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PS 44/20 Godkjenning av innkalling 

Behandling i Kommunestyret - 17.06.2020  

 

Vedtak 

 

Innkallingen ble enstemmig godkjent. 

 

 

PS 45/20 Godkjenning av saksliste 

Behandling i Kommunestyret - 17.06.2020  

 

 

Vedtak 

Det ble gjort følgende endringer i saksrekkefølgen: 

 

Sakene 51/20, 52/20, 53/20, 54/20 og 59/20 behandles etter sak 46/20, deretter følger 

saksrekkefølgen. 

 

 

PS 46/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Kommunestyret - 17.06.2020  

 

 

Vedtak 

 

Protokoll fra forrige møte enstemmig godkjent. 

 

PS 47/20 Fornyelse av salgsbevilling 2021-2025 

Behandling i Kommunestyret - 17.06.2020  

 

Formannskapets 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 

 



Innstillingen ble 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 48/20 Uttalelse om nedleggelse av Aremark Frivilligsentral 

Behandling i Kommunestyret - 17.06.2020  

 

Formannskapets innstilling 

 

Uttalelsen tas til orientering. 

 

Behandling 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Uttalelsen tas til orientering. 

 

 

 

PS 49/20 Frivilligsentralen 

Behandling i Kommunestyret - 17.06.2020  

 

Formannskapets innstilling 

 

• Aremark Frivilligsentral videreføres til 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 forening. 

 



Behandling 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

• Aremark Frivilligsentral videreføres til 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 forening. 

 

 

 

PS 50/20 Forskrift om folkevalgtes økonomiske godtgjøring i Aremark 

Kommune 

Behandling i Kommunestyret - 17.06.2020  

 

Formannskapets innstilling 

 

Ny forskrift om folkevalgtes økonomiske godtgjøring i Aremark kommune godkjennes uten 

skriftlig høring. 

 

Behandling 

 

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

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 ble satt opp mot innstillingen. Innstillingen ble vedtatt med 8 stemmer (SP og 

KrF). 

 

Vedtak 

Ny forskrift om folkevalgtes økonomiske godtgjøring i Aremark kommune godkjennes uten 

skriftlig høring. 



 

 

 

PS 51/20 Aremark kommunes årsregnskap og årsberetning for 2019 

Behandling i Kommunestyret - 17.06.2020  

 

Formannskapets 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. 

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. 

 

Behandling 

 

Representanten Alf Ulven (H) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Ap og H: 

 

Tillegg: 

Aremark Kommune går med betydelig driftsunderskudd og hadde i 2019 et reelt 

driftsunderskudd på 2.299.288. (jfr. side 48 (7)) 

Kontrollutvalgets behandling av Årsregnskapet viser til at Aremark Kommune ikke driver sin 

virksomhet i forhold til anbefalte krav til resultat og økonomistyring fra Fylkesmannen som er et 

minimumsresultat på 1,7 % av totalinntektene.  

Revisors beretning viser til at det i henhold til Kommunelovens § 46 nr. 1 (gml. Lov) at det 

vedtatte Årsbudsjettet for Aremark Kommune er en bindende plan for anvendelse av 

kommunens midler. Den er ikke overholdt i 2019 og det ansees som et vesentlig avvik. 

 

Representanten Per Ivar Thomasrud (Sp) ba om gruppemøte. 

Møtet ble satt igjen. Debatten fortsatte. 

 

Votering 

Rådmannens forslag med Ulvens tillegg, ble satt opp mot innstillingen. Innstillingen ble vedtatt 

med 8 stemmer (Sp og 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 52/20 Finansforvaltningen pr 30.04.20 

Behandling i Kommunestyret - 17.06.2020  

 

Formannskapets innstilling 

 

Aremark kommunes finansforvaltning pr. 30.04.2020 tas til etterretning. 

 

Behandling 

 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Aremark kommunes finansforvaltning pr. 30.04.2020 tas til etterretning. 

 

 

 

PS 53/20 Regnskapskontroll 2020 - tertialrapport 1/20 

Behandling i Kommunestyret - 17.06.2020  

 

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

 

Behandling 

 

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

 

Saken utsettes til neste ekstra kommunestyre innen 15.07, hvor det skal fremlegges en sak med 

konkrete forslag på hvordan Aremark kommune skal omfordele utgiftene i 2020 slik at 

regnskapsprognosen for 2020 viser minimum et 0-resultat. 

