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Arkiv:

210

Arkivsaksnr:

2017/233-12

Saksbehandler:

Mette Eriksen

Saksframlegg

Utvalg
Formannskap

Utvalgssak
41/17

Møtedato
01.06.2017

Kommunestyret

25/17

15.06.2017

Aremark kommunes årsregnskap og årsberetning for 2016

Vedlegg
1 Kontrollutvalgets uttalelse til Aremark kommunes regnskap for 2016
2 Uttalelse - Uavhengig revisors beretning 2016
3 Revisjonsbrev
4 Regnskap 2016 - Aremark kommune
5 Årsberetning og årsrapport 2016 - Aremark kommune

Saksopplysninger
Aremark kommunes regnskap og årsberetning for 2016 har vært gjennom de nødvendige
behandlingene både av revisjonen og i kontrollutvalget.
Vurdering
Ut fra de uttalelsene som har kommet som et resultat av behandlingene av revisjonen og i
kontrollutvalget innstiller rådmannen på at det fremlagte regnskapet for 2016 fastsettes og at
årsberetningen tas til etterretning.
Driftsregnskapet for 2016 er avsluttet i balanse og med et negativt netto driftsresultat på
kr 736 311.
Aremark kommunes investeringsregnskap ble avsluttet med et udekket beløp på
kr 4 610 429,19.
Årsaken til det udekkede beløpet i investeringsregnskapet er sammensatt. Nedenfor vises en
oversikt over «resultat pr investering» i 2016:
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"Resultat pr investering" 2016
Kommunale boliger
Kommunale tomtefelt
Aremark skole
Furulund
Myrland
Parker
Kommunale veger
Vann
Egenkapitalinnskudd/aksjer
Startlån formidlingslån/utlån

22 804,00
(651 925,00)
2 262 782,39
81 656,00
55 675,00
60 000,00
5 000,00
2 752 166,89
331 808,00
(309 538,09)

Sum
Udisponert i investeringsregnskapet
Differanse

4 610 429,19
4 610 429,19
-

Rådmannen foreslår at det udekkede beløpet kr 4 610 429,19 dekkes ved bruk av lån.
Rådmannens innstilling
1.
2.
3.
4.

Aremark kommunes årsregnskap for 2016 fastsettes som fremlagt.
Aremark kommunes årsberetning for 2016 tas til etterretning.
Investeringsregnskapet er avlagt med et udekket beløp på kr 4 610 429,19.
Udekket beløp i investeringsregnskapet kr 4 610 429,19 dekkes ved bruk av lån
kto 05300.9200.880/09100.9100.870.

Behandling i Formannskap - 01.06.2017

Rådmannens innstilling
5.
6.
7.
8.

Aremark kommunes årsregnskap for 2016 fastsettes som fremlagt.
Aremark kommunes årsberetning for 2016 tas til etterretning.
Investeringsregnskapet er avlagt med et udekket beløp på kr 4 610 429,19.
Udekket beløp i investeringsregnskapet kr 4 610 429,19 dekkes ved bruk av lån
kto 05300.9200.880/09100.9100.870.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1.
2.
3.
4.

Aremark kommunes årsregnskap for 2016 fastsettes som fremlagt.
Aremark kommunes årsberetning for 2016 tas til etterretning.
Investeringsregnskapet er avlagt med et udekket beløp på kr 4 610 429,19.
Udekket beløp i investeringsregnskapet kr 4 610 429,19 dekkes ved bruk av lån
kto 05300.9200.880/09100.9100.870.
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Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS
Kommunestyret i Aremark kommune

Deres referanse

Vår referanse
2017/3662-2-46751/2017-ANIROV

Klassering
510/118

Dato
08.03.2017

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 - Aremark kommune
I henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, avgir kontrollutvalget
uttalelse til årsregnskapet til kommunestyret, før det endelig vedtas i kommunestyremøtet.
Kopi av kontrollutvalgets uttalelse er sendt formannskapet.
Kontrollutvalget har i møte 9. mai 2017 behandlet årsregnskapet 2016 for Aremark
kommune. Grunnlagsdokumenter for kontrollutvalgets behandling har vært kommunens
årsregnskap, rådmannens årsberetning, revisjonsberetningen og revisjonsbrevet. I tillegg har
ansvarlig revisor og administrasjonen supplert kontrollutvalget med informasjon om aktuelle
problemstillinger under behandlingen i kontrollutvalget.
Kontrollutvalget avgir følgende uttalelse til kommunestyret:


Avleggelsen av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er avlagt til rett tid
og i samsvar med lov og forskrifter.



