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PS 96/20 Godkjenning av innkalling 

Behandling i Formannskap - 11.06.2020  
 

Vedtak 
Innkallingen ble enstemmig godkjent. 
 
 

PS 97/20 Godkjenning av sakliste 

Behandling i Formannskap - 11.06.2020  
 

Vedtak 
 
PS 111/20 ble besluttet behandlet som første sak. PS 106/20 ble besluttet behandlet etter PS 
103/20. 
 
 

PS 98/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Formannskap - 11.06.2020  
 

Vedtak 
Saksprotokoll fra forrige møte ble godkjent gitt at feil påpekt av Alf Ulven (H) ble rettet opp. 
 
 

PS 99/20 Fornyelse av salgsbevilling 2021-2025 

Behandling i Formannskap - 11.06.2020  

Rådmannens innstilling 
Det innvilges salgsbevilling for Aremark senter A/S fra 01.01.2021 til 31.12.2025. 
Det forutsettes at alt salg av alkoholholdig drikk følger begrensningene som gis i til enhver tid 
gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer for Aremark kommune. 
 
Behandling 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
Det innvilges salgsbevilling for Aremark senter A/S fra 01.01.2021 til 31.12.2025. 



Det forutsettes at alt salg av alkoholholdig drikk følger begrensningene som gis i til enhver tid 
gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer for Aremark kommune. 
 
 
 

PS 100/20 Uttalelse om nedleggelse av Aremark Frivilligsentral 

Behandling i Formannskap - 11.06.2020  

Rådmannens innstilling 
Uttalelsen tas til orientering. 
 
Behandling 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak 
Uttalelsen tas til orientering. 
 
 
 

PS 101/20 Frivilligsentralen 

Behandling i Formannskap - 11.06.2020  

Rådmannens innstilling 

 Aremark Frivilligsentral vil bli lagt ned i sin nåværende form fra 1.8.2020. Frivilligheten 
og deres aktiviteter vil bli videreført av de frivillige. 

 Kommunen legger til rette for frivilligheten med kommunale bygg som Aremark hallen, 
Aktivitetsstua og Furulund kafè som kan disponere uten å betale husleie. 

 Kommunen skal videre sørge for at varig bruksendring gjennomføres på Bruktstua. 
 Bruktstua vil få overført sine fondsmidler fra kommunen som startkapital. 

 
Behandling 
 
Rådmannen innledet med å endre sin innstilling i 1. punkt til:  
Aremark Frivilligsentral vil bli lagt ned i sin nåværende form fra 31.12.2021. Frivilligheten og 
deres aktiviteter vil bli videreført av de frivillige. 
 
Representanten Stig Aarbu (AP) fremmet følgende forslag på vegne av H og Ap:  
Aremark Frivilligsentral legges ikke ned 01.08.2020, men drives videre i nåværende form inntil 
videre. 
 
Rådmannen bes komme tilbake til formannskapet med en ny utredning rundt Frivilligsentralen 
når kommuneproposisjonen for 2021 er vedtatt, det er da vi først da kan si noe om fremtidig 
finansiering av Frivilligsentralen. 
 
Representanten Espelund-Sande (SP) fremmet følgende forslag:  



 
Formannskapet mener frivillighet spiller en viktig sosial rolle i Aremark kommune, og viser til 
Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023. Formannskapet mener at det er en fordel at det 
finnes en god struktur på organiseringen av frivilligheten i kommunen. Formannskapet ber 
derfor rådmann se på organisering og videre drift da det har kommet ny informasjon ifht midler 
for det kommende året. Formannskapet ber rådmann sørge for at den funksjon som 
frivillighetssentralen har spilt i Aremark kommune blir ivaretatt på en best mulig måte. Samtidig 
ber formannskapet om en vurdering om det er en fordel å endre eierskapet av Frivilligsentralen 
fra kommune til stiftelse. 
 
Aarbu (AP) trakk sitt forslag. 
 
Votering 
Rådmannens innstilling, med Espelund-Sandes (SP) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt 
 

Vedtak 

 Aremark Frivilligsentral vil bli lagt ned i sin nåværende form fra 31.12.2021. 
Frivilligheten og 
deres aktiviteter vil bli videreført av de frivillige. 

