
 

  

 

Møteinnkalling 

 

Utvalg: Formannskap 
Møtested: Fjernmøte via Teams 
Dato: 19.03.2020 
Tidspunkt: 15:00 

 
Ekstraordinært formannskapsmøte. 
 
Eventuelt forfall må meldes snarest på e-post: post@aremark.kommune.no. 
Utvalgssekretær innkaller vararepresentanter. 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
 
 
 
Håkon Tolsby Mary Anne Gløboden 
leder utvalgssekretær 
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PS 46/20 Godkjenning av innkalling  
PS 47/20 Godkjenning av sakliste  
PS 48/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  
PS 49/20 Informasjon om kommunens arbeid med Coronapandemien  
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PS 52/20 SFO og Barnehagebetalinger – Midlertidig stopp i 

brukerbetaling 
 

 

2



3

PS 46/20 Godkjenning av innkalling

PS 47/20 Godkjenning av sakliste

PS 48/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte



 Arkiv: X26 

Arkivsaksnr: 2020/114-52 

Saksbehandler:  Andreas Lervik 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 49/20 19.03.2020 

 

Informasjon om kommunens arbeid med Coronapandemien 

 

Saksopplysninger 
Det pågår et stort arbeide med smittebegrensing i Aremark og mange tiltak er iverksatt.  I 
forbindelse med den pågående Coronapandemien som stadig brer om seg. Få, om noen, hadde 
sett for seg de tiltakene som nå er igangsatt. Igjennom mange forskjellige smittebegrensende 
tiltak, har innbyggere og ansatte i kommunen fått store begrensninger i egne liv. Skole og 
barnehage er nå stengt. På Fosbykollen er det med ett lite unntak nå stengt for alt besøk. Alle 
kommunale bygg er i tillegg nå stengt. Det er også lagt ned nasjonalt forbud mot å bruke egen 
fritidsbolig som ikke er i egen kommune.   
 
De siste tiltakene i en lang rekke, har vært å påse at grenseboere som jobber i Aremark 
kommune nå blir utstyrt med dispensasjonsbrev slik at de kan komme seg til og fra jobb. Det er 
nå også bestemt at det fram til ny beskjed blir gitt, ikke skal avholdes arrangementer i Aremark. 
 
Summen av det hele er derfor betydelig – Det er derfor veldig gledelig at det rapporteres om at 
tross alle disse begrensende tiltakene, så ser det ut til at driften innen blant annet helse og 
omsorg går bra. Det kan være verdt å nevne her at vi tester ansatte og innbyggere for smitte, 
men vi har ikke fått smitte til Aremark enda – Det er bra. Dette har de ansatte i Aremark 
kommune bidratt sterkt til. 
 
En del ansatte som har helse og sosialfaglig bakgrunn, men som nå jobber i andre virksomheter 
enn helse og sosial, vil nå kunne få nye oppgaver. De dette gjelder har blitt kontaktet og 
opplæring på Fosbykollen og/eller i hjemmehjelpen vil starte denne uken. Det vurderes også 
løpende om vi skal ta imot tilbud om bistand fra innbyggere med tilsvarende bakgrunn, men 
som ikke er ansatte hos oss, eller ikke utøver sitt yrke i dag.   
 

Vurdering 
Det vil også bli gitt en muntlig redegjørelse for kommunens arbeid i møtet. 
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Folkehelse 
Lista under er en oversikt over tiltak som er iverksatt pr 16.03.20. Den er ikke uttømmende. Det 
er også innført tiltak som ikke er nevnt her.     
 
 
 Tiltak Iverksatt Vurderesi

verksatt Avviklet 

11.03.2020 Bruk av hjemmekontor x X  
 Besøkskontroll for besøkende på rådhuset  x   

 Bevegelsesrestriksjoner mellom kommunale 
bygg/virksomheter x   

 Håndhygiene x   
 Innfører stopp på tjenestereiser og kurs  x   
 Innleide arbeidstakere tjenestegjør i egen kommune  x   
 Spise lunsj i mindre grupper  x   

 Stenge Aremarkhallen for all aktivitet som ikke ligger til 
skolen  x   

 Stenge Furulund, inkl treningsrom og svømmehall x   
 Stenge kantina på Fosbykollen for bespisning x   
 Telefonmøte eller Skype  x   
 Unngå større arrangementer  x   

12.mar Avstå personel med helsefaglig bakgrunn til 
Fosbykollen/hjemmehjelpen x   

 Redusert tilbud barnehagen x x 

Aktivit
eten 
utgår. 
Bhg 
blir nå 
stengt. 

