 hadde Aremark kommune plassert sine finansielle aktiva slik: 

Pr. 31.08.16 Pr. 31.08.17 Pr. 31.08.18 Pr. 31.08.19
Beløp Beløp Beløp Beløp %

Innskudd hos hovedbank-
forbindelse:
Marker Sparebank 8 826 358 16 296 153 10 717 875 18 792 299 95,53 % 1,80 %
(inkl. skattetrekkskonto)

Andre banker:
Berg Sparebank 131 591 150 540 152 183 153 905 1,36 % 1,10 %
Eidsberg Sparebank 95 251 143 516 144 197 144 932 1,29 % 0,50 %
Halden Sparebank 158 393 158 472 158 551 158 780 1,41 % 0,05 %
KLP 707 323 44 308 46 099 46 191 0,41 % 0,20 %

Samlet plasseringer 9 918 915 16 792 988 11 218 904 19 296 106 100 %

Kommunen har ikke plassert noen av sine midler i aksjer/obligasjoner eller andre verdipapirer
for å oppnå avkastning.

Betingelser pr.
31.08.19
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Pr. 31.08.19 hadde Aremark kommune plassert sine finansielle passiva slik: 
 

Pr. 31.08.16 Pr. 31.08.17 Pr. 31.08.18 Pr. 31.08.19
Beløp Beløp Beløp Beløp %

Lån til investeringer:

Husbanken 8 302 904 7 769 147 7 222 746 6 669 890 4,68 %
Flytende: 1,653   Fast: 0,670, 
1,670 og 1,673

Kommunalbanken 49 217 459 73 663 910 71 276 230 69 321 400 46,23 %

Flytende: 2,230, 2,250, 2,280 
og 2,290
Fast: 2,200

KLP 39 538 898 59 831 395 71 321 397 83 310 723 46,26 %

Flytende: 2,150.  
Fast: 1,900, 2,310, 2,370 og 
2,400

Lån til videre utlån:

Husbanken 3 714 568 4 510 436 4 362 708 4 212 666 2,83 % Flytende: 1,653   Fast: 1,673

Samlet innlån 100 773 829 145 774 888 154 183 081 163 514 679 100 %

62,19 % av kommunens låneopptak er bundet opp til fastrenteavtaler.
De største enkeltlånene er tatt opp fra Kommunalbanken og KLP. 
Kommunen har ikke rentebytteavtaler eller finansiell leasing. 

Betingelser pr. 31.08.19

 

Rådmannens innstilling 
Aremark kommunes finansforvaltning pr. 31.08.2019 tas til etterretning. 
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 Arkiv: 212 

Arkivsaksnr: 2019/180-8 

Saksbehandler:  Oda Bentzen Løvås 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 100/19 26.09.2019 

Kommunestyret  17.10.2019 

 

Regnskapskontroll 2019 - tertialrapport 2/19 

 
1 2.tertialrapport 2019 

 
 
Saksopplysninger  
I følge forskrift om årsbudsjett § 10 skal rådmannen gjennom budsjettåret legge fram rapporter  
for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og innbetalinger og utgifter og utbetalinger  
i henhold til det vedtatte årsbudsjett. Uttrykket ”gjennom året” og ”rapporter” angir at slik  
rapportering skal skje med jevne mellomrom og minimum to ganger pr. år i tillegg til  
behandlingen av årsregnskapet. Regnskapet er nå ajourført for perioden 01.01.19 – 31.08.19.  
 
Vurdering  
Aremark kommune er i en økonomisk situasjon med flere utfordringer.  
Slik det fremkommer av vedlagte tertialrapport, hvor alle tiltak og vedtatte prosjekter er 
innarbeidet, viser prognosen nå at det kan forventes et merforbruk på kr 3 418 213.  
Rådmannen vil fortsette sitt arbeid i forhold til tiltak på alle områder slik at merforbruket ved 
årets slutt er så lavt som mulig. Usikkerheten er størst rundt inntekter i forbindelse med vann- og 
avløpstilkoplinger. 
  