 

Votering:  

 

Ulvens forslag ble satt opp mot innstillingen. Innstillingen ble vedtatt med 8 stemmer (Sp og 

KrF). 

 

Representanten Ulven ba om gruppemøte. 

 

Møtet ble satt på nytt og Ulven refererte fra gruppemøtet og varslet at det kom til å bli fremmet 

krav om lovlighetsklage på vedtaket i sak 53/20. 

 

Vedtak 

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

 

 

 



PS 54/20 Tilbygg/ombygging Aremark barnehage - godkjenning av 

prosjektplan og videre prosess 

Behandling i Kommunestyret - 17.06.2020  

 

Formannskapets 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 tilleggsforslag på vegne av Ap og H: 

 

Tilleggspunkt 

I saksfremlegget for beslutning fase 2 skal det også i saksfremlegget tas med konkret forslag på 

rehabilitering av eksisterende barnehage som i Rådmannens saksfremstilling antas å koste 4-5 

millioner. Det må komme frem kvalitetsforskjellen mellom de 2 prosjektene og fremlegges en 

grovkalkyle på dette 

 

Representanten Thomasrud (SP) ba om gruppemøte. 

Møtet ble satt igjen og debatten forstatte. 

 

Votering 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Ulvens tilleggsforslag fikk 7 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 55/20 Kulturpris, næringspris og pris for byggeskikk/naturlandskap - 

statutter 

Behandling i Kommunestyret - 17.06.2020  

 

Formannskapets 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. 

 

Ordet «Juleveiåpning» erstattes med «en passende anledning.» 

 

Behandling 

 

Formannskapets innstilling 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. 

 

 

 

PS 56/20 Barnevernsvakt - Inngåelse av avtale med Indre Østfold kommune 

Behandling i Kommunestyret - 17.06.2020  

 

Formannskapets 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 

 

Innstillingen ble 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 57/20 Valg av leder og nestleder i rådet for eldre og mennesker med 

nedsatt funksjonsevne 

Behandling i Kommunestyret - 17.06.2020  

 

Rådmannens innstilling 

Forslag som leder velges……………………………………………………… 

 

Forslag som vara velges………………………………………………………. 

 

Forslag som nestleder velges………………………………………………… 

 

Forslag som vara velges……………………………………………………….. 

 

 

Behandling 

 

Ordfører Tolsby (SP) fremmet følgende forslag:  

 

Det velges ikke vararepresentanter. Som leder velges Berith Bredholt (AP) som leder og Bjørn 

Grøstad som nestleder. 

 

Votering 

Ordførerens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Det velges ikke vararepresentanter. Som leder velges Berith Bredholt (AP) som leder og Bjørn 

Grøstad som nestleder. 

 

Vedtak 

Det velges ikke vararepresentanter. Som leder velges Berith Bredholt (AP) som leder og Bjørn 

Grøstad som nestleder. 

 

 

 

 

PS 58/20 Haldenvassdragets Kanalselskap AS - En gjennomgang 

Behandling i Kommunestyret - 17.06.2020  

 

Formannskapets 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 Smaadahl (KrF) fremmet følgende forslag til nytt pkt 1 på vegne av KrF og Sp: 

 

1. Aremark kommune ønsker et konstruktivt og målrettet samarbeid med 

Haldenvassdragets kanalselskap. 

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

 

4. Aremark kommune kjøper Operative slusetjeneester med kr 234.124,- for 2020. 

 

Votering 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Smaadahls forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Ulvens forslag fikk 7 stemmer og falt. (Ap og H) 

 

Vedtak 

1. Aremark kommune ønsker et konstruktivt og målrettet samarbeid med 

Haldenvassdragets kanalselskap. 

2. 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. 

3. 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.  

4. Kommunestyret tar videre saken til orientering. 

 

 

 

PS 59/20 Plan for vann, avløp og miljø 2020-2029 med tilhørende 

handlingsplan 

Behandling i Kommunestyret - 17.06.2020  

 

Formannskapets 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. 

 

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. 