 Kommunen legger til rette for frivilligheten med kommunale bygg som Aremark hallen, 
Aktivitetsstua og Furulund kafè som kan disponere uten å betale husleie. 

 Kommunen skal videre sørge for at varig bruksendring gjennomføres på Bruktstua. 
 Bruktstua vil få overført sine fondsmidler fra kommunen som startkapital. 

Formannskapet mener frivillighet spiller en viktig sosial rolle i Aremark kommune, og viser til 
Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023. Formannskapet mener at det er en fordel at det 
finnes en god struktur på organiseringen av frivilligheten i kommunen. Formannskapet ber 
derfor rådmann se på organisering og videre drift da det har kommet ny informasjon ifht midler 
for det kommende året. Formannskapet ber rådmann sørge for at den funksjon som 
frivillighetssentralen har spilt i Aremark kommune blir ivaretatt på en best mulig måte. Samtidig 
ber formannskapet om en vurdering om det er en fordel å endre eierskapet av Frivilligsentralen 
fra kommune til stiftelse. 
 
 
 

PS 102/20 Forskrift om folkevalgtes økonomiske godtgjøring i Aremark 
Kommune 

Behandling i Formannskap - 11.06.2020  

Rådmannens innstilling 
Ny forskrift om folkevalgtes økonomiske godtgjøring i Aremark kommune godkjennes uten 
skriftlig høring. 
 
Behandling 
 
Representanten Ulven (H) fremmet på vegne av H og Ap følgende forslag: 
Det er viktig at befolkningen i Aremark kan uttale seg om nivået og de forskjellige avlønningene 
av politikerne i Kommunen og derfor skal dette forslag til forskrift legges ut på høring, jfr. 
Forvaltningslovens § 37. 



 
Votering: 
 
Ulvens forslag fikk 2 stemmer og falt. (H og Ap) 
 

Vedtak 
Ny forskrift om folkevalgtes økonomiske godtgjøring i Aremark kommune godkjennes uten 
skriftlig høring. 
 
 
 

PS 103/20 Aremark kommunes årsregnskap og årsberetning for 2019 

Behandling i Formannskap - 11.06.2020  
 

Rådmannens innstilling 
 

1. Aremark kommunes årsregnskap for 2019 fastsettes som fremlagt.  
2. Aremark kommunes årsberetning for 2019 tas til etterretning.  
3. Regnskapsmessig mindreforbruk for 2019, kr 2 115 220,17 avsettes til disposisjonsfond 

kto 19300.9220.880/2.5950.001 og 15400.9200.880/2.5600.001.  
 
 
Behandling 
 
Representanten Ulven (H) fremmet på vegne av H og Ap følgende tilleggforslag: 
 
Regnskapene slik de er fremlagt viser et overskudd og er en følge av hvordan de forskjellige 
disposisjonene i årsavslutningen blir bokført.  
Aremark kommune går med betydelig driftsunderskudd og hadde i 2019 et reelt 
driftsunderskudd på 2.299.288,. Det var gjennom store deler av året varslet overskridelser i flere 
virksomhetsområder, men lenge gitt garantier fra administrasjonen at det skulle være mulig å 
styre dette mot et null resultat i 2019. På forespørsel fra politisk nivå om politisk behandling av 
overskridelser og besparinger er ikke dette besvart av administrasjonen eller fremmet som sak 
av Ordfører til politisk behandling av overskridelsene før en tvunget budsjettjustering ble vedtatt 
på slutten av året. Aremark kommunestyre har 2 ganger enstemmig vedtatt, i tillegg til at det er 
lovfestet, at administrasjonen ikke skal bruke penger som ikke er bevilget av kommunestyret 
som er det eneste organ som kan bevilge penger. 
Viser til kontrollutvalgets behandling hvor de viser til at Aremark kommune ikke driver sin 
virksomhet i forhold til anbefalte krav til resultat og økonomistyring fra Fylkesmannen.  
 Revisors beretning viser til at det i henhold til Kommunelovens § 46 nr. 1 at det vedtatte 
årsbudsjettet for Aremark kommune er en bindende plan for anvendelse av kommunens midler 
ikke er overholdt i 2019. 
Regnskapene gir et korrekt bilde at status på Aremark sin økonomiske posisjon ved utgangen av 
2019 og vedtas som Aremark kommune sitt regnskap sammen med Aremark kommunes 
årsberetning.  
 