I følge formannskapets vedtak i møte 29.08.19, sak 89/19, bes rådmannen komme med forslag 
til inndekning av prognoseavviket til neste formannskap.  
Alle virksomheter har i prognosen innarbeidet de tiltak som anses mulig. Da er vedlikehold satt 
til et minimum, innkjøp av varer og tjenester til det aller mest nødvendige og minimum innleie 
av vikarer. Likevel viser prognosen et merforbruk på i overkant av 3,4 millioner hvor 
hovedårsaken er manglende inntekter i forbindelse med vann- og avløpstilkoplinger. I tillegg er 
det store utfordringer på enkelte virksomheter og manglende inntekter på 
skatt/inntektsutjevning. 
 
Rådmannen kan ikke pr nå se noen andre konkrete innsparingstiltak eller inntektsøkninger, og 
foreslår at derfor at merforbruket dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond. Dette vil bli tatt opp 
som egen sak.  
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Rådmannen innstiller derfor i denne saken at tertialrapporten tas til etterretning.  
 
 
 
Rådmannens innstilling  
Tertialrapport 2/2019 for perioden 01.01.19 – 31.08.19 tas til etterretning. 
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 Arkiv: S81 

Arkivsaksnr: 2019/496-1 

Saksbehandler:  Henriette Cecilie Wisur-
Olsen 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 101/19 26.09.2019 

 

Avtale om levering av energi fra biobrenselanlegg 

 
Vedlegg 
1 Avtale med Norsk bioenergi AS fra 2009 
2 tilbud fra Norsk bioenergi AS av 170708 
3 saksfremlegg og vedtak KS sak 59 fra 2008 
4 Addendum til avtale med Norsk bioenergi AS fra 2013 

 
 

Saksopplysninger 
Aremark kommune inngikk i 2009 en avtale med Norsk bioenergi AS om Varmeleveranse 
basert på biobrensel. Avtaleperioden var 01.01.2010-31.12.2019 med opsjon på forlengelse 
med 10 år. Kommunen må nå ta stilling til hvordan man skal forholde seg til avtalen når den nå 
går ut ved årsskiftet.  
 
Avtalen, som følger vedlagt, ble inngått i etterkant av en konkurranse hvor kommunestyret i sak 
59/08 av 11.12.2008 fattet følgende vedtak: 

1. Norsk Bio EnergiAS velges som anbyder for leveranse av energi fra biobrenselanlegg i 
Aremark kommune 

2. Alternativ 2, der Norsk bioenergi AS eier både distribusjonsnett og varmeveksler, velges. 
3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Norsk Bio Energi AS 

 
Tilbudet fra Norsk Bioenergi AS datert 17.07.08 samt en evaluering av innkomne tilbud Vedr. 
tilbud Bio Energi anlegg Aremark kommune ligger også ved denne saken som 
bakgrunnsinformasjon 
 
I juni 2013 ble det inngått en addendum til avtalen med Norsk Bioenergi etter et forlik mellom 
Norsk Bioenergi AS og Vard. Denne følger også vedlagt saken.  
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Vurdering 
Slik rådmannen ser det har kommunen flere alternativer til hvordan man kan gå videre i denne 
saken, og det er fordeler og ulemper ved de ulike alternativene. 
 
Kommunen kan videreføre avtalen ihht opsjonen med 10 nye år. I avtalen står det at kontraktens 
enhetspriser skal indeksreguleres en gang per år – første gang 01.11.2011 – SSB sin 
konsumprisindeks (totalindeks - KPI) skal ligge til grunn.  
 
Tilbudt pris var på 93 øre/kWh eks mva - indeksregulert med KPI fra juni 2008 blir dette per 
august 2019 kr 1,18 kWh + mva. Ihht tilbudet fra Norsk Bioenergi skal basisprisen reduseres 
med 44 øre/Kwh eks mva etter 10 år i den modellen kommunen inngikk avtale på. Dette utgjør 
nå en pris på 56 øre/kWh eks mva.  
 
