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PS 30/20 Godkjenning av innkalling 

Behandling i Kommunestyret - 28.05.2020  
 



Vedtak 
 
Innkallingen ble enstemmig godkjent. 
 
 

PS 31/20 Godkjenning av saksliste 

Behandling i Kommunestyret - 28.05.2020  
 
Ordfører Håkon Tolsby foreslo at sakene PS 37/20 og PS 38/20 skulle behandles etter PS 32/20.  
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak 
PS 37/20 og PS 38/20 behandles etter PS 32/20. 
 
 

PS 32/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Kommunestyret - 28.05.2020  
 

Vedtak 
 
Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent. 
 
 

PS 33/20 Finansiering og prosjektplan for kommunale vann- og 
avløpsledninger tilknytning Skodsbergåsen hyttefelt 

Behandling i Kommunestyret - 28.05.2020  
 
Formannskapets innstilling 
 
Prosjektplan for etablering av kommunale vann- og avløpsledninger for tilknytning til 
Skodsbergåsen hytteområde datert 05.05.2020 godkjennes. 
 
Prosjektet finansieres ved allerede bevilgede midler vedtatt i forbindelse med budsjett for 2020 i 
KS sak 126/19 12.12.2020. 
 
 
Behandling 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak 
Prosjektplan for etablering av kommunale vann- og avløpsledninger for tilknytning til 
Skodsbergåsen hytteområde datert 05.05.2020 godkjennes. 
 
Prosjektet finansieres ved allerede bevilgede midler vedtatt i forbindelse med budsjett for 2020 i 
KS sak 126/19 12.12.2020. 
 
 
 

PS 34/20 Prosjektplan og finansiering av asfaltering og lyssetting på 
uteområder ved skolen og asfaltering og ladepunkter ved rådhuset 

Behandling i Kommunestyret - 28.05.2020  
 
Formannskapets innstilling 
 
Prosjektplan for Aremark skole – asfaltering og lyssetting og Uteområde og el-ladepunkter 
rådhuset datert 05.05.2020 godkjennes. 
 
Prosjektene finansieres ved allerede bevilgede midler vedtatt i forbindelse med budsjett for 2020 
i KS sak 126/19 12.12.2020. Det budsjettjusteres kr 250.000 eks mva som er 312.500 inkl mva 
fra prosjektet Aremark skole – asfaltering og lyssetting konto 02306.4331.222.432 til prosjektet 
Uteområde og el-ladepunkter rådhuset konto 02307.4330.130.467 med tilhørende finansiering.  
 
Formannskapet ber rådmann vurdere om det er mulig, innenfor budsjett, å samtidig utbedre hull 
ved oppkjørsel til Fosbykollen sykehjem og på kommunale veier i Fosbyåsen, Lilleby og 
Lillebyåsen. Samt 1-2 lyspunkt mellom skolen og idrettshallen. 
 
Behandling 
 
Representanten Alf Ulven (H) ba om gruppemøte.  
Møtet ble satt og Ulven (H) fremmet følgende forslag: 
 
Prioritet 1 
Kommunestyret ber rådmannen tilpasse prosjektet slik at det gjennomføres en mer helhetlig 
asfaltering, ikke klatting og lapping, på skolen. Det skal prioriteres tilstrekkelig lyssetting og 
ferdigstilling av alle skolens utearealer i samarbeid med SMU. 
 
Prioritet 2 
Fokus på Fosbykollen. Deretter kommunale veier på Lilleby, Lillebyåsen og Fosbyåsen. 
 
Prioritet 3 
Enkel asfaltering foran rådhuset. 
Totalbudsjett kr 1.187.000,- 
 
Representanten Per Ivar Thomasrud (Sp) fremmet følgende forslag til nytt pkt 3: 
 
Kommunestyret ber rådmannen tilpasse prosjektet med asfaltering ved rådhuset slik at det er 
midler, innenfor budsjett, til å prioritere utbedring av hull ved oppkjørsel til Fosbykollen 



sykehjem og på kommunale veier i Fosbyåsen, Lilleby og Lillebyåsen, samt oppføring av 1-2 
lyspunkter mellom skolen og idrettshallen.  
 
Videre ber kommunestyret rådmannen gjøre en ny vurdering av belysningen på skoleområdet i 
samarbeid med LKV. 
 
Votering 
Ulvens(H) forslag ble satt opp mot Thomasruds (SP) forslag til nytt pkt 3. Ulvens forslag fikk 7 
stemmer og falt. 
Innstillingens pkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
1. Prosjektplan for Aremark skole – asfaltering og lyssetting og Uteområde og el-

ladepunkter rådhuset datert 05.05.2020 godkjennes. 
 

2. Prosjektene finansieres ved allerede bevilgede midler vedtatt i forbindelse med budsjett 
for 2020 i KS sak 126/19 12.12.2020. Det budsjettjusteres kr 250.000 eks mva som er 
312.500 inkl mva fra prosjektet Aremark skole – asfaltering og lyssetting konto 
02306.4331.222.432 til prosjektet Uteområde og el-ladepunkter rådhuset konto 
02307.4330.130.467 med tilhørende finansiering.  

 
3. Kommunestyret ber rådmannen tilpasse prosjektet med asfaltering ved rådhuset slik at 

det er midler, innenfor budsjett, til å prioritere utbedring av hull ved oppkjørsel til 
Fosbykollen sykehjem og på kommunale veier i Fosbyåsen, Lilleby og Lillebyåsen, samt 
oppføring av 1-2 lyspunkter mellom skolen og idrettshallen.  

 
Videre ber kommunestyret rådmannen gjøre en ny vurdering av belysningen på 
skoleområdet i samarbeid med LKV. 

