
 

Aremark kommune  

 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested:  Aremark rådhus 
Dato: 27.02.20 
Tidspunkt: 18:00-18:55  

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Håkon Tolsby Leder SP 
Stig Runar Aarbu Medlem AP 
Alf Martin Ulven Medlem H 
Per Ivar Thomasrud Medlem SP 
Camilla Glimsdal Medlem SP 
Christin Petersen Medlem AP 
Harald Smaadahl Medlem KRF 
Egil Anstensrud Kortnes Medlem SP 
Anders Marius Brynildsen Medlem SP 
Tore Henry Kristiansen Medlem AP 
Harald Brække Medlem SP 
Tommy Sydnes Medlem SP 
Jørgen Henrik Hovde 
Grønlund 

Medlem H 

Hans Petter Hannaas 
Aslakstrøm 

Medlem KRF 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Mirjam Kilen MEDL H 
Marte Espelund-Sande NESTL SP 
Malin Arnesen MEDL AP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Ann Kristin Aarbu Malin Arnesen AP 
Morten Buer Mirjam Kilen H 
Rolf Olaf Dagrød Marte Espelund-Sande SP 

 



Merknader 
Varaordfører Marte Espelund-Sande hadde forfall til møtet. Representanten Harald Smaadahl 
(KrF) fremmet forslag på at representanten Per Ivar Thomasrud (SP) velges som varaordfører i 
møtet. Harald Smaadahl (KrF) sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Rådmann Andreas Lervik hadde forfall og Mette Eriksen møtte i hans sted som rådmannens 
stedfortreder. 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Mette Eriksen Økonomi- og regnskapssjef, rådmannens stedfortreder 
Christian 
Gundersen 

Virksomhetsleder Helse og omsorg 

Ragnfrid Næss Virksomhetsleder Barnehage og kultur 
 
 
 
 
 

Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

PS 1/20 Godkjenning av innkalling  
PS 2/20 Godkjenning av saksliste  
PS 3/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  
PS 4/20 Endring i selskapsavtale - Østfold interkommunale 

arkivselskap IKS 
 

PS 5/20 Utvidelse av IKA Østfolds bygningsmasse  
PS 6/20 IUA - samarbeidsavtale fra 01.01.2020 samt forslag til økning 

av det kommunale driftstilskuddet 
 

PS 7/20 Oppløsning av Lillebyåsen borettslag - kommunen som 
andelseier 

 

PS 8/20 Oppnevnelse av vigselskoordinator og nye vigslere i Aremark 
kommune. 

 

PS 9/20 Valg av brukerrepresentanter til Råd for eldre og personer 
med funksjonsnedsettelse 

 

PS 10/20 Påbegynte investeringer fra 2019 som ikke er budsjettert 
videreført  i 2020 

 

PS 11/20 Fastsetting av endringsforskrift om minsteareal på hjort i 
Aremark kommune 

 

PS 12/20 Orienteringer  
PS 13/20 Referatsaker  



PS 14/20 Grunngitte spørsmål etter §20 i reglement for utvalg  
PS 15/20 Forespørsler/interpellasjoner  

 
 

PS 1/20 Godkjenning av innkalling 

Behandling i Kommunestyret - 27.02.2020  
 
 

Vedtak 
 
Innkallingen ble enstemmig godkjent. 
 

PS 2/20 Godkjenning av saksliste 

Behandling i Kommunestyret - 27.02.2020  
 
 

Vedtak 
 
Sakslisten ble enstemmig godkjent. 
 
 

PS 3/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Kommunestyret - 27.02.2020  
 
 

Vedtak 
 
Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent. 
 
 

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

Behandling i Kommunestyret - 27.02.2020  
 
Formannskapets innstilling 
 
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.  
 
Behandling  
 
Alf Ulven (H) fremmet på vegne av opposisjonen om følgende ordlyd på vedtak: Forslag til 
endret selskapsavtale godkjennes. Dog skal alltid endring i inntektskravene til kommunene følge 
fordeling på innbyggertallet i den enkelte kommune. 

 
Per Ivar Thomasrud (Sp) fremmet følgende forslag på vegne av posisjonen om følgende ordlyd 
på vedtak: Forslag til endret selskapsavtale godkjennes. Aremark kommune skal jobbe for at 
deltagerkostnader knyttet til dette og tilsvarende selskaper må baseres på innbyggertallet i den 
enkelte kommune. 
 
Votering 
 
Per Ivar Thomasrud (Sp) sitt forslag ble satt opp mot Alf Ulven (H) sitt forslag. 
Alf Ulven (H) sitt forslag falt med 7 stemmer (Stig Aarbu (Ap), Kristin Paulsen (Ap), Tore 
Kristiansen (Ap), Ann-Kristin Aarbu (Ap), Alf Ulven (H), Morten Buer (H) og Jørgen Grønlund 
(H)). 
 

