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PS 1/20 Godkjenning av innkalling 

Behandling i Formannskap - 23.01.2020  
 
 

Vedtak 
 
Innkallingen ble enstemmig godkjent. 
 
 

PS 2/20 Godkjenning av sakliste 

Behandling i Formannskap - 23.01.2020  
 
 

Vedtak 
 
Sakslisten ble enstemmig godkjent. 
 
 



PS 3/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Formannskap - 23.01.2020  
 
 

Vedtak 
 
Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent. 
 
 

PS 4/20 Endring i selskapsavtale - Østfold interkommunale arkivselskap IKS 

Behandling i Formannskap - 23.01.2020  
 

Rådmannens innstilling 
Forslag til endret selskapsavtale godkjennes. 
 
 
Behandling 
 
Representanten Ulven (H) fremmet følgende forslag: 
Rådmannens forslag med tilføyelse i § 5, dog skal alltid endring i inntektskravene til 
kommunene følge fordeling på innbyggertallet i den enkelte kommune.  
 
Basert på debatten fremmet rådmannen følgende tillegg til sin innstilling: 
Aremark kommune skal jobbe for at endring i inntektskravene til kommunene må følge 
fordeling på innbyggertallet i den enkelte kommune.   
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Ulvens (H) forslag fikk 1 stemme og falt 
Rådmannens tilleggsforslag ble vedtatt med 4 stemmer. 
 

Vedtak 
Forslag til endret selskapsavtale godkjennes. 
 
Aremark kommune skal jobbe for at endring i inntektskravene til kommunene må følge 
fordeling på innbyggertallet i den enkelte kommune.   
 
 
 

PS 5/20 Utvidelse av IKA Østfolds bygningsmasse 

Behandling i Formannskap - 23.01.2020  
 



Rådmannens innstilling 
 
Aremark kommune støtter styret forslag til utvidelsen av arkivbygget – alternativ II. 
 
Behandling 
 
Representanten Ulven (H) fremmet følgende forslag: 
 
Rådmannens forslag med følgende tilføyelse: 
Husleien til Sarpsborg Kommune settes til 5 % av brutto investering.  
 
Forslaget ble trukket i løpet av debatten og følgende omforente forslag ble fremmet av Ulven:  
 
Aremark kommune påpeker at husleien til Sarpsborg kommune er høy og at den bør settes til 5 
% av brutto investering.  
 
Votering 
 
Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra Ulven (H) ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
Aremark kommune støtter styret forslag til utvidelsen av arkivbygget – alternativ II. 
 
Aremark kommune påpeker at husleien til Sarpsborg kommune er høy og at den bør settes til 5 
% av brutto investering.  
 
 
 

PS 6/20 Revisjon av politivedtekter for Aremark kommune 

Behandling i Formannskap - 23.01.2020  
 
Rådmannens innstilling 
 
Politivedtektene for Aremark revideres. 
 
Følgende velges som styringsgruppe og gis fullmakt til å gjennomføre revisjonsarbeidet: 
1._________________________ , medlem av formannskapet 
2._________________________ , medlem av levekårsutvalget 
3._________________________ , medlem av drift og utviklingsutvalget 
4. _________________________ , medlem i Arung 
5. Politikontakten for Aremark  
 
Behandling 
 
Ordfører fremmet følgende forslag til medlemmer av styringsgruppen: 
 
Marte Espelund (SP), leder 
Per Ivar Thomasrud (SP) 
Tore Kristiansen (AP) 



 
Arung utpeker selv eget medlem. 
 
Votering: 
 
Rådmannens innstilling med ordførers tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
 
Politivedtektene for Aremark revideres.  
 
Følgende velges som styringsgruppe og gis fullmakt til å gjennomføre revisjonsarbeidet:  
 
1. Marte Espelund (SP), leder, medlem av formannskapet  
2 .Per Ivar Thomasrud (SP), medlem av levekårsutvalget  
3 .Tore Kristiansen (AP), medlem av drift og utviklingsutvalget  
4. Arung utpeker selv eget medlem. 
5. Politikontakten for Aremark   
 
 
 

PS 7/20 Forespørsel om tegning av aksjer Østfold teater AS 

Behandling i Formannskap - 23.01.2020  
 
Rådmannens innstilling 
 
Aremark kommune avventer videre interesse og saksbehandling fra de andre kommunene i 
tidligere Østfold.  
 
 
Behandling 
 
Representanten Ulven (H) fremmet følgende forslag: 
 
Aremark kommune takker nei til aksjer i Østfold Teater AS. 
 
