Aremark kommune
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V

Representerer
H
H

Representerer
H
H
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Merknader
Repr. Turid Kollerød (Sp) fremmet forslag på settevaraordfører: Nils Håkon Sandtorp (Krf).
Repr. Turid Kollerød sitt forslag ble enstemmig vedtatt.
Repr. fra Indre Østfold Kommunerevisjon IKS var tilstede i møtet.

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Jon Fredrik Olsen Rådmann

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt
på møtet.

______________________

______________________

_______________________

______________________

______________________

_______________________

______________________

______________________

_______________________
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PS 4/17 Godkjenning av innkalling
Behandling i Kommunestyret - 27.04.2017

Vedtak
Protokollen ble enstemmig godkjent.

PS 5/17 Godkjenning av saksliste
Behandling i Kommunestyret - 27.04.2017

Vedtak
Sakslisten ble enstemmig godkjent.

PS 6/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Behandling i Kommunestyret - 27.04.2017

Vedtak
Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent.

PS 7/17 Valg av representanter til signering av protokoll
Behandling i Kommunestyret - 27.04.2017

Vedtak
Repr. Harald Nilsen og Stine Ranum ble valgt til å signere protokollen sammen med ordfører.
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PS 8/17 Møtefullmektiger - Aremark forliksråd
Behandling i Kommunestyret - 27.04.2017
Valgkomiteen fremmet følgende forslag til tre møtefullmektiger til Aremark forliksråd
01.01.2017 – 31.12.2020:
Nils Anders Skolleborg Kollerød
Benedicte Bakken
Tore Henry Kristiansen
Ved votering ble Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak
Som møtefullmektiger til Aremark forliksråd 01.01.2017 – 31.12.2020 ble følgende valgt:
Nils Anders Skolleborg Kollerød
Benedicte Bakken
Tore Henry Kristiansen

PS 9/17 Etablering av regionråd for Halden og Aremark
Behandling i Kommunestyret - 27.04.2017
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Aremark kommunestyre ønsker å opprette et Regionråd for Halden og Aremark, og ber
om at Halden gjør tilsvarende vedtak.
2. Rådet består av tre politikere fra hver av kommunene. Rådmennene i Halden og
Aremark tiltrer rådet med talerett.
3. Rådet rapporterer til kommunestyrene i Halden og Aremark.
4. Fra Aremark oppnevnes flg. politikere til rådet:
1
2
3

Medlem
Ordfører
Varaordfører
Opposisjonsleder

1
2
3

Personlig varamedlem
Turid Kollerød
Nils Håkon Sandtorp
Tove Fagerhøi

5. Halden kommune ved avdeling for samfunnsutvikling er sekretær for rådet.
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PS 10/17 Tilleggsrapport "Politisk styring og sentraladministrasjon"
Behandling i Kommunestyret - 27.04.2017
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret avbestiller tilleggsrapport om «Politisk styring og
sentraladministrasjon».
2. Spørsmålene som ble reist i kommunestyrets bestilling skal besvares i sin helhet i
forvaltningsrevisjonsrapporten «Internkontrollsystemer».

PS 11/17 Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjon "Interkommunalt
samarbeid"
Behandling i Kommunestyret - 27.04.2017
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Oppfølging av rapport om «Interkommunalt samarbeid» i Aremark kommune, tas til orientering.

PS 12/17 Årsmelding 2016 for kontrollutvalget i Aremark kommune
Behandling i Kommunestyret - 27.04.2017
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Årsmelding 2016 for kontrollutvalget i Aremark kommune vedtas.
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PS 13/17 Valg til representantskapet i Indre Østfold Kommunerevisjon IKS
2015-2019
Behandling i Kommunestyret - 27.04.2017
Valgkomiteen fremmet følgende forslag:
Til representantskapet i Indre Østfold Kommunerevisjon IKS for perioden 2017-2019 velges:
Representant: ordfører
Vararepresentant: varaordfører
Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Til representantskapet i Indre Østfold Kommunerevisjon IKS for perioden 2017-2019 ble
følgende valgt:
Representant: ordfører
Vararepresentant: varaordfører

