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PS 17/20 Godkjenning av innkalling 

Behandling i Formannskap - 12.02.2020  
 
 

Vedtak 
 
Innkallingen ble enstemmig godkjent. 
 
 

PS 18/20 Godkjenning av sakliste 

Behandling i Formannskap - 12.02.2020  
 
 

Vedtak 
 
Sakslisten ble enstemmig godkjent. 
 



 

PS 19/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Formannskap - 12.02.2020  
 
 

Vedtak 
 
Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent. 
 

PS 20/20 Påbegynte investeringer fra 2019 som ikke er budsjettert videreført  
i 2020 

Behandling i Formannskap - 12.02.2020  
 
Rådmannen 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. 

 
Behandling 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
 

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. 

 
 
 
 



PS 21/20 Tentativ kjøreplan for behandling av kommuneplanens Arealdel 
våren 2020 

Behandling i Formannskap - 12.02.2020  
 

Rådmannens innstilling 
Saken tas til orientering. 
 
 
Behandling 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
 

PS 22/20 Midler til utlån og tilskudd til enkeltprosjekter - Husbanken 2020 

Behandling i Formannskap - 12.02.2020  
 
Rådmannens innstilling 
 
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. 
 
 
Behandling 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
 
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. 
 
 
 



PS 23/20 Oppnevnelse av vigselskoordinator og nye vigslere i Aremark 
kommune. 

Behandling i Formannskap - 12.02.2020  

 

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. 
 
 
Behandling 
 
Representanten Alf Ulven (H) fremmet følgende forslag: 
 
Rådmann Andreas Lervik og vigselskoordinator Mary Anne Gløboden gis vigselsrett.  
Mette Eriksen, Nina Skolleborg og Egil Kortnes har i tillegg også vigselsrett.  
Vigselsretten gitt av Aremark kommunestyre til Ole Svendsby, Alice Reigstad og Anne Mørk 
Tønnesen oppheves. 
 
 
Votering 
 
Forslaget til Ulven ble enstemmig vedtatt. 
 

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

PS 24/20 Valg av brukerrepresentanter til Råd for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse 

Behandling i Formannskap - 12.02.2020  
 
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:___________________________ 
 
 
Behandling 
 
Representanten Stig Aarbu (Ap) fremmet følgende forslag: 
Formannskapet ber valgutvalget fremme forslag på kandidater til neste kommunestyremøte. 
 
 
Votering 
 
Forslaget fra Stig Aarbu (Ap) ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
 
Formannskapet ber valgutvalget fremme forsalg på kandidater til neste kommunestyremøte. 
 
 
 

PS 25/20 Orienteringer 

Behandling i Formannskap - 12.02.2020  
 

 Aremark kommune får besøk fra fylkesråd for fylkesveier og distrikt og fylkesråd for 
klima og miljø fra Viken fylkeskommune den 18.02.20.  

 Forespørsel om deltakelse i Interregprosjektet «Local Improvment Districts» 
 Reguleringsplan for Fladebyåsen 2 
 Strømsfoss 

 
 
 

PS 26/20 Grunngitte spørsmål etter § 20 i reglement for utvalg 

Behandling i Formannskap - 12.02.2020  
 



Det var ingen grunngitte spørsmål. 
 
 
 

PS 27/20 Forespørsler 

Behandling i Formannskap - 12.02.2020  
 
Marte Espelund (SP) ba om at Formannskapsmøtene starter opp tidligere. Gjerne kl. 16.00. Det 
var enighet om at man heretter starter kl. 16.00. 
 
Representanten Alf Ulven (H) fremmet følgende forespørsler: 
 

 Ordføreren i Aremark er ordfører for alle i Aremark. Vi som ikke alltid er enige i 
Senterpartiets politikk og Håkons private Facebook innlegg synes det er riktig at ordfører 
oppretter en Facebook side hvor han er Ordfører for Aremark. Kan Ordfører vurdere å 
opprette en Ordførerside hvor han promoterer sin glimrende innsats for Aremark 
Kommune? 
 

 I og med at vi har Ordførerutgifter opp mot 1,5 millioner er det interessant å vite hvilke 
planer Ordføreren har, hva han driver med og når han er ledig. Kan Ordfører 
offentligjøre sin kalender slik at alle kan følge med? 
  

 I mer eller mindre hele 2019 etterlyste jeg Rådmannens forslag til inndekning av varslet 
overforbruk uten at det er besvart. Det er endog i flere møter hevdet at kommunen styrer 
mot balanse. Det er Kommunestyret som vedtar budsjettet og de økonomiske rammene 
som er konkretisert. Siste hånd ble lagt på budsjettet i november 2019, vi vedtok det 13 
desember 2019. Saken i Administrasjonsutvalget er skrevet sist uke, og problemet må ha 
kommet ledelsen til kjennskap i slutten av januar, altså mindre enn 4 arbeidsuker etter at 
Kommunestyret vedtar budsjettet. 
 
Vi ser av saken i Administrasjonsutvalget at det er de samme problemstillingene vi har 
hørt om i 2 år som forårsaker disse «overraskende» økonomiske overskridelsene. Hvis vi 
forutsetter at administrasjonen ikke hadde oversikt over den økonomiske situasjonen når 
de utarbeidet budsjettet og dette har kommet til kjennskap i midten/slutten av januar 20. 
Når mener Ordfører at vi skal få en sak i Formannskapet på omfordeling av midler i 
Aremark kommune? 
 

 I siste Formannskapsmøte diskuterte vi en strategi ovenfor hvordan vi skal arbeide mot 
at Aremark skal få størst mulig økonomisk utbytte av sin aksjeinvestering i selskapet 
Østfold Energi AS. Hva er gjort med denne saken siden siste møte? 
 

 Alle barn har rett til en skoleplass fra de er 6 år og til går ut 10de klasse. Når det flytter 
et barn til Aremark, uten stor «ballast» er det rimelig å si at skal få et skoletilbud. Det er 
15 elever på klassetrinnet og 2 lærere. Når mener Ordføreren at det er rimelig å forvente 
at Aremark skole skal ta imot en ny elev? 
 

 Haldenvassdragets Kanalselskap AS har i 2019 fremlagt et driftsutgiftsbudsjett som 
medfører at egenkapitalen er tapt første kvartal. Vi er alle kjent med betydningen av 



selskapets sluseanlegg for kanaltrafikken. Hva skjer i forhold til Aremark Kommune sine 
bidrag til selskapet og eierposisjon? 