Votering 
 
Ulvens (H) forslag ble enstemmig vedtatt 
 
 

Vedtak 
 
Aremark kommune takker nei til aksjer i Østfold Teater AS. 
 
 
 



PS 8/20 IUA - samarbeidsavtale fra 01.01.2020 samt forslag til økning av det 
kommunale driftstilskuddet 

Behandling i Formannskap - 23.01.2020  
 
Rådmannens innstilling 
 
Aremark kommune godkjenner Samarbeidsavtale mellom kommunene i Viken Øst, Østfold-
regionen, om deltakelse i kommunalt oppgavefelleskap mot akutt forurensning og at denne 
trådde i kraft fra 01.01.2020. 
 
Aremark kommune velger brannsjefen i Halden som kommunens representant i 
representantskapet i IUA med virking fra 01.01.2020.  
 
Aremark kommune gir sin tilslutning til økningen av driftstilskuddet til IUA-Østfold fra kr 6,- 
per innbygger til kr 7,50 med virkning fra 01.01.2021 
 
 
Behandling 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
Aremark kommune godkjenner Samarbeidsavtale mellom kommunene i Viken Øst, Østfold-
regionen, om deltakelse i kommunalt oppgavefelleskap mot akutt forurensning og at denne 
trådde i kraft fra 01.01.2020. 
 
Aremark kommune velger brannsjefen i Halden som kommunens representant i 
representantskapet i IUA med virking fra 01.01.2020.  
 
Aremark kommune gir sin tilslutning til økningen av driftstilskuddet til IUA-Østfold fra kr 6,- 
per innbygger til kr 7,50 med virkning fra 01.01.2021 
 
 
 

PS 9/20 Oppløsning av Lillebyåsen borettslag - kommunen som andelseier 

Behandling i Formannskap - 23.01.2020  
 
Rådmannens innstilling 
 
Aremark kommunestyre er positiv til at Lillebyåsen borettslag oppløses og gir ordfører fullmakt 
til å stemme for oppløsning når dette spørsmålet behandles i generalforsamlinger i borettslaget.  
 
Det forutsettes at borettslaget dekker alle utgiftene til de nødvendige prosesser i forbindelse med 
oppløsning av borettslaget.  
 
 
Behandling 



 
Representanten Ulven (H) fremmet følgende forslag: 
 
Rådmannens innstilling med tillegg: 
Aremark kommune trekker beslutning om salg av disse Borettslagsleilighetene 
 
Representanten Tolsby (SP) fremmet følgende forslag: 
 
Aremark kommune avventer salg av disse Borettslagsleilighetene til Borettslaget er oppløst. 
Forslaget ble siden trukket. 
 
Representanten Ulven (H) trakk sitt opprinnelige forslag til fordel for følgende forslag:  
 
Aremark kommune avventer beslutning om salg av disse borettslagsleilighetene. 
 
Votering: 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Ulvens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak 
 
Aremark kommunestyre er positiv til at Lillebyåsen borettslag oppløses og gir ordfører fullmakt 
til å stemme for oppløsning når dette spørsmålet behandles i generalforsamlinger i borettslaget.   
 
Det forutsettes at borettslaget dekker alle utgiftene til de nødvendige prosesser i forbindelse med 
oppløsning av borettslaget. 
 
Aremark kommune avventer beslutning om salg av disse borettslagsleilighetene. 
 
 
 

PS 10/20 Gjennomgang av samarbeidsavtaler med andre kommuner 

Behandling i Formannskap - 23.01.2020  
 
Rådmannens innstilling 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Behandling 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
 
Saken tas til orientering. 



 
 
 

PS 11/20 Revisjon av reglementer 

Behandling i Formannskap - 23.01.2020  
 
Rådmannens innstilling 
 
Det velges tre medlemmer til styringsgruppe for revisjon av reglementer: 
1._______________________ (leder) 
2._______________________ 
3._______________________ 
 
Første møte i styringsgruppen avtales direkte mellom gruppas medlemmer og rådmannen. 
 
Behandling 
 
Representanten Ulven (H) fremmet følgende forslag på medlem av styringsgruppa: 
 
Alf Ulven (H) 
 
Ordfører fremmet følgende forslag på medlemmer av styringsgruppa: 
 
Marte Espelund (SP) 
Håkon Tolsby (SP) 
 
Votering 
 
Rådmannens forslag med Ulven (H) og Tolsbys (SP) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
 
Det velges tre medlemmer til styringsgruppe for revisjon av reglementer:  
 
1. Håkon Tolsby (SP) (leder)  
2.Marte Espelund (SP) 
3.Alf Ulven (H) 
 
Første møte i styringsgruppen avtales direkte mellom gruppas medlemmer og rådmannen. 
 