 

Behandling 

 

Representanten Aarbu (AP) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H og Ap: 

 

Aremark kommune bes utrede om det gjennom bruk av Plan og Bygningslovens § 18-1 er mulig 

å overta vann og renseanleggene på Tolsby og Ana. 

Dersom utredningen viser att dette er mulig, bes rådmannen utrede den økonomiske effekten av 

å overta disse som en del av det kommunale VA anleggene. 

Med bakgrunn i Aarbus forslag erklærte Ulven (H) og Tolsby (SP) seg inhabile og tro ut av 

møtet. 

Varaordfører tok over møteledelsen. 

 

Representanten Kortnes (SP) ba om gruppemøte. 

Møtet ble satt igjen og debatten fortsatte. 

 

Votering 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Aarbus tilleggsforslag fikk 6 stemmer og falt (H og Ap). 

 

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 60/20 Samarbeidsavtale Politidistrikt Øst og Aremark kommune 

Behandling i Kommunestyret - 17.06.2020  

 

Formannskapets innstilling 

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. 

 

Behandling 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

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 61/20 Sekretariatsordning for kontrollutvalget i Aremark kommune 

Behandling i Kommunestyret - 17.06.2020  

Kontrollutvalgets innstilling 

Prinsipalt: 

 

Kontrollutvalget rår kommunestyret til å treffe følgende vedtak: 

 

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å innhente tilbud på tilsvarende tjeneste 

fra andre aktører i markedet. 

 

Subsidiært: 

 

Kontrollutvalget rår kommunestyret til å treffe følgende vedtak: 

 

1. Aremark kommune velger Østfold kontrollutvalgssekretariat 

for å  utføre sekretariatstjenester for kontrollutvalget. 
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å iverksette de nødvendige 

tiltak for å sikre deltakelse i samarbeidet. 

3. Forslag til samarbeidsavtale legges frem for kommunestyret, som 

vedtar ny samarbeidsavtale. 

4. Kommunestyret forutsetter at reglene om virksomhetsoverdragelse 

iakttas ved inntreden i Østfold kontrollutvalgssekretariat. 

5. Samarbeidet i Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS fortsetter 

inntil nytt samarbeid er formelt etablert. 

 

Behandling 



 

Representanten Ulven (H) ba om punktvis votering. 

 

Votering 

Punktene fram til og med punkt 4 ble votert over samlet. Disse ble enstemmig vedtatt. 

 

Punkt 5 fikk ingen stemmer og falt. 

 

Vedtak 

Prinsipalt: 

 

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å innhente tilbud på tilsvarende tjeneste 

fra andre aktører i markedet. 

 

Subsidiært: 

 

1. Aremark kommune velger Østfold kontrollutvalgssekretariat 

for å utføre sekretariatstjenester for kontrollutvalget. 

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å iverksette de nødvendige 

tiltak for å sikre deltakelse i samarbeidet. 

3. Forslag til samarbeidsavtale legges frem for kommunestyret, som 

vedtar ny samarbeidsavtale. 

4. Kommunestyret forutsetter at reglene om virksomhetsoverdragelse 

iakttas ved inntreden i Østfold kontrollutvalgssekretariat. 

 

 

 

PS 62/20 Valg av meddommere til Halden Tingrett, Borgarting Lagmannsrett 

og Jordskifteretten for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024 

Behandling i Kommunestyret - 17.06.2020  

 

Formannskapets innstilling 

 

Domsmenn til Halden tingrett: 

Stabekk, Anne Grete  

Dahl, Anne Kristine  

Lie, Ann Kristin  

Bakken, Benedicte Marie  

Gretland, Chatrine Bye  

Wiig, Frøydis Synnøve Henriksen  

Sørum, Hilde Brynildsen  

Østenby, Kari Henny  



Lervik, Linn-Therese  

Lervik, Liv Tove Lager  

Halvorsen Marianne  

Gjersengen, Mette Karine  

Strøm, Tove Elisabeth Malmberg  

Fagerhøi, Tove Merete Thomassen  

Høidal, Wenche Johanne  

Brynildsen,  Anders Marius  

Hansen, Bjørn Øivind  

Olsen, Frank Tore Hatlelid  

Olsen, Frank Vidar  

Tjernæs, Halvor  

Larsen, Hans Erik  

Sande, Henrik  

Naalum, Jon Fredrik  

Thomasrud, Lars Marius Bjerkman  

Jæger, Lars Martin  

Fagerhøi Leif-Ivar 

Nomel, Ole Henrik  

Aarbu, Geir Ragnar 

Halvorsen, Odd Egil 

Skurve, Torstein 

 

