
 

  

 

Møteinnkalling 

 

Utvalg: Formannskap 
Møtested: Formannskapssalen, Aremark rådhus 
Dato: 12.02.2020 
Tidspunkt: 17:00 

 
 
Eventuelt forfall må meldes snarest på epost: post@aremark.kommune.no 
 
Utvalgssekretær innkaller vararepresentanter. 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
 
 
 
Håkon Tolsby Anne Mørk-Tønnesen 
Ordfører Utvalgssekretær 
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PS 17/20 Godkjenning av innkalling

PS 18/20 Godkjenning av sakliste

PS 19/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte



 Arkiv: 151 

Arkivsaksnr: 2019/609-13 

Saksbehandler:  Henriette Cecilie Wisur-
Olsen 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 20/20 12.02.2020 

Kommunestyret  27.02.2020 
 

Påbegynte investeringer fra 2019 som ikke er budsjettert videreført i 2020 

 

Saksopplysninger 
Det er 3 pågående investeringer som ikke ble ferdigstilt i 2019. Disse trengs det nå nytt 
budsjettvedtak på for videreføring og avslutning i 2020.  
2 av disse investeringene – SD anlegg og Nytt låssystem på skolen var lovet ferdig før nyttår. Til 
tross for tett oppfølging har disse prosjektene ikke blitt ferdig i 2019.  
Innføring av sortering av papp og papir med nye beholdere ble påbegynt i 2019. Det gjenstår ca 
halvparten av disse abonnentene som i hovedsak er hytter.  

Vurdering 
Det er satt i bestilling nytt låssystem for skolen som også inkluderer bytte av 2 dører. Det er blitt 
forsinkelse i dørleveransen og arbeidet kan ikke sluttføres før dette er på plass. Det er påløpt kr 
43.973,11 eks mva av dette i 2019 av bevilget budsjett på kr 150.000,- eks mva. Ubenyttede 
midler utgjør kr 106.026,89 eks mva. 
 
Utbygging av SD anlegget som et styringssystem for ventilasjon og andre tekniske anlegg er 
under arbeid. Det innebærer å implementere skolen også slik at vi kan styre denne fra en PC 
samt å oppgradere systemet. Det er påløpt kr 162.421,92 eks mva av dette i 2019 av bevilget 
budsjett på kr 500.000,- eks mva . Ubenyttede midler utgjør kr 337.578,08 eks mva. 
 
Innføring av sortering av ny fraksjon på renovasjon (papp/pair). Det er påløpt kr 268.191,20 eks 
mva av dette i 2019 av et budsjett på kr 610.000,- eks mva. Ubenyttede midler utgjør 341.808,80 
eks mva. 
 
Rådmannen ber om at de «ubenyttede» 2019 midlene overføres til 2020 slik at disse 3 
prosjektene kan sluttføres.   
 
Folkehelse 
Ingen konsekvenser 
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Rådmannens innstilling 
1. Til ferdigstillelse av nytt låssystem bevilges kr 106.000,- eks mva. Utgiften belastes kto. 

02307.4331.222 og finansieres ved bruk av lån kto. 09100.4331.870. 
2. Til ferdigstillelse av SD anlegget bevilges kr 337.500,- eks mva. Utgiften belastes kto. 

02307.4331.222 finansieres ved bruk av lån kto. 09100.4331.870. 
3. Til ferdigstillelse av endring av renovasjonsordning med papp/papir bevilges kr 

341.800,- eks mva. Utgiften belastes kto. 02307.4442.222 og finansieres ved bruk av lån 
kto. 09100.4442.870. 
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 Arkiv: 141 

Arkivsaksnr: 2017/267-59 

Saksbehandler:  Andreas Lervik 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 21/20 12.02.2020 

 

Tentativ kjøreplan for behandling av kommuneplanens Arealdel våren 2020 

 
 
 

Saksopplysninger 
Arealplanen har vært til behandling i lang tid og det er ønskelig å få den sluttbehandlet. 
Rådmannen har derfor laget en tentativ kjøreplan for behandling av arealplan våren 2020.  
 
07.02:    Møte vedrørende overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse 
13.02:    Utsending av arealplandokumenter til formannskapet 
19.02:    Ekstra formannskap  
24.02:    Start høring – 6 uker (kan kortes ned til 4 uker) 
06.04:    Slutt høring -  Arbeid med innspill starter  
16.04:    Utsending av endelig arealplandokument til formannskapet 
23.04:    Ekstra formannskap – Endelig behandling  
27.04 og utover: Mulig mekling  
04.06:    Utsending av egengodkjenningssak 
17.06:    Kommunestyremøte  
 

Vurdering 
Kjøreplanen er stram, men rådmannen mener at den er gjennomførbar hvis man forsøker å 
etterleve denne i størst mulig grad. Målet er å få arealplan endelig godkjent før sommeren. 
 