 
 
 

PS 35/20 Høringssvar - domstolstruktur 

Behandling i Kommunestyret - 28.05.2020  
 
Formannskapets innstilling 
 
Aremark kommune slutter seg til Halden kommunes vedtak i denne saken. 
 
 
Behandling 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
Aremark kommune slutter seg til Halden kommunes vedtak i denne saken. 
 
 



 
 

PS 36/20 Forslag til revidert forskrift om Politivedtek for Aremark kommune 

Behandling i Kommunestyret - 28.05.2020  
 
Formannskapets innstilling 
 
Aremark kommune vedtar å sende forslag til ny forskrift om politivedtekter på høring og til 
offentlig ettersyn i seks uker. Styringsgruppa er usikre på hvilket alternativ man skal velge under 
§ 2-4, og ber om særskilt tilbakemelding på dette punktet. 
 
Behandling 
 
Representanten Per Ivar Thomasrud (SP) fremmet forslag om at siste setning skulle strykes. 
 
Votering 
 
Innstillingens første setning ble enstemmig vedtatt. 2.setning fikk ingen stemmer og falt. 
 

Vedtak 
Aremark kommune vedtar å sende forslag til ny forskrift om politivedtekter på høring og til 
offentlig ettersyn i seks uker. 
 
 
 

PS 37/20 Granskningsrapport 

Behandling i Kommunestyret - 28.05.2020  

Kontrollutvalgets innstilling 
1. Kommunestyret tar granskningsrapporten til etterretning.   
2. Kommunen skal ha fokus på at hverken folkevalgte, eller kommunens ansatte, skal ha 

fordeler fremfor resten av kommunens innbyggere ved søknad om tjenester og annet.  
3. Etiske retningslinjer blir implementert både blant kommunens ansatte og folkevalgte. 

 
Behandling 
 
Representanten Stig Aarbu (Ap) fremmet følgende forslag:  
 
Forslag til vedtak punkt 1 i kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret. 
Kommunestyret tar granskningsrapporten til etterretning.  
Kommunestyret ser det som uheldig at tidligere ordførers søknader om oppmålingstjenester i 
stor grad er prioritert fremfor andre søknader, uten at det er dokumentert et saklig grunnlag for 
dette. Som kommunens øverste tillitsvalgt hviler et særskilt ansvar for å utvise god dømmekraft 
i forhold til rolleforståelse, noe kommunestyret mener ikke har blitt benyttet i denne saken. 
 
Representanten Alf Ulven (H) ba om gruppemøte. 



 
Møte ble satt igjen.  
 
Votering 
 
Aarbus forslag satt opp mot innstillingens pkt 1. Aarbus forslag fikk 7 stemmer (Ap,H) og falt. 
Innstillingens pkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak 
1. Kommunestyret tar granskningsrapporten til etterretning. 
2. Kommunen skal ha fokus på at hverken folkevalgte, eller kommunens ansatte, skal ha 
fordeler fremfor resten av kommunens innbyggere ved søknad om tjenester og annet. 
3. Etiske retningslinjer blir implementert både blant kommunens ansatte og folkevalgte. 
 
 
 
 

PS 38/20 Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjon "Grunnskole - Tiltak og 
planer mot mobbing" 

Behandling i Kommunestyret - 28.05.2020  

Kontrollutvalgets innstilling 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Grunnskole – Tiltak og planer mot 

mobbing» til etterretning. 
2. Kommunestyret ber kommunens administrasjon ha fokus på å oppdatere planverket i 

tråd med endringer i lovverket. 
 
Behandling 
 
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Grunnskole – Tiltak og planer mot 

mobbing» til etterretning. 
2. Kommunestyret ber kommunens administrasjon ha fokus på å oppdatere planverket i 

tråd med endringer i lovverket. 
 
 
 

PS 39/20 Arealplanen - Innspill etter 2.gangs høring 

Behandling i Kommunestyret - 28.05.2020  
 
Formannskapets innstilling 
 



Ordfører og rådmann gis fullmakt til å møte, forhandle og mekle med fylkesmannen i Oslo og 
Viken, samt Viken fylkeskommune for å få løst innsigelsene, eventuelt få saken oversendt til 
departementet. 
 
Formannskapet ber Fylkesmannen i Oslo og Viken innkalle til meklingsmøte vedrørende 
Aremark kommunes arealplan. 
 
 
Behandling 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
Ordfører og rådmann gis fullmakt til å møte, forhandle og mekle med fylkesmannen i Oslo og 
Viken, samt Viken fylkeskommune for å få løst innsigelsene, eventuelt få saken oversendt til 
departementet. 
 
Formannskapet ber Fylkesmannen i Oslo og Viken innkalle til meklingsmøte vedrørende 
Aremark kommunes arealplan. 
 
 
 

PS 40/20 Orienteringer 

Behandling i Kommunestyret - 28.05.2020  
 
Rådmannen orienterte om koronasituasjonen. 
Ordfører Håkon Tolsby (SP) orienterte om at det er fremmet fem søknader om NKOM-midler 
for utbygging av fiberbredbånd og mobildekning i Aremark. 
 
 

PS 41/20 Referatsaker 

Behandling i Kommunestyret - 28.05.2020  
 
Det var ingen referatsaker. 
 
 

PS 42/20 Grunngitte spørsmål etter §20 i reglement for utvalg 

Behandling i Kommunestyret - 28.05.2020  
 
Det var ingen grunngitte spørsmål. 
 
 



PS 43/20 Forespørsler/interpellasjoner 

Behandling i Kommunestyret - 28.05.2020  
 
Representanten Egil Kortnes (SP) forespurte om hvordan kommunen klipper sine 
plener/grøntarealer. 
 
Representanten Per Ivar Thomasrud (SP) forespurte om hva status var for månedlig kommunal 
fakturering. 
 
 