Ordfører Tolsby (SP) fremmet følgende forslag: 



 
Formannskapet ber Rådmann redusere overføringen til disposisjonsfond med kr 50 000 og sette 
av et tilsvarende beløp til markedsføringstiltak for Aremark. Som referansegruppe oppnevnes 
medlemmer av formannskapet. 
 
Votering 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Ulvens (H) forslag fikk 2 stemmer og falt. (H og Ap) 
Tolsbys (SP) forslag fikk 4 stemmer (Ap,Sp,Krf) 
 

Vedtak 
1. Aremark kommunes årsregnskap for 2019 fastsettes som fremlagt. 
2. Aremark kommunes årsberetning for 2019 tas til etterretning. 
3. Regnskapsmessig mindreforbruk for 2019, kr 2 115 220,17 avsettes til disposisjonsfond kto 
19300.9220.880/2.5950.001 og 15400.9200.880/2.5600.001. 
Formannskapet ber Rådmann redusere overføringen til disposisjonsfond med kr 50 000 og sette 
av et tilsvarende beløp til markedsføringstiltak for Aremark. Som referansegruppe oppnevnes 
medlemmer av formannskapet. 
 
 
 

PS 104/20 Finansforvaltningen pr 30.04.20 

Behandling i Formannskap - 11.06.2020  
 

Rådmannens innstilling 
Aremark kommunes finansforvaltning pr. 30.04.2020 tas til etterretning. 
 
Behandling 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
Aremark kommunes finansforvaltning pr. 30.04.2020 tas til etterretning. 
 
 
 

PS 105/20 Regnskapskontroll 2020 - tertialrapport 1/20 

Behandling i Formannskap - 11.06.2020  
 

Rådmannens innstilling 
Tertialrapport 1/2020 for perioden 01.01.20 – 30.04.20 tas til etterretning. 



 
Behandling 
 
Representanten Ulven (H) fremmet følgende forslag på vegne av H og Ap: 
Formannskapet tar saken til orientering. 
 
Kommunelovens § 46 nr. 1 er klar på at det vedtatte årsbudsjettet er bindende for 
administrasjoner og skal følges. Det er nødvendig at kommunestyret bevilger overforbruket og 
tar stilling til de prognostiserte overskridelsene resten av 2020 og finansiering av disse gjennom 
bruk av Fond og innsparinger. 
 
Formannskapet ber Rådmannen fremlegge en sak til kommunestyret for å få godkjent 
overskridelsene i forhold til det vedtatte budsjettet for 2020 (budsjettjustering) og i samme sak 
konkret fremme forslag til innsparinger eller annen finansiering av merforbruket. Saken skal 
behandles i et ekstraordinært formannskapsmøte 17 juni 2020 og fremmes som sak i 
kommunestyret 17 juni 2020. 
 
Votering 
 
Ulvens forslag fikk to stemmer og falt. (Ap og H) 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
Tertialrapport 1/2020 for perioden 01.01.20 – 30.04.20 tas til etterretning. 
 
Representanten Ulven (H) har følgende protokolltilførsel: 
 
Jeg mener at med dette vedtaket aksepterer flertallet i formannskapet at Aremark kommune ikke 
drives i henhold til kommuneloven.  
 
 

PS 106/20 Tilbygg/ombygging Aremark barnehage - godkjenning av 
prosjektplan og videre prosess 

Behandling i Formannskap - 11.06.2020  

Rådmannens innstilling 
1. Fremlagte prosjektplan datert godkjennes som prinsipp for videre gjennomføring av prosjektet 

tilbygg/ombygging av Aremark barnehage 
 

2. Rådmannen bes engasjere Pluss arkitektur for å gjennomføre Fase 2 av prosjektet jamfør 
prosjektplan som følger saken.  
Fase 2 omfatter byggesøknad med lovpålagte prosesser og tillatelser, medvirkning, utarbeidelse 
av beskrivelse samt innhenting av tilbud på utførelse.  
Rådmannen bes sikre at det i prisforespørsel til utførende tas forbehold om finansiering av 
prosjektet slik at kommunen, etter at tilbud har kommet inn, har mulighet for å kunne vedta å 
ikke gå videre med prosjektet .  