Kommunens årsregnskap 2016 viser kr 98 878 321,46,- til fordeling drift. Kommunens
driftsregnskap er avlagt med et negativt netto driftsresultat på
kr. 736.311 og regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 0,-



Kontrollutvalget merker seg at kommunens netto driftsresultat i 2016 utgjør – 0,7% av
driftsinntekter. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal
økonomi (TBU) anbefaler et nivå hvor netto driftsresultat over tid bør utgjøre 2 % av
driftsinntektene for å opprettholde økonomisk balanse.



Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
§ 8, påsett at det ikke foreligger åpne revisjonsmerknader.



Kontrollutvalget anmoder om at revisjonsbrevet «Oppsummering av utført arbeid ved
regnskapsavleggelsen 2016» datert 28.04.2017 følger saken til kommunestyret og
ber kommunestyret spesielt merke seg følgende punkt i brevet:
Gjennomgang leverandør- og kundereskontro
Ved gjennomgang av leverandørreskontroen er det enkelte poster som ikke har
bevegelse gjennom 2016. Administrasjonen følger opp dette i løpet av 2017, og tar
en gjennomgang på dette i løpet av kommende høst. Når det gjelder kundereskontro,

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS
Besøks- og Postadresse: Industriveien 6. 1890 Rakkestad
E-postadresse: iokus@fredrikstad.kommune.no
Mobil: 908 55 384

Org.nr.: 987 424 354
Webadresse: www.iokus.no
Bankkonto: 1050 14 16733
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Saksnummer 2017/3662-46751/2017

er det enkelte krav som har overskredet forfallsdato. Det bør foretas en gjennomgang
om disse kan innkreves eller om de bør avskrives som tapt.
Kontrollutvalget har ingen ytterligere bemerkning til årsregnskapet 2016 for Aremark
kommune og slutter seg til revisors beretning av 15. april 2017.

Aremark, 09.05.2017

Harald Nilsen
Leder av kontrollutvalget

Kopi til eksterne mottakere:
Formannskapet
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Arkiv:

212

Arkivsaksnr:

2017/260-3

Saksbehandler:

Mette Eriksen

Saksframlegg

Utvalg
Formannskap

Utvalgssak
42/17

Møtedato
01.06.2017

Kommunestyret

26/17

15.06.2017

Regnskapskontroll 2017 - tertialrapport 1/2017
Vedlegg
1 1.tertial rapport

Saksopplysninger
I følge forskrift om årsbudsjett § 10 skal rådmannen gjennom budsjettåret legge fram rapporter
for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og innbetalinger og utgifter og utbetalinger
i henhold til det vedtatte årsbudsjett. Uttrykket ”gjennom året” og ”rapporter” angir at slik
rapportering skal skje med jevne mellomrom og minimum to ganger pr. år i tillegg til
behandlingen av årsregnskapet. Regnskapet er nå ajourført for perioden 01.01.17 – 30.04.17.
Vurdering
Innholdet i sakens vedlegg vil bli presentert av administrasjonen i møtet. Rådmannen innstiller
på at tertialrapporten for 1. tertial 2017 tas til etterretning.
Rådmannens innstilling
Tertialrapport 1/2017 for perioden 01.01.17 – 30.04.17 tas til etterretning.

Behandling i Formannskap - 01.06.2017

Rådmannens innstilling
Tertialrapport 1/2017 for perioden 01.01.17 – 30.04.17 tas til etterretning.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak
Tertialrapport 1/2017 for perioden 01.01.17 – 30.04.17 tas til etterretning.
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TERTIALRAPPORT PR 30.04.17
Tjenesteområde
11 - Sentraladministrasjon
21 - Barnehage
21 - Skole
21 - Kultur
31 - Barnevern, psykiatri og helse
32 - NAV
33 - Pleie og omsorg
41 - Landbruk, plan, miljø og viltforvaltning
43 - Teknisk
44 - VAR-området
45 - Brann og feiing
80 - Frie inntekter
90 - Avskrivninger
91 - Renter, utbytte og lån
92 - Fond og resultat
Totalsum

Sykefravær t.o.m. april for hele
kommunen:

2017
Regnskap
4 945 245
2 156 892
8 261 001
768 147
2 524 608
1 387 861
11 780 990
633 255
4 711 281
-920 802
288 091
-36 223 221
0
2 387 923
0
2 701 271

Langtid: 8,4 %

2017
Årsprognose
17 866 335
6 965 264
22 313 442
2 577 850
7 373 847
4 057 601
31 742 052
2 163 591
10 617 327
-817 258
1 772 968
-102 286 695
-5 035 502
4 263 475
150 000
3 724 296