Grovt regnet innebærer dette at kommunen ihht avtalen skal betale ca 62 øre per kWh + mva 
etter 01.01.2020 (78 øre inkl mva). Dersom det er ønskelig at kommunen vurderer å utløse 
opsjonen må prisene vurderes opp mot hvilke andre alternative energikilder/-løsninger 
kommunen har. Rådmannen vil komme tilbake til dette i en egen sak til kommunestyret.  
 
Kommunen har fra 2013-2018 forbrukt ca 5 millioner kWh og i inneværende år til og med 
august 2019 forbrukt 600 064 kWh.  
 
Dersom kommunen velger å ikke videreføre avtalen må alternative varmekilder etableres. 
Rådmannen er kjent med at man i det politiske miljø har drøftet/luftet muligheten for at 
kommunen skulle kunne kjøpe anlegget og drifte dette selv. Rådmannen ser dette som en 
utfordring da kommunen per i dag ikke har kompetanse til slik drift. Slik kompetanse må i så 
fall innhentes.  
 
Det er også usikkerhet rundt fremtidige investeringsbehov for et anlegg og et bygg som nå er 10 
år gammelt. Skal kommunen eie og drifte må det skje etter det lovverket som gjelder for 
anskaffelser og det må etableres en vaktordning for drift av anlegget. Det står i kontrakten (pkt 
6) at: Ved gjentatt mislighold av ansvar og forpliktelser etter denne avtale har Kunden rett til å 
overta eiendomsrett til anlegget etter nedskrevet verdi. Ned skrevet restverdi vil baseres på 
lineær nedskriving over 20 år. Dette gir en indikasjon på anslått levetid/investeringsbehov på 
anlegget.  
 
Av addendum til avtale fra 2013 fremkommer at leverandøren har leaset deler av utstyret. 
Rådmannen har ikke vært i kontakt med Norsk bioenergi for å kartlegge om de ønsker å 
avhende anlegget, men rådmannen har tatt initiativ til et møte med Norsk Bioenergi i forkant av 
berammet formannskapsmøte 26.09.19.  
 
Rådmannen anser at det er mange aspekter som bør vurderes ved de ulike mulighetene for 
hvordan man skal forholde seg til Norsk bioenergi AS og varmebehovet ved de kommunale 
byggene videre. Primært ønsker rådmannen en avklaring på hvorvidt man anser det som aktuelt 
at kommunen går i forhandlinger om å overta eierskap og drift av anlegget. Dette er ikke en 
løsning rådmannen i utgangspunktet vil anbefale. Kommunen er i en presset økonomisk 
situasjon og det vil være en usikkerhet knyttet til hvilke økonomiske forpliktelser kommunen da 
påtar seg i årene fremover mhp drift og investeringer.  
 
Rådmannen anbefaler at han gis fullmakt til å gå i dialog med Norsk bioenergi AS om ulike 
alternativer og premisser som kan danne grunnlag for en avtale som skal gjelde etter 01.01.2020.  
Til grunn for en slik dialog bør ligge at kommunen fremdeles skal dekke sitt varmebehov til de 
aktuelle kommunale byggene fra nærvarmeanlegget, som Norsk Bioenergi i dag drifter. 
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Rådmannen vil komme tilbake med resultat fra en slik dialog i en sak til kommunestyret som 
fatter endelig beslutning i saken.  
 
 
Folkehelse 
Ikke direkte relevant i saken. 
 

Rådmannens innstilling 
Rådmannen gis fullmakt til å gå i dialog med Norsk bioenergi AS om ulike alternativer og 
premisser som kan danne grunnlag for en (A) prolongering av dagens avtale eller (B) inngåelse 
av en ny avtale som skal gjelde etter 01.01.2020.  Til grunn for en slik dialog bør ligge at 
kommunen fremdeles skal dekke sitt varmebehov til de aktuelle kommunale byggene fra 
nærvarmeanlegget, som Norsk Bioenergi i dag drifter.  
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PS 102/19 Orienteringer

PS 103/19 Referatsaker

PS 104/19 Grunngitte spørsmål etter § 20 i reglement for utvalg

PS 105/19 Forespørsler
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