PS 14/17 Plan for selskapskontroll 2017-2020
Behandling i Kommunestyret - 27.04.2017
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Kommunestyret vedtar Plan for selskapskontroll for perioden 2017-2020 hvor følgende
selskaper skal ha selskapskontroll i planperioden:
 PPT
 Innkjøpssamarbeidet Indre Østfold
 Legevakttjenester og medisinsk beredskap ved kommunelegens fravær
 Kommunalt akutte døgnplasser
2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta eventuelle endringer i planen i
planperioden.
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PS 15/17 Låneopptak Aremark menighetsråd - selvskyldnerkausjon
Behandling i Kommunestyret - 27.04.2017
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak.
1. Aremark kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån inntil kr 1 500 000,- som
Aremark menighetsråd tar opp til nytt varmeanlegg og brannslukking/alarm i Aremark
kirke.
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr 1 500 000,- med tillegg av 10 % av en til
enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.
Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 1 650 000,-.
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 38 år med
tillegg av inntil 2 år, jfr. Garantiforskriftens § 3.
4. Vedtaket er betinget av godkjenning fra Fylkesmannen.

PS 16/17 Regional transportplan for Østfold mot 2050 - høringssvar
Behandling i Kommunestyret - 27.04.2017
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Aremark kommunestyre avgir følgende uttalelse til handlingsprogrammet for fylkesveger og
kollektivtransport 2018-2021:
Handlingsprogram 2018-2021
Generelt:
Fylkesveier som ikke holder standard ifht. godkjent akseltrykk skal prioriteres tverrforbindelsen.
Vi registrerer at fylkesveistrekningen fv. 863 Lillebyåsen-Kalerød-Lilledal ikke er inne i
investeringsprogrammet for 2018. Ved rullering av handlingsprogrammet 2015-2018 var nevnte
veistrekning inne i programmet som en prioritert veistrekning for legging av fast dekke i
handlingsprogramperioden.
Denne veistrekningen er fortsatt i en meget dårlig forfatning og Aremark kommune forutsetter at
veistrekningen nå prioriteres med hensyn til utbedring og legging av fast dekke.
Avsnitt 3.1.1/3.1.2 Riks- og fylkesveier/4.4.1 Tverrforbindelsene
Vi registrerer nok en gang at det kun er rv. 21 som er totalt uten omtale som tverrforbindelse i
Østfold.
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Vi minner igjen om at rv. 21 er en meget benyttet tverrforbindelse mellom E18 og E6 langs
riksgrensen mot Sverige. Vi registrerer stadig økende trafikk på strekningen av både personbiler
og lastebiler/trailere og tømmerbiler. Spesielt er det mange innen tungtransport som benytter rv.
21 som korteste tverrforbindelse mellom E6 og E18. I tillegg er det en betydelig interntrafikk av
tømmerbiler.
Aremark kommune har i alle sine uttalelser til Nasjonal transportplan og den regionale
transportplanen for Østfold etterlyst trafikksikkerhetstiltak og utbedringer av standarden på
veien. Dette gjelder både veiens bredde, kurvatur og det faste dekke. Vi registrerer at denne
veistrekningen over tid har blitt kraftig nedprioritert i forhold til øvrige tverrforbindelser.
Det er således heller ikke i handlingsprogrammet for 2018-2021 lagt opp til noen utbedringer;
bortsett fra prosjekteringsmidler til forsterkning til 60 tonn på Steinsbrua.
Vi viser igjen til tidligere uttalelser fra Grenserådet for kommunene Aremark, Marker og
Rømskog.
Avsnitt 3.1.3 Tilrettelegging for gående og syklende/3.1.9 Trafikksikkerhet/6.3.3 Tiltak
mot ulykker med myke trafikanter
Etter at det er etablert droppsone for både skolebusser og privatbiler med elevtransport ved
Aremark skole, gjenstår det en meget viktig veistrekning fra Fosby til Lilleby som mangler
gang- og sykkelvei. Denne veien brukes av både elever og ikke minst gående/syklende fra de
største byggefeltene øst for Fosby for å komme frem til sentrumsfunksjonene.
Aremark kommune anmoder derfor om at det blir etablert gang- og sykkelsti langs fv. 863
fra Fosby til Lilleby.
Skiltet for reduksjon som står ved innkjøringen til Aremark sentrum fra sør flyttes 500 meter
sørover.
Det er i dag 80 km/t forbi utkjøring fra boligfeltet Fladebyåsen. Nytt boligfelt etableres like ved,
og det vil få samme utkjøring. Boligfeltene er sentrumsnære og en reduksjon i hastighet vil
hindre ulykker.
Som tidligere innspill til handlingsprogrammene gjennom årene, ber vi nok en gang om å få en
redusert fartsgrense til 50 km/t gjennom Fosby sentrum.
Aremark kommune er positiv til å inngå en forpliktende avtale om systematisk
trafikksikkerhetsarbeid gjennom konseptet «Trafikksikker kommune».
Avsnitt 3.1.4 Kollektivtransport (eksklusiv jernbane)/8 Kollektivtrafikk
Når en leser avsnittet om kollektivtransport ser det ut til at Østfold kun består av Nedre Glomma
og Moss/Rygge. Halden-regionen (Halden og Aremark) og Indre Østfold er faktisk ikke nevnt
med ett eneste ord.
Gitt at dette betyr at det overhode ikke skal være noen satsning på kollektivtilbud i vår region;
må dette bety at privatbil er eneste transportløsning for Aremark sine innbyggere.
Dette må i så fall gjenspeiles i en prioritering av rv. 21 for at en i det hele tatt skal følelse
av å tilhøre Østfold på dette område.
Avsnitt 6.3.1 Tiltak mot møte- og utforkjøringsulykker/6.3.2 Tiltak mot viltulykker
Aremark kommune ber om at det iverksettes vegetasjonsrydding langs hele fv. 21 som et viktig
tiltak på disse områder.
Viser ellers til tiltakene kurveutretting/breddeutvidelse; jfr. 3.1.1/3.1.2/4.41 over.