 
Behandling 
 



Representanten Ulven (H) fremmet følgende forslag på vegne av H og Ap: 
I saksfremlegget for beslutning fase 2 skal det også i saksfremlegget tas med konkret forslag på 
rehabilitering av eksiterende barnehage som i Rådmannens saksfremstilling antas å koste 4-5 
millioner. Det må komme frem kvalitetsforskjellen mellom de 2 prosjektene 
Denne analysen skal også tas frem til tilbud fra entreprenør slik at begge forslagene 
budsjettmessig kan låses.  
 
Votering 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ulvens (H) forslag fikk to stemmer og falt. (Ap og H) 
 

Vedtak 
1. Fremlagte prosjektplan datert godkjennes som prinsipp for videre gjennomføring av prosjektet 

tilbygg/ombygging av Aremark barnehage 
 

2. Rådmannen bes engasjere Pluss arkitektur for å gjennomføre Fase 2 av prosjektet jamfør 
prosjektplan som følger saken.  
Fase 2 omfatter byggesøknad med lovpålagte prosesser og tillatelser, medvirkning, utarbeidelse 
av beskrivelse samt innhenting av tilbud på utførelse.  
Rådmannen bes sikre at det i prisforespørsel til utførende tas forbehold om finansiering av 
prosjektet slik at kommunen, etter at tilbud har kommet inn, har mulighet for å kunne vedta å 
ikke gå videre med prosjektet .  

 
 
 

PS 107/20 Kulturpris, næringspris og pris for byggeskikk/naturlandskap - 
statutter 

Behandling i Formannskap - 11.06.2020  

Rådmannens innstilling 
Kommunestyre godkjenner statuttene som er vedlagt saken på punktene under Felles prinsipper 
for alle de tre prisene og for Kulturpris, Næringsutviklingspris og Pris for god byggeskikk og 
kulturlandskap. 
 
Behandling 
 
Ordfører Tolsby (SP) fremmet følgende forslag: 
 
Ordet «Juleveiåpning» erstattes med «en passende anledning.» 
 
Votering 
 
Innstillingen med Tolsbys endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak 
Kommunestyre godkjenner statuttene som er vedlagt saken på punktene under Felles prinsipper 
for alle de tre prisene og for Kulturpris, Næringsutviklingspris og Pris for god byggeskikk og 
kulturlandskap. 
 
Ordet «Juleveiåpning» erstattes med «en passende anledning.» 
 
 
 

PS 108/20 Barnevernsvakt - Inngåelse av avtale med Indre Østfold kommune 

Behandling i Formannskap - 11.06.2020  

Rådmannens innstilling 
 
Aremark kommunestyre godkjenner avtalen om barnevernsvakt med Indre Østfold kommune 
med unntak av avtalens pkt. 15, annet ledd, oppsigelse med ett års varsel.  
Pkt. 15, annet ledd, gjøres først gjeldende når det er enighet mellom partene om prisen for 2021 
og videre. Hvis enighet ikke oppnås termineres avtalen med virkning fra 31.12.20. 
 
Behandling 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak 
Aremark kommunestyre godkjenner avtalen om barnevernsvakt med Indre Østfold kommune 
med unntak av avtalens pkt. 15, annet ledd, oppsigelse med ett års varsel.  
Pkt. 15, annet ledd, gjøres først gjeldende når det er enighet mellom partene om prisen for 2021 
og videre. Hvis enighet ikke oppnås termineres avtalen med virkning fra 31.12.20. 
 
 
 

PS 109/20 Revisjon av avtaler mellom Halden og Aremark kommuner. 

Behandling i Formannskap - 11.06.2020  

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

Vedtak 
Saken tas til orientering. 
 
 



PS 110/20 Haldenvassdragets Kanalselskap AS - En gjennomgang 

Behandling i Formannskap - 11.06.2020  
 

Rådmannens innstilling 
 

1. Kommunestyret ber rådmannen kjøpe tjenesten «Kanaltjenesten» av Kanalselskapet. Pris 
kr 62.146,- + mva, utgiftsføres fra konto 13700.1125.325. som finansiers ved bruk av 
formannskapets konto 14900.1900. funksjon 180.  