 Stenge Aremarkhallen for all aktivitet. x   

 Stenge Fosbykollen for besøk. Unntak for nærmeste 
pårørende til pasienter i terminal fase x   

 Stenge U.klubb x   
 Stenge skolen x   
 Stenge barnehagen x   
 Stenge biblioteket for allment publikum x   
 Stenge "mer åpent bibliotek"  x  

16.mar Overføring av personale andre virksomheter til helse x   
 Be om bistand fra private, lag og foreninger x   

 Behov for opplæring av ekstrapersonal i de to boligene 
våre, to i hver bolig.  x  

 Alle arrangementer stenges x   
 Stenge meråpent bibliotek x   
 Hyttefeltene stengt for alle uten egne innbyggere x   
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Rådmannens innstilling 
Saken tas til orientering 
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PS 50/20 Orienteringer

PS 51/20 Forespørsler



 Arkiv: X26 

Arkivsaksnr: 2020/114-82 

Saksbehandler:  Andreas Lervik 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 52/20 19.03.2020 

 

SFO og Barnehagebetalinger – Midlertidig stopp i brukerbetaling 

 

Saksopplysninger 
Etter at SFO (skolen) og barnehagen ble stengt grunnet den pågående Corona pandemien, har 
det det kommet flere spørsmål om hvorvidt man skal betale for disse tjenestene all den tid de nå 
er stengt. 
 
Etter administrasjonen fikk presentert disse spørsmålene, så konkluderte man med at utsendt 
faktura, med forfall i mars, skulle betales. Dette ble publisert på kommunens hjemmesider den 
13.03. hvor det blant annet ble skrevet: 
 

Aremark kommune forventer en avklaring fra sentrale myndigheter rundt dette 
spørsmålet og vi vil forholde oss til de råd/pålegg som blir gitt. En eventuell 
kostnadsreduksjon vil bli motregnet på første ordinære regning, hvis man ender på en 
slik løsning.   

 
Det ble altså uttalt at det ville bli foretatt en avregning, slik at man ikke betaler for den tiden 
tilbudet holder stengt, samt at man ville forholde seg til sentrale føringer i dette spørsmålet og at 
man ville gjøre det på første ordinære regning.  
 

Vurdering 
Som formannskapet er kjent med så endrer forholdene seg fort, men vi kan vel allerede nå 
konkludere med at det ikke sendes ut noen faktura med forfall i april. En slik motregning vil 
derfor ikke kunne finne sted før tidligst i mai.  
 
Det er ikke bare SFO og i barnehagen det er brukerbetaling. Kulturskolen, som også er stengt, 
har brukerbetaling. En slik avregning må derfor gjøres også der.  
 
I møte med fylkesmannens beredskapsgruppe den 17.03 varslet alle kommunene at man ønsket 
at nasjonale føringer rundt disse spørsmålene. Dette følger nå fylkesmannen opp mot sentrale 
myndigheter. Rådmannen mener derfor at vi ikke skal endre praksisen vi fører nå, med det 
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unntaket at vi ikke sender faktura før disse tilbudene er igangsatt igjen. Det skal gis et forenklet 
tilbud til noen få barn i barnehagen (færre enn 3 barn) og rådmannen mener at det ikke skal 
sendes faktura for dette tilbudet. Dette er et begrenset tilbud til et fåtall barn som i tillegg ikke er 
i barnehagen hver dag.  
 
Folkehelse 
 

Rådmannens innstilling 
 
1. Aremark kommune følger i utgangspunktet alle råd og pålegg fra KS/nasjonale 

myndigheter. 

2. Utstedt faktura for SFO og barnehage med forfall i mars innbetales.  

3. Det sendes ikke ut faktura så lenge barnehage og SFO er stengt. Første faktura sendes 
først ut etter at barnehage og SFO er gjenåpnet. 

4. Tilbud i SFO, barnehage og kulturskole gitt fram til den 12.03.20 var ordinært tilbud. 
Den 13.03.20 settes derfor som skjæringsdato for motregning. 

5. For kulturskolen gjøres motregning på faktura som utstedes for høst-semesteret 2020 for 
de som skal fortsette som elever der. De som avslutter etter vår-semesteret får 
tilbakebetalt for perioden det ikke blir gitt tilbud i juni. 
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