 
 

PS 12/20 Ny drift av cafeen på Furulund 

Behandling i Formannskap - 23.01.2020  
 



Rådmannens innstilling 
Det søkes etter nye drivere av cafeen på Furulund. Det tas sikte på at nye drivere bør kunne 
overta lokalene i løpet av våren. 
 
Kommunens mulige bruk av Furulund til barnehage og ungdomsklubb avklares i egne saker 
som fremmes levekårsutvalget vinteren/våren 2020.  
 
Sak om øvrig framtidig bruk av Furulund fremmes kommunestyret juni 2020.  
 
 
Behandling 
 
Representanten Ulven (H) fremmet følgende forslag: 
 
Furulund holdes steng inntil det er besluttet hvordan huset skal benyttes fremover for å unngå 
unødvendige kostander og bindinger som hindrer en bærekraftig helhetstanke på huset. 
 
Fremtidig bruk av Furulund fremmes som sak for Kommunestyret i juni 2020. I denne saken 
skal det hele husets driftskonsept fremgå, og det skal følge et kostnadsbudsjett som er 
kvalitetssikret av eksterne konsulenter. 
 
Ordfører Tolsby (SP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
Aremark kommune opprettholder dialogen med Kirkens Bymisjon med tanke på et mulig 
samarbeid. 
 
Votering: 
 
Ulvens forslag fikk 1 stemme 
Rådmannens innstilling fikk 4 stemmer 
Ordførerers tilleggsforslag fikk 4 stemmer 
 
 

Vedtak 
 
Det søkes etter nye drivere av cafeen på Furulund. Det tas sikte på at nye drivere bør kunne 
overta lokalene i løpet av våren.  
 
Kommunens mulige bruk av Furulund til barnehage og ungdomsklubb avklares i egne saker 
som fremmes levekårsutvalget vinteren/våren 2020.   
 
Sak om øvrig framtidig bruk av Furulund fremmes kommunestyret juni 2020. 
 
Aremark kommune opprettholder dialogen med Kirkens Bymisjon med tanke på et mulig 
samarbeid. 
 
 
 



PS 13/20 Orienteringer 

Behandling i Formannskap - 23.01.2020  
 
Det ble gitt orienteringer rundt følgende temaer: 
 
Kanalselskapet 
Kontrollutvalgssekreteriatet 
Framdrift Fladebyåsen2 
Fylkesråd Olav Skinnes kommer på besøk til Aremark den 18.02.20 
Salg av boliger 
Forliksrådet 
Åpningstider på rådhuset 
Strømsfoss 
Hybelhuset 
 
 
 
 

PS 14/20 Referatsaker 

Behandling i Formannskap - 23.01.2020  
 
Det var ingen referatsaker. 
 
 
 

PS 15/20 Grunngitte spørsmål etter § 20 i reglement for utvalg 

Behandling i Formannskap - 23.01.2020  
 
Representanten Ulven (H) fremmet følgende grunngitte spørsmål: 
 
Jeg ønsker fremlagt en oversikt over hvilke vedtak som er gjort i Kommunestyret i forhold til 
utbygning av VA i Aremark, herunder kostnadsoverslag og gjennomføringsplan i de 
opprinnelige vedtakene. 
I forhold til vedtakene, hvilke delprosjekter er gjennomført og ferdigstilt, og hva har de faktisk 
kostet i forhold til det fremlagte budsjettet på vedtakstidspunktet? 
Er det noen pågående prosjekter i dag? 
Er det gjort noen utbygninger som ikke er vedtatt i Kommunestyret? 
Hvordan er det planlagt å gjennomføre prosjektene Skodsberg og Buer i 2020 med basis i de 
ressurser vi nå har i kommunen? 
Hva er betydningen for det vedtatte budsjettet hvis vi ikke klarer å gjennomføre prosjektene 
Skodsberg og Buer? 
 
 
Behandling 
 



Det ble avklart at det i disse spørsmålene kunne redegjøres muntlig til formannskapet. Dette 
med bakgrunn i at rådmannen nå jobber med en revisjon av VA-planen og at svar på 
spørsmålene omtales i denne. Planen er ikke fullstendig ferdigstilt og det synes derfor ikke 
hensiktsmessig å legge fram skriftlig svar basert på denne planen nå. VA-plan legges fram til ny 
behandling i juni.  
 
 
Jeg ønsker fremlagt en oversikt over hvilke vedtak som er gjort i Kommunestyret i forhold til 
utbygning av VA i Aremark, herunder kostnadsoverslag og gjennomføringsplan i de 
opprinnelige vedtakene. I forhold til vedtakene, hvilke delprosjekter er gjennomført og 
ferdigstilt, og hva har de faktisk kostet i forhold til det fremlagte budsjettet på 
vedtakstidspunktet? 
 