Folkehelse 
 

Rådmannens innstilling 
Saken tas til orientering. 
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 Arkiv: U71 

Arkivsaksnr: 2020/40-1 

Saksbehandler:  Karine Thomassen 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 22/20 12.02.2020 

 

Midler til utlån og tilskudd til enkeltprosjekter - Husbanken 2020 

 
 
Rådmannens innstilling:  
1. Det søkes om opptak av to millioner kroner fra Husbanken som skal brukes til videreutlånsmidler 
til startlån for enkelt personer.  
2. Det søkes om fire hundre tusen kroner fra Husbanken, som skal brukes til tilskudd til etablering 
og tilskudd til tilpassing av bolig for enkelt personer.  
 
 
Saksopplysninger:  
Aremark kommune ble i 2017 innvilget to millioner kroner til videreutlån (startlån), og to hundre 
tusen kroner til tilskudd (tilskudd til etablering og tilskudd til tilpassing av bolig). Det er ca. 
713 000,- igjen av midler til startlån i 2020.  
 
For at kommunen fortsatt skal kunne gi tilbud om startlån og tilskudd til sine innbyggere må man ta 
opp lån, og søke om midler til tilskudd fra Husbanken til videreformidling.  
 
 
Folkehelse: 
Formålet til husbanken er at startlån og tilskudd skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte 
på boligmarkedet slik at de kan få et trygt og godt boforhold. For å unngå at enkelte havner i en 
ytterligere økonomisk problematisk situasjon, vurderer NAV-kommunal at det er nødvendig å søke 
husbanken om ytterligere midler. På denne måten sikrer man at kommunen kan bistå enkelte til å 
overvinne en vanskelig økonomisk situasjon.  
 
1. I henhold til forskrift om startlån fra Husbanken, skal startlån tildeles husstander med langvarige 
problemer med å finansiere bolig etter en behovsprøving. I vurderingen skal kommunen legge vekt 
på om søkeren forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig. Det skal legges vekt 
på om søkeren har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene søkerens 
inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir.  
2. Tilskudd til etablering skal bidra til at vanskeligstilte skal kunne etablere seg i boligmarkedet. 
Tildelingen skal gjøres etter en økonomisk behovsprøving.  
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3. Tilskudd til tilpassing av bolig kan brukes til enkelte tiltak og større ombygginger/ 
tilrettelegginger av nye og eksisterende boliger. Tilskuddet skal også gjøre det mulig for at 
enkeltpersoner med nedsatt funksjonsevne og eldre fortsatt kan bli boende hjemme ved  
 
fremtidig nedsatt funksjonsevne. Ordningen er økonomisk behovsprøvd utfra en helhetsvurdering av 
søkers økonomiske situasjon nå og på sikt.  
 
 
 
Vurdering: Rådmannen anbefaler opptak av midler til videreutlån og tilskudd. Lånebeløpet bør 
være på to millioner kroner og tilskuddet bør være på fire hundre tusen kroner. Dette for at 
kommunen skal ha mulighet til å tilby innbyggerne startlån og tilskudd. 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 
1 Søknad startlån 2020 
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 Arkiv: F82 

Arkivsaksnr: 2019/133-4 

Saksbehandler:  Andreas Lervik 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 23/20 12.02.2020 

Kommunestyret  27.02.2020 
 

Oppnevnelse av vigselskoordinator og nye vigslere i Aremark kommune. 

 

Saksopplysninger 
1. januar 2018 overtok kommunene ansvaret for borgerlige vigsler. Bestemmelsene vedrørende 
dette følger av endringer som ble gjort i ekteskapsloven kapittel 3. hvor det blant annet ble 
vedtatt at: 

Vigslere er: 
 […] 

b) ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte som kommunestyret 
selv gir slik myndighet. 

 
Aremark kommune har tilbudt vielser til egne og andre kommuners innbyggere siden 
lovendringen. Det er gode erfaringer rundt dette og det har blitt gitt gode tilbakemeldinger.  
Det er kommunestyresalen i Rådhuset som er kommunens rom for vigsler, men vigsling 
utendørs eller i andre lokaler enn kommunens egne tilbys også. 
  
Kommunens alminnelige vigselstilbud på hverdager (unntatt bevegelige helligdager) kl. 0900-
1500 i kommunestyresalen på Rådhuset, er gratis for kommunes innbyggere og for personer 
som ikke er bosatt i Norge. Brudepar fra andre kommuner og vigslinger utenom kommunens 
alminnelige vigselstilbud faktureres etter egne satser, for tiden kr 1500,- alternativt kr 2500,- 
 
Det er det borgerlige vigselsformularet, som er en tekst som vigsler leser under seremonien, som 
benyttes ved gjennomføring av borgerlige vigsler, jf. ekteskapsloven § 15. Vigselsformularet er 
fastsatt ved kgl. res 18. desember 1992. Vigsler kan også lese et dikt for brudeparet hvis de 
ønsker dette. Det er også rom for å tilpasse seremonien med for eksempel musikk utover dette, 
men dette må brudeparet selv stå for.  
 
Selve seremonien er fra kommunens side beregnet til å vare ca 15 minutter pluss 15 minutters 
for- og etterarbeid. Det må være 2 vitner til stede under vielsen. Dette er normalt forloverne, 
men det eneste kravet som stilles er at det er to myndige personer. Brudeparet kan også be om at 
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kommunen stiller med to vitner. All dokumentasjon, inngående og utgående brev og skjemaer, 
blir journalført og arkivert i henhold til arkivloven og arkivforskriften. 
 