Avsnitt 6.3.4 Forkjørsregulering
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Vi ser svært positivt på den handlingsplan som er fremlagt.
I Aremark har vi fv. 863 som går forbi 3 veier som kommer ut fra boligområdene Lillebyåsen,
Lilleby og Fosbyåsen. Det er 60-sone på fylkesveien, kryssene er uoversiktlige og ikke
skiltmerket som vegkryss. Det er økende turisttrafikk på fv. 863; der særlig ukjente har en uklar
forståelse av hvem som har vikeplikt med tilhørende økt fare for ulykker.
Vi ber om at dette tiltaket prioriteres høyt.
Avsnitt 8.6.4 Videreføre satsing på Flexx
Aremark kommune ser det som svært viktig å videreføre og ikke minst videreutvikle Flexxtilbudet. Dette er nå det tilbudet som i Aremark i noen grad kan kalles et kollektivtilbud: og som
bør prioriteres i områder som ellers har nær null i kollektivtrafikk.

PS 17/17 Planstrategi for Rømskog, Aremark og Marker 2016-2020
Behandling i Kommunestyret - 27.04.2017
Repr. Håkon Tolsby (Sp) fremmet følgende endringsforslag:
Punktet om «lav risikovillighet» innen turisme og reiseliv Aremark på side 20 strykes.
Rådmannens innstilling ble med repr. Håkon Tolsby sitt endringsforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret i Aremark vedtar ihht Plan- og bygningslovens § 11-1 den fremlagte
«Planstrategi for Rømskog, Aremark og Marker 2016-2020», med følgende endring:
Punktet om «lav risikovillighet» innen turisme og reiseliv Aremark på side 20 strykes.