Lagdommere:  

Aarbu, Stig Runar 

Eliassen, Anita 

 

Meddommere til  Jordskifteretten: 

Brynildsen, Anders Marius 

Aasgaard, Kristine 

Glimsdal, Thomas 

Tjernæs, Halvor 



Ulsrød, Torgeir 

Bakken, Benedicte Marie 

Kollerød, Håkon Heitmann 

 

Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å sluttbehandle saken etter endt høring. 

 

Behandling 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak 

Domsmenn til Halden tingrett: 

Stabekk, Anne Grete  

Dahl, Anne Kristine  

Lie, Ann Kristin  

Bakken, Benedicte Marie  

Gretland, Chatrine Bye  

Wiig, Frøydis Synnøve Henriksen  

Sørum, Hilde Brynildsen  

Østenby, Kari Henny  

Lervik, Linn-Therese  

Lervik, Liv Tove Lager  

Halvorsen Marianne  

Gjersengen, Mette Karine  

Strøm, Tove Elisabeth Malmberg  

Fagerhøi, Tove Merete Thomassen  

Høidal, Wenche Johanne  

Brynildsen,  Anders Marius  

Hansen, Bjørn Øivind  

Olsen, Frank Tore Hatlelid  

Olsen, Frank Vidar  

Tjernæs, Halvor  

Larsen, Hans Erik  

Sande, Henrik  



Naalum, Jon Fredrik  

Thomasrud, Lars Marius Bjerkman  

Jæger, Lars Martin  

Fagerhøi Leif-Ivar 

Nomel, Ole Henrik  

Aarbu, Geir Ragnar 

Halvorsen, Odd Egil 

Skurve, Torstein 

 

Lagdommere:  

Aarbu, Stig Runar 

Eliassen, Anita 

 

Meddommere til  Jordskifteretten: 

Brynildsen, Anders Marius 

Aasgaard, Kristine 

Glimsdal, Thomas 

Tjernæs, Halvor 

Ulsrød, Torgeir 

Bakken, Benedicte Marie 

Kollerød, Håkon Heitmann 

 

Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å sluttbehandle saken etter endt høring. 

 

 

 

 

PS 63/20 Valg av skjønnsmedlemmer 

Behandling i Kommunestyret - 17.06.2020  

 

Formannskapets innstilling 

 

Skjønnsmedlemmer: 

Skogeier Inger Johanne Gabrielsen 



Snekker Thomas Lager Lervik 

Entreprenør Tore Vidar Nilsen 

Ingeniør Frank Tore Hatlelid Olsen 

 

Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å sluttbehandle saken etter endt høring. 

 

Behandling 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

 

Skjønnsmedlemmer: 

Skogeier Inger Johanne Gabrielsen 

Snekker Thomas Lager Lervik 

Entreprenør Tore Vidar Nilsen 

Ingeniør Frank Tore Hatlelid Olsen 

 

Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å sluttbehandle saken etter endt høring. 

 

 

 

 

PS 64/20 Orienteringer 

Behandling i Kommunestyret - 17.06.2020  

 

Rådmannen orienterte om arealplanen og kommunens vedlikehold av grøntarealer. 

 

 

PS 65/20 Referatsaker 

Behandling i Kommunestyret - 17.06.2020  

 

Det var ingen referatsaker. 

 

 

 



PS 66/20 Grunngitte spørsmål etter §20 i reglement for utvalg 

Behandling i Kommunestyret - 17.06.2020  

 

Det var ingen grunngitte spørsmål. 

 

 

 

PS 67/20 Forespørsler/interpellasjoner 

Behandling i Kommunestyret - 17.06.2020  

 

Representanten Ulven stilte spørsmål om prosedyren rundt utvelging av kandidater til styret i 

Haldenvassdragets kanalselskap. 

 

 

 

 