Vurdering 
I Aremark kommune har i tillegg til ordfører og varaordfører følgende hatt vigselsrett;  

Tidligere rådmann Alice Reigstad, økonomisjef Mette Eriksen, leder for kommunikasjon 
og service (vigselskoordinator) Anne Mørk Tønnesen. Nina Skolleborg, Egil Kortnes og 
Ole Svendsby har i tillegg også vigselsrett. 

 
Ettersom både Reigstad og Mørk Tønnesen nå har avsluttet sine arbeidsforhold i Aremark 
kommune bør deres vigselsrett på Aremark kommunes vegne oppheves. Nåværende rådmann, 
samt ny vigselskoordinator, bør overta som nye vigslere. En slik endring må vedtas av 
kommunestyret. 
 
Det er vurdert om det er behov for at det bør oppnevnes flere vigslere, men rådmannen mener at 
det ikke er behov for det nå. Utover denne endringen anbefaler rådmannen at dagens praksis 
videreføres. 
 
 
Folkehelse 
 

Rådmannens innstilling 
Rådmann Andreas Lervik og vigselskoordinator Mary Anne Gløboden gis vigselsrett. 
 
Nina Skolleborg, Egil Kortnes og Ole Svendsby har i tillegg også vigselsrett. 
 
Vigselsretten gitt av Aremark kommunestyre til Alice Reigstad og Anne Mørk Tønnesen 
oppheves. 
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 Arkiv: 014 

Arkivsaksnr: 2018/176-42 

Saksbehandler:  Andreas Lervik 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 24/20 12.02.2020 

Kommunestyret  27.02.2020 
 

Valg av brukerrepresentanter til Råd for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse 

 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Høsten 2019 fremmet rådmannen en sak til Eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne vedrørende å slå de to rådene sammen til ett råd; råd for eldre og personer med 
nedsatt funksjonsevne. 
 
De to rådene gjorde følgende likelydende vedtak 

 
Som et forsøk slås rådet for personer med funksjonsnedsettelse og eldrerådet sammen til et 
råd; «Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse i Aremark».  
 
Rådet får ved siden av politisk deltakelse, også medlemmer fra brukerorganisasjonene, med 
to fra hver bruker-side. Totalt 4 personer. Medlemmene har stemmerett i alle saker som 
fremmes for rådet, innen deres respektive brukerområder. Forsøket evalueres etter to år.  
 
Kommunens ungdomsråd videreføres som i dag. 
 

Det var ikke uten diskusjon at de to medvirkningsrådene fattet sine vedtak. Deres bekymring var at 
selv om man hadde likheter, så hadde man også forskjeller i sine respektive interesseområder. Tross 
dette fant man at det kunne være verdt ett forsøk på å samle seg til ett råd, gitt at brukerne hadde 
flertall i det nye rådet. 
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Vurdering 
Det er kommunestyret som formelt oppretter og nedlegger råd og utvalg og i sak 139/19, 
Valgutvalgets innstilling til nemnder, råd og utvalg for 2019-2023, gjorde kommunestyret følgende 
vedtak: 

Eldrerådet og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne  
 7 representanter, 3 poltikker 2 brukere fra hvert område  
 Berit Bredholt Vara: Bente Gro Linnerud Norum  
 Hans Petter Hannaas Vara: Anne Dahl  
 Sigmund Holth Vara: Gunnar Ulsrød  

  
Kommunestyret har med dette vedtatt at man ønsker å slå sammen de to rådene til ett og denne 
saken fremmes for å velge brukerrepresentanter til det nye rådet. 
 
SENIOR NORGE ‐ Østfold, fremmet i høst forslag på at Inger Johanne B. Næss gjenvelges som 
medlem av eldrerådet. Det er ikke kommet inn forslag på andre kandidater. 
 
På vegne av organisasjonene er det Bjørn Grøstad, Inger Johanne Buer Næss og Ragnhild Johansen 
som har sittet i Eldrerådet i foregående periode.  
 
Erik Ebeltoft, Anne Grethe Stabekk og Anita Marie Rovedal har sittet fra organisasjonene i Rådet 
for mennesker med nedsatt funksjonsevne.  
Det skal altså velges fire representanter, to fra hver brukerside.  
 
Rådmannen mener det er rimelig at det er kommunestyret selv som bør foreslå hvilke kandidater 
som skal velges. Saken fremmes derfor uten innstilling. 
 
Folkehelse 
 

Rådmannens innstilling 
Som medlemmer og varamedlemmer fra de eldres interesseorganisasjoner velges: 
 

 _____________________________ Vara:___________________________ 
 

 _____________________________ Vara:___________________________ 

 
Som medlemmer og varamedlemmer fra mennesker med nedsatt funksjonsevnes 
interesseorganisasjoner velges: 
 

 _____________________________ Vara:___________________________ 
 

 _____________________________ Vara:___________________________ 

 
Som leder velges: ____________________________ 
 
Som nestleder velges:___________________________ 
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PS 27/20 Forespørsler
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