PS 18/17 Kommuneplan 2017-2028 - Samfunnsdelen
Behandling i Kommunestyret - 27.04.2017
Repr. Mirjam Kilen (H) fremmet på vegne av Høyre, Krf og Sp følgende tillegg:
Innledning side 3:
Tillegg til «Overordnede mål for samfunnsutviklingen i Aremark kommune»
Under punkt 1: «Vi vil at det skal være spesielt gode oppvekstvilkår for barn og unge i
Aremark»
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Side 11:
Det gjøres en presisering av at etterutdanningsprogrammet på Høgskolen i Østfold ikke lenger
heter «SKUT», men «HIØ videre». Det fremmes forslag om følgende endringer i avsnittet:
«Kommunens utdanningstilbud er basert på institusjoner i andre kommuner: videregående
skoler i Halden og Mysen, høgskoletilbud i Halden og Fredrikstad og etterutdanning gjennom
Høgskolen i Østfold»
Side 11:
Oppsummering kapittel 1.
Ønsker et ekstra punkt under Mål 1: Moderat og sunn befolkningsvekst
(inn som 3. kulepunkt)
-«ha et attraktivt skole- og barnehagetilbud med god kvalitet»
Side 20:
Tillegg til siste avsnitt:
-«Aremark er en MOT-kommune, og dette ønskes videreført. MOT-arbeidet fremmer gode
holdninger og gir en varmere og tryggere kommune»
Side 22:
Tillegg under oppsummering kapittel 4 Mål 1:
-«Arbeide for og videreføre Aremark som MOT-kommune»
Repr. Solveig Toft (V) fremmet følgende forslag:
Side 12: «Gjennomføre etablering av kunstgressbane på Aremark stadion» - foreslås strøket.
Side 15: «Ny kunstgressbane på Aremark stadion» - foreslås strøket.
Ved votering over forslaget til repr. Solveig Toft fikk dette forslaget en stemme (Solveig
Toft,V) og falt.
Ved votering ble formannskapets innstilling, med endringsforslaget fra repr. Mirjam Kilen,
enstemmig vedtatt.
Rådmannen fikk fullmakt til å rette rene faktafeil og skrivefeil i planen.
Vedtak
«Kommuneplan 2017-2028 – Samfunnsdelen» datert 29.09.2016 vedtas med følgende
endringer:
 Innledning side 3:
Tillegg til «Overordnede mål for samfunnsutviklingen i Aremark kommune»
Under punkt 1: «Vi vil at det skal være spesielt gode oppvekstvilkår for barn og unge
i Aremark»


Kapittel 2:
KIRKER OG GRAVLUNDER
Aremark kommune har to kirker med tilhørende gravlunder. Aremark kirke er
kommunens hovedkirke mens Holmgill kun er åpen om sommeren. Kirkene og
gravlundene spiller en viktig rolle for lokalsamfunnet, og de er godt besøkt.
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Kap.2, s.12:
Tillegg i blå overskrift: Idrett og foreninger – endres til: Idrett, foreninger og
frivillighet, og tilsvarende i første setning under overskriften: … er idretten,
foreningslivet og frivilligheten en viktig bidragsyter …



Side 10:
Nest siste avsnitt ad Elgfestivalen. Hele avsnittet tas bort.



Side 11:
Det gjøres en presisering av at etterutdanningsprogrammet på Høgskolen i Østfold
ikke lenger heter «SKUT», men «HIØ videre». Det fremmes forslag om følgende
endringer i avsnittet:
«Kommunens utdanningstilbud er basert på institusjoner i andre kommuner:
videregående skoler i Halden og Mysen, høgskoletilbud i Halden og Fredrikstad og
etterutdanning gjennom Høgskolen i Østfold»



Side 11:
Oppsummering kapittel 1.
Ønsker et ekstra punkt under Mål 1: Moderat og sunn befolkningsvekst
(inn som 3. kulepunkt)
-«ha et attraktivt skole- og barnehagetilbud med god kvalitet»



Side 13, kulepunkt Aremark har etablert Ungdomsråd tas bort og i stedet settes inn
setning før kulepunktene og setningen som begynner med Gjennom:
Aremark kommune ønsker å involvere ungdom i Aremark med blant annet å etablere
ungdomsråd.



Side 17, Internett, tillegg til 1. avsnitt.
Aremark kommune skal arbeide for at det er mobilt bredbåndsnett (4G og 5G) med
dekning i hele kommunen.



Side 18, billedtekst under kart fra fylkets vindkraftplan tas. Beskrivelsen er ikke
korrekt da Gammelskogen er hugget.



Side 20:
Tillegg til siste avsnitt:
-«Aremark er en MOT-kommune, og dette ønskes videreført. MOT-arbeidet fremmer
gode holdninger og gir en varmere og tryggere kommune»



Side 22:
Tillegg under oppsummering kapittel 4 Mål 1:
-«Arbeide for og videreføre Aremark som MOT-kommune»
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PS 19/17 Forespørsler
Behandling i Kommunestyret - 27.04.2017
Ingen

PS 20/17 Grunngitte spørsmål etter §20 i reglement for utvalg
Behandling i Kommunestyret - 27.04.2017
Ingen

PS 21/17 Interpellasjoner
Behandling i Kommunestyret - 27.04.2017
Ingen
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