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PS 95/19 Godkjenning av innkalling 

Behandling i Formannskap - 26.09.2019  
 
 

Vedtak 
Innkallingen ble enstemmig godkjent. 
 
 

PS 96/19 Godkjenning av sakliste 

Behandling i Formannskap - 26.09.2019  
 
 

Vedtak 
Sakslisten ble enstemmig godkjent. 
 
 

PS 97/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Formannskap - 26.09.2019  
 
 



Vedtak 
Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent. 
 
 

PS 98/19 Likviditetsprognose pr 31.08.19 

Behandling i Formannskap - 26.09.2019  
 

Rådmannens innstilling 
Likviditetsprognose pr. 31.08.2019 tas til orientering. 
 
Representanten Alf Ulven fremmet følgende tilleggsforslag: 
Formannskapet gjør oppmerksom på at likviditetsprognosen ikke hensyntar merforbruket i  sak 
nr. 100/19. 
 
Votering 
 
Rådmannens innstilling med Alf Ulvens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak 
Likviditetsprognose pr. 31.08.2019 tas til orientering. Formannskapet gjør oppmerksom på at 
likviditetsprognosen ikke hensyntar merforbruket i  sak nr. 100/19. 
 
 

PS 99/19 Finansforvaltningen pr 31.08.19 

Behandling i Formannskap - 26.09.2019  

Rådmannens innstilling 
Aremark kommunes finansforvaltning pr. 31.08.2019 tas til etterretning. 
 
Representanten Alf Ulven fremmet følgende tilleggsforslag: 
Formannskapet ber Rådmannen vurdere hensikten med den store likviditetsbeholdningen i 
forhold til at renteutgifter for deler av gjelden er høyere enn innskuddsrentene og at regnskapet 
blir belastet med avdragskostnadene på likviditetsbeholdningen.  
Vurderingen legges frem i Kommunestyret 17/10-19 
 
Votering 
 
Rådmannens innstilling med Alf Ulvens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
Aremark kommunes finansforvaltning pr. 31.08.2019 tas til etterretning.  
 



Formannskapet ber Rådmannen vurdere hensikten med den store likviditetsbeholdningen i 
forhold til at renteutgifter for deler av gjelden er høyere enn innskuddsrentene og at regnskapet 
blir belastet med avdragskostnadene på likviditetsbeholdningen.  
Vurderingen legges frem i Kommunestyret 17/10-19 
 
 

PS 100/19 Regnskapskontroll 2019 - tertialrapport 2/19 

Behandling i Formannskap - 26.09.2019  
 
Rådmannens innstilling  
Tertialrapport 2/2019 for perioden 01.01.19 – 31.08.19 tas til etterretning. 
 
Representanten Alf Ulven fremmet følgende tilleggsforslag: 
Formannskapet ber Rådmannen fremme forslag på konkrete tiltak som reduserer 
driftsunderskuddet i kommunen slik at vi ikke planlegger å drive Kommunen med ordinært 
driftsunderskudd 2019. Denne utredningen fremmes på Kommunestyremøtet 17/10-19 under 
behandling av tertialregnskapet 2 tertial 2019.  
 
Formannskapet ber Rådmannen redegjøre for hvordan han har sikret at underskuddet i VA 
tilbakeføres som overskudd i budsjettet for 2020 og fremme dette som konkret forslag på 
Kommunestyremøtet 17/10-19 under behandling av tertialregnskapet 2 tertial 2019. 
 
Votering  
Rådmannens innstilling med Alf Ulvens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
Tertialrapport 2/2019 for perioden 01.01.19 – 31.08.19 tas til etterretning. 
 
Formannskapet ber Rådmannen fremme forslag på konkrete tiltak som reduserer 
driftsunderskuddet i kommunen slik at vi ikke planlegger å drive Kommunen med ordinært 
driftsunderskudd 2019. Denne utredningen fremmes på Kommunestyremøtet 17/10-19 under 
behandling av tertialregnskapet 2 tertial 2019.  
 
Formannskapet ber Rådmannen redegjøre for hvordan han har sikret at underskuddet i VA 
tilbakeføres som overskudd i budsjettet for 2020 og fremme dette som konkret forslag på 
Kommunestyremøtet 17/10-19 under behandling av tertialregnskapet 2 tertial 2019. 
 
 
 

PS 101/19 Avtale om levering av energi fra biobrenselanlegg 

Behandling i Formannskap - 26.09.2019  
 

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.  
 
Votering 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
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.  
 
 

PS 102/19 Orienteringer 

Behandling i Formannskap - 26.09.2019  
 
Rådmannen orienterte om arealplanarbeidet.  
 

Vedtak 
 
 
 

PS 103/19 Referatsaker 

Behandling i Formannskap - 26.09.2019  
Det var ingen referatsaker. 
 

Vedtak 
 
 
 

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

Behandling i Formannskap - 26.09.2019  
 
Det var ingen grunngitte spørsmål. 

Vedtak 
 
 



 

PS 105/19 Forespørsler 

Behandling i Formannskap - 26.09.2019  
Det var ingen forespørsler. 
 

Vedtak 
 
 
 