2. Rådmannen gis fullmakt til forhandle videre med Kanalselskapet, Tors venner, evt andre 
interessenter for å få til en god utvikling og langvarig løsning på Strømsfoss. 

3. Kommunestyret tar videre saken til orientering. 

 
Behandling 
 
Representanten Ulven (H) fremmet følgende forslag på vegne av Ap og H: 

 
4. Aremark Kommune kjøper Operative slusetjeneester og tall med kr 234.124,- for 
2020. 
5. Aremark Kommune, ved Ordfører, skal arbeide for at det etableres en bærekraftig 
økonomisk plan for finansiering av driften i Haldenvassdragets Kanalselskap AS hvor 
den økonomiske belastningen for drift av Kanalens sluseanlegg er overtatt av Viken 
Fylkeskommune som har faglig og økonomisk ansvar for de Nasjonale Kulturminnene i 
Haldenvassdraget. Resultatet av denne forhandlingen innarbeides i budsjett og 
økonomiplan for 2021-2024 

 
Votering 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Ulvens forslag fikk to stemmer og falt (Ap og H). 
 

Vedtak 
1. Kommunestyret ber rådmannen kjøpe tjenesten «Kanaltjenesten» av Kanalselskapet. Pris 

kr 62.146,- + mva, utgiftsføres fra konto 13700.1125.325. som finansiers ved bruk av 
formannskapets konto 14900.1900. funksjon 180.  

2. Rådmannen gis fullmakt til forhandle videre med Kanalselskapet, Tors venner, evt andre 
interessenter for å få til en god utvikling og langvarig løsning på Strømsfoss. 

3. Kommunestyret tar videre saken til orientering. 

 
 
 



PS 111/20 Plan for vann, avløp og miljø 2020-2029 med tilhørende 
handlingsplan 

Behandling i Formannskap - 11.06.2020  

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret godkjenner fremlagte Plan for vann, avløp og miljø 2020-2029 som 
kommunens målsetting og styringsdokument for arbeidet innenfor fagområdene vann, avløp og 
miljø. 
 
Rådmannen bes legge frem handlingsplan for 2021 i forbindelse med budsjettarbeidet for 2021 
og økonomiplanperioden 2021-2024 som viser prioritering av prosjekter i planperioden med og 
kalkyler for disse. Konsekvenser for gebyrene skal også fremkomme.  
Handlingsplanen skal deretter revideres årlig på samme måte.  
 
Rådmannen bes avvente videre utbygging av trykkavløp til forsyningssikkerheten for vann er 
ivaretatt og fremmedvann til renseanleggene er betydelig redusert. 
 
Rådmannen bes så snart som mulig iverksette endring av lokal forskrift slik at det blir påkrevd 
med vannmåler på alle eiendommer i kommunen som har kommunalt vann og/eller kommunalt 
avløp.  
 
Behandling 
 
Representanten Ulven fremmet følgende forslag på vegne av H og Ap:  
(3.de avsnitt) 
Rådmannen bes bygge ut avløp til Buer Hyttefelt i 2020 og forberede for vann når tilførselen har 
kapasitet til å dekke hyttefeltets vannforbruk 
 
(til slutt etter Rådmannens innstilling) 
Rådmannen bes fremme sak for Kommunestyret hvor det vedtas at alle taknedløp frakobles det 
kommunale VA anlegget høsten 2020 med gjennomføringsfrist desember 2020 
 
Rådmannen bes gjennomføre utplassering av vannmålere på strategiske steder for raskt å kunne 
måle lekkasjer og vannforbruk. 
 
Representanten Smaadal fremmet følgende forslag på vegne av Sp og KrF: 
Inn som tredje avsnitt: 
Formannskapet ber Rådmann se på utbygging av trykkavløp i 2021 til: 
• Buer-Fyldeng (10 fastboende og 85 hytter) 
 
Formannskapet ber rådmann beregne lønnsomheten til prosjektet. 
 
Man bør vurdere en trinnvis tilkobling; først avløp og deretter vann den dagen kapasiteten på det 
kommunale vannverket tillater dette. 
 