Vedtak 
Forslag til endret selskapsavtale godkjennes.  
 
Aremark kommune skal jobbe for at deltagerkostnader knyttet til dette og tilsvarende selskaper 
må baseres på innbyggertallet i den enkelte kommune. 
 
 
 

PS 5/20 Utvidelse av IKA Østfolds bygningsmasse 

Behandling i Kommunestyret - 27.02.2020  
 
Formannskapets innstilling 
 
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.  
 
Behandling 
 
Aremark kommune påpeker at husleien til Sarpsborg kommune er høy og at den bør settes til 5 
% av brutto investering. 
 
Alf Ulven (H) fremmet forslag om at ordet «bør» i vedtakets siste setning byttes ut med «skal».  
 
Votering 
 
Formannskapets innstilling ble satt opp mot Alf Ulven (H) sitt forslag. 



Alf Ulven (H) sitt forslag falt med 7 stemmer (Stig Aarbu (Ap), Kristin Paulsen (Ap), Tore 
Kristiansen (Ap), Ann-Kristin Aarbu (Ap), Alf Ulven (H), Morten Buer (H) og Jørgen Grønlund 
(H)). 
 

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 IUA - samarbeidsavtale fra 01.01.2020 samt forslag til økning av det 
kommunale driftstilskuddet 

Behandling i Kommunestyret - 27.02.2020  
 
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 
 
Formannskapets 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 7/20 Oppløsning av Lillebyåsen borettslag - kommunen som andelseier 

Behandling i Kommunestyret - 27.02.2020  
 
Formannskapets 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. 
 
Aremark kommune avventer beslutning om salg av disse borettslagsleilighetene. 
 
 
Behandling 
 
Formannskapets innstilling 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 8/20 Oppnevnelse av vigselskoordinator og nye vigslere i Aremark 
kommune. 

Behandling i Kommunestyret - 27.02.2020  
 
Formannskapets innstilling 
 
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. 
 
 
Behandling 
 
Formannskapets innstilling 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 9/20 Valg av brukerrepresentanter til Råd for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse 

Behandling i Kommunestyret - 27.02.2020  
 
Formannskapets innstilling 
 
Formannskapet ber valgutvalget fremme forsalg på kandidater til neste kommunestyremøte. 
 
 
Behandling 

 
Valgutvalget v/Harald Smaadahl (KrF) fremmet følgende forslag på medlemmer: 
 
Bjørn Grøstad, medlem 
Inger Johanne Buer Ness, medlem 
Erik Ebeltoft, medlem 
Anita Rovedal, medlem 
Yngvar Gretland, varamedlem 

 
Utvalget velger selv leder. 

 
 
Votering 
 
Valgutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak 
 
Bjørn Grøstad, medlem 
Inger Johanne Buer Ness, medlem 
Erik Ebeltoft, medlem 
Anita Rovedal, medlem 
Yngvar Gretland, varamedlem 

 
Utvalget velger selv leder. 
 
 
 



PS 10/20 Påbegynte investeringer fra 2019 som ikke er budsjettert videreført  
i 2020 

Behandling i Kommunestyret - 27.02.2020  
 
Formannskapets 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 
 
Formannskapets innstilling ble 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 11/20 Fastsetting av endringsforskrift om minsteareal på hjort i Aremark 
kommune 

Behandling i Kommunestyret - 27.02.2020  
 
Formannskapets innstilling 
 
Med hjemmel i Hjorteviltforskriftens § 6 endres minstearealet for hjort til 10 000 daa for hele 
Aremark kommune. 
 
Behandling 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak 
 
Med hjemmel i Hjorteviltforskriftens § 6 endres minstearealet for hjort til 10 000 daa for hele 
Aremark kommune. 
 
 
 

PS 12/20 Orienteringer 

Behandling i Kommunestyret - 27.02.2020  
 
Talerstol – ordfører informerte at det skal tas i bruk talerstol. Dette vil komme som egen sak. 
 
Årsregnskap 2019 – ordfører informerte om status for årsregnskapet for 2019.  Regnskapet er 
avsluttet med et positivt netto på kr 0,67 mill. og med et mindreforbruk på kr 2,1 mill.  
 
 
 

PS 13/20 Referatsaker 

Behandling i Kommunestyret - 27.02.2020  
 
Det var ingen referatsaker. 
 
 

PS 14/20 Grunngitte spørsmål etter §20 i reglement for utvalg 

Behandling i Kommunestyret - 27.02.2020  
 
Det var ingen grunngitte spørsmål. 
 
 
 

PS 15/20 Forespørsler/interpellasjoner 

Behandling i Kommunestyret - 27.02.2020  
 
Alf Ulven (H) hadde forespørsler. 
 