Dette spørsmålet ble besvart med utgangspunkt i en gjennomføringsmatrise som ikke er fullt 
ferdigstilt. Denne blir presentert i VA-plan. 
 
Er det noen pågående prosjekter i dag?  
 
Muntlig svar: Det er ikke satt i bestilling noen nye prosjekter i 2020, men det er pågående 
prosjekt Skodsberg renseanlegg som er en videreført investering fra tidligere år som ikke er 
ferdigstilt. I tillegg brukes midler på en modell som Cowi gjør for å få fakta og anbefaling 
innenfor vann som grunnlag for VA planen. 
 
Er det gjort noen utbygninger som ikke er vedtatt i Kommunestyret?  
 
Muntlig svar: Ikke som nåværende teknisk sjef eller rådmann er kjent med. 
 
Hvordan er det planlagt å gjennomføre prosjektene Skodsberg og Buer i 2020 med basis i de 
ressurser vi nå har i kommunen? 
 
Muntlig svar: Skodsberg – konsulent er engasjert og er i gang med søkeprosess. Avtaler med 
grunneier er på gang. Deretter må evt konsulent engasjeres for å lage en beskrivelse som kan 
danne grunnlag for forespørsel på en totalentreprise. Det er et håp om at ny prosjektleder kan 
være på plass før dette skal gjennomføres – hvis ikke må det vurderes hvorvidt vi skal ha ekstern 
byggeleder. Skodsberg VA har søkt om tiltaket. Dispensasjonssøknaden er oversendt 
høringsinstanser. 
Buer: Kommunen har ikke hatt kontakt med Buer VA siden i høst og er ukjent med om de har 
dannet sitt VA lag 
 
Hva er betydningen for det vedtatte budsjettet hvis vi ikke klarer å gjennomføre prosjektene 
Skodsberg og Buer? 
 
Muntlig svar: I et slikt tilfelle vil det bli en mindreinntekt som vil påvirke kommunens resultat. 

 
Representanten Smaadahl (KrF) fremmet følgende grunngitt spørsmål: 
 
Det er gjort endringer i kjøremønstret for avfallshenting i kommunen. 
Vi vil be om en redegjørelse for dette vedtaket, og om hva som er bakgrunnen for dette.  

 Naboer tilsidesatt 
 Plassering av avfallsdunker når de flyttes 
 Hvem har tatt vurderingene om endringer,   



 Hvordan virker dette i forhold til leverandørs pristilbud 
 Hytterenovasjon helårs 

 
Ordførers svar:  
Orientering vedrørende endring av kjøremønsteret for renovasjon gjennomført uke 49. 
 
Administrasjonen hadde følgende forslag oppe i sak til kommunestyret 25.04.2019: Rådmannen 
bes innføre en ordning der abonnenter som ligger til mindre veier der det er 4 beholdere eller 
færre setter beholderen ut til nærmeste hovedvei, eller samlingspunkt for renovasjon. 
Kommunestyret stemte ned dette punktet i forslaget og hadde ingen alternative erstatninger. 
 
Bakgrunnen for at administrasjonen la frem forslaget var fordi renovatør har kommet med 
gjentatte henvendelser på bakgrunn av veikvaliteten, snumuligheter, brøytingstrøing vinterstid. 
Dette fordi HMS ikke blir ivaretatt om de skal kjøre inn disse veiene. For å kunne ha et prinsipp 
om likhet fremmet administrasjonen forslaget som nevnt over.   
 
Halden kommunen har brukt dette prinsippet lenge og lå til grunn da det skulle inngås nye 
kontrakter med renovatør, dermed lå deres prinsipp også til grunn i det tilbudet Aremark 
kommunen har godkjent. Dermed har kommunestyrets beslutning fått konsekvenser for 
kostnaden av kommunens renovasjonstjeneste.  
 
På grunn av HMS-kravene avklarte rådmannen med ordfører i mai 2019 at det kunne sendes ut 
brev til de det gjaldt uten å gå imot kommunestyrets vedtak. Brev utad ble sendt 21.11.2019 med 
beskjed om at søppelbeholderne ville bli flyttet i uke 49. Dette ble også gjort.  
Drifts- og utviklingsutvalget har også bedt om orientering av denne saken, som gjennomføres 
neste møte 06.02.2020.  

 
 
 
 

PS 16/20 Forespørsler 

Behandling i Formannskap - 23.01.2020  
 
Det var ingen forespørsler. 
 
 