Til slutt: 
Videre ber formannskapet Rådmann se på utbygging med trykkavløp til: 
• Fange-Rive-Nes-Strømfoss: 76 fastboende og 16 hytter pluss servicehus og Mølla på 
Strømsfoss. 
• Fange – Nordby (Fangekroken): 20 fastboende og 24 hytter. 



Formannskapet ber rådmann beregne lønnsomheten til prosjektene forutsatt en trinnvis 
tilkobling; først avløp og deretter vann den dagen kapasiteten på det kommunale vannverket 
tillater dette.  
Prosjektene må også vurderes opp mot kapasiteten i renseanlegget for avløp som er begrenset. 
Formannskapet ber dessuten Rådmann ta ut de VA-prosjektene fra planen som man vet ikke vill 
bli gjennomført. 
 
Representanten Ulven ba om gruppemøte. 
Gruppemøtet ble avsluttet. Ulven trakk sitt forslag til pkt 3. Videre ba han om at tidligere 
fremmet forslag ble redigert slik: 
 
Rådmannen bes fremme sak for Kommunestyret hvor det utredes hvordan alt fremmedvann 
frakobles det kommunale VA anlegget høsten 2020 med gjennomføringsfrist desember 2020 
 
Rådmannen bes utrede utplassering av vannmålere på strategiske steder for raskt å kunne måle 
lekkasjer og vannforbruk. 
 
Votering 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Smaadals forslag ble enstemmig vedtatt. 
Ulvens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
Kommunestyret godkjenner fremlagte Plan for vann, avløp og miljø 2020-2029 som 
kommunens målsetting og styringsdokument for arbeidet innenfor fagområdene vann, avløp og 
miljø. 
 
Rådmannen bes legge frem handlingsplan for 2021 i forbindelse med budsjettarbeidet for 2021 
og økonomiplanperioden 2021-2024 som viser prioritering av prosjekter i planperioden med og 
kalkyler for disse. Konsekvenser for gebyrene skal også fremkomme. 
Handlingsplanen skal deretter revideres årlig på samme måte. 
 
Formannskapet ber Rådmann se på utbygging av trykkavløp i 2021 til: 
• Buer-Fyldeng (10 fastboende og 85 hytter) 
Formannskapet ber rådmann beregne lønnsomheten til prosjektet. 
Man bør vurdere en trinnvis tilkobling; først avløp og deretter vann den dagen kapasiteten på det 
kommunale vannverket tillater dette. 
 
Rådmannen bes avvente videre utbygging av trykkavløp til forsyningssikkerheten for vann er 
ivaretatt og fremmedvann til renseanleggene er betydelig redusert. 
 
Rådmannen bes så snart som mulig iverksette endring av lokal forskrift slik at det blir påkrevd 
med vannmåler på alle eiendommer i kommunen som har kommunalt vann og/eller kommunalt 
avløp. 
 
Videre ber formannskapet Rådmann se på utbygging med trykkavløp til: 
• Fange-Rive-Nes-Strømfoss: 76 fastboende og 16 hytter pluss servicehus og Mølla på 
Strømsfoss. 
• Fange – Nordby (Fangekroken): 20 fastboende og 24 hytter. 
 



Formannskapet ber rådmann beregne lønnsomheten til prosjektene forutsatt en trinnvis 
tilkobling; først avløp og deretter vann den dagen kapasiteten på det kommunale vannverket 
tillater dette.  
 
Prosjektene må også vurderes opp mot kapasiteten i renseanlegget for avløp som er begrenset. 
Formannskapet ber dessuten Rådmann ta ut de VA-prosjektene fra planen som man vet ikke vill 
bli gjennomført. 
 
Rådmannen bes fremme sak for Kommunestyret hvor det utredes hvordan alt fremmedvann 
frakobles det kommunale VA anlegget høsten 2020 med gjennomføringsfrist desember 2020 
 
Rådmannen bes utrede utplassering av vannmålere på strategiske steder for raskt å kunne måle 
lekkasjer og vannforbruk. 
 
 
 

PS 112/20 Samarbeidsavtale Politidistrikt Øst og Aremark kommune 

Behandling i Formannskap - 11.06.2020  

Rådmannens innstilling 
 
Kommunestyret slutter seg til samarbeidsavtalen mellom Politidistrikt øst og Aremark 
kommune. 
 
Behandling 
 
Representanten Espelund-Sande (SP) fremmet følgende forslag på vegne av KrF og Sp: 
Samtidig er formannskapet engstelig for at vi går inn en tid hvor tilstedeværelsen av politi i 
Aremark blir mindre og at det blir vanskeligere å følge opp nødvendige oppgaver. 
Politidistriktene får stadig mindre ressurser, og politistasjonene sliter med å møte 
forventningene til befolkningen de er satt til å betjene. Dette går i større grad utover 
"utkantdistriktene", som f.eks. Aremark. 
 
Votering 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Espelund-Sandes forslag ble vedtatt med 4 stemmer (Ap, Sp og KrF). 
 

Vedtak 
Kommunestyret slutter seg til samarbeidsavtalen mellom Politidistrikt øst og Aremark 
kommune. 
 
Samtidig er formannskapet engstelig for at vi går inn en tid hvor tilstedeværelsen av politi i 
Aremark blir mindre og at det blir vanskeligere å følge opp nødvendige oppgaver. 
Politidistriktene får stadig mindre ressurser, og politistasjonene sliter med å møte 
forventningene til befolkningen de er satt til å betjene. Dette går i større grad utover 
"utkantdistriktene", som f.eks. Aremark. 
 
 



PS 113/20 Intensjonserklæring om tilslutning til "Akson – felles kommunal 

pasientjournal" 

Behandling i Formannskap - 11.06.2020  

Rådmannens innstilling 
 
Aremark kommune signerer intensjonserklæringen, og viser støtte til, og intensjon om 
deltakelse i, det videre arbeidet med tiltaket «Akson – felles kommunal pasientjournal». 
 
Behandling 
 
Representanten Ulven (H) fremmet følgende forslag på vegne av Ap og H: 
Aremark kommune signerer ikke intensjonsavtalen 
 
Ordfører Tolsby (SP) fremmet følgende forslag på vegne av KrF og Sp: 
Aremark kommune velger ikke å signere intensjonserklæringen om det videre arbeidet med 
tiltaket «Akson – felles kommunal pasientjournal».  
 
Begrunnelsen er at det er for mange uavklarte spørsmål som gjelder prosjektets kostnadsbilde, 
finansiering og hvorvidt prosjektet løser de akutte utfordringene kommunen har slik som «en 
pasient, en legemiddelliste». 
 
Ulven (H) og Tolsby (H) valgte så å samordne sine forslag. 
 
Votering 
 
Ulven (H) og Tolsbys (SP) forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
Aremark Kommune signerer ikke intensjonsavtalen om det videre arbeidet med tiltaket «Akson 
– felles kommunal pasientjournal».  
 
Begrunnelsen er at det er for mange uavklarte spørsmål som gjelder prosjektets kostnadsbilde, 
finansiering og hvorvidt prosjektet løser de akutte utfordringene kommunen har slik som «en 
pasient, en legemiddelliste». 
 
 
 

PS 114/20 Valg av meddommere til Halden Tingrett for perioden 1. januar 
2021 til 31. desember 2024 

Behandling i Formannskap - 11.06.2020  
 
 

Vedtak 
Saken ble utsatt. 



 
 

PS 115/20 Valg av skjønnsmedlemmer 

Behandling i Formannskap - 11.06.2020  
 
 

Vedtak 
Saken ble utsatt. 
 
 

PS 116/20 Orienteringer 

Behandling i Formannskap - 11.06.2020  
 
Det var ingen orienteringer. 
 
 

PS 117/20 Referatsaker 

Behandling i Formannskap - 11.06.2020  
 
Det var ingen referatsaker. 
 
 

PS 118/20 Grunngitte spørsmål etter § 20 i reglement for utvalg 

Behandling i Formannskap - 11.06.2020  
 
Det var ingen grunngitte spørsmål. 
 
 

PS 119/20 Forespørsler 

Behandling i Formannskap - 11.06.2020  
 
Representantene Ulven (H) og Espelund-Sande (SP) hadde forespørsler som ble besvart i møtet. 
 
 