Korttid: 2,2 %

2017
Årsbudsjett
18 182 528
7 018 092
22 343 032
2 578 039
7 408 326
3 988 794
30 851 106
2 163 591
10 248 311
-3 313 471
1 753 154
-102 149 000
-5 035 502
3 813 000
150 000
0

Prognoseavvik
-316 193
-52 828
-29 590
-189
-34 479
68 807
890 946
0
369 016
2 496 213
19 814
-137 695
0
450 475
0
3 724 296

Totalt: 8,4 %

Kommentarer økonomi:

Prognosen viser et merforbruk på kr 3 724 296 totalt sett for hele kommunen. Hvis en ser
bort fra VAR-området, viser prognosen et merforbruk på 1 228 083. Det gjelder i hovedak
merforbruk på virksomhetene Pleie og omsorg og Teknisk.

Andre kommentarer/utfordringer:

Lykkes med: Virksomhetslederne rapporterer til administrasjonen månedlig etter en fastlagt
mal. Det rapporteres på sykefravær, avviksmeldinger, timebankavvik, fremdrift i forhold til
BMS, m.m og ikke kun på økonomi. Rapporteringsmetoden er endret fra budsjettavvik til
prognoser.
Det vises ellers til kommentarer på den enkelte virksomhet.

Tjenesteområde
11 - Sentraladministrasjon

Sykefravær t.o.m. april :
Kommentarer økonomi:

Tjenesteområde
21 - Barnehage

2017
Regnskap
4 945 245

2017
Årsprognose
17 866 335

2017
Årsbudsjett
18 182 528

2017
Regnskap
2 156 892

2017
Årsprognose
6 965 264

2017
Årsbudsjett
7 018 092

Langtid: 4,8 %
Korttid: 2,0 %
Ingen timebank for 2017.
Nei.

Kommentarer økonomi:

Positivt prognoseavvik på kr 52 828. Anses som balanse.

Venteliste pr 30.04.17:
Antall brukere pr 30.04.17:
Tjenesteområde
21 - Skole

-316 193

Langtid: 6,3 %
Korttid: 2,6 %
Totalt: 8,9 %
Mindreforbruk ift formannskapets konto. Denne må ses i sammenheng med utbytte fra
Østfold Energi. Noe merforbruk ift lisenser, programvare og kontingenter.

Sykefravær t.o.m. april :
Timebank:
Avviksmeldinger:

Andre kommentarer/utfordringer:

Prognoseavvik

Prognoseavvik
-52 828

Totalt: 6,8%

Lykkes med: Oppdatering av Compilo fortsetter kontinuerlig. Montert utelys. Matservering
en gang i uken, stort sett varm mat. Pr april 56,6 plasser, personal for 60. Abbonerer på MY
Kid informasjonsportal- hjelpemiddel ift hjem og barnehage.
Utfordringer: Styrerne må jobbe mer i miljøet til tider ved sykefravær og ferie.
Oppgradering av inventar og utstyr, bedre arbeidsplasser/utstyr til pedagogene, utvendig
lekeutstyr og utvendig vedlikehold.
0
45/56,6. Opptak 2017/2018 ser ut til at antall plasser blir omtrent som nå.
2017
Regnskap
8 261 001
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2017
Årsprognose
22 313 442

2017
Årsbudsjett
22 343 032

Prognoseavvik
-29 590

Sykefravær t.o.m. april :
Timebank:
Avviksmeldinger:

Langtid: 7,4%
Timebank er ajour.
Ja.

Kommentarer økonomi:

Et lite positivt prognoseavvik som anses som balanse.

Andre kommentarer/utfordringer:

Lykkes med: Sertifisering som helsefremmende skole. Gjennomført oppgradering av
skoleanlegget.
Utfordringer: Forventet bemanningsredukjson, økning i antall ressurskrevende elever,
planleggingen knyttet til et forholdsvis stort innslag av gjesteelever samstidig som vi som
kommunea har gjesteelever i andre kommuner.

Antall brukere pr 30.04.17:
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Tjenesteområde
21 - Kultur

Korttid: 1,6 %

2017
Regnskap
768 147

2017
Årsprognose
2 577 850

Totalt: 9,0 %

2017
Årsbudsjett
2 578 039

Sykefravær t.o.m. april :
Avviksmeldinger:

Langtid: 0,0 %
0

Kommentarer økonomi:

Et lite positivt prognoseavvik som anses som balanse.

Andre kommentarer/utfordringer:

Tjenesteområde
31 - Barnevern, psykiatri og helse

Korttid: 1,9 %

Prognoseavvik
-189

Totalt: 1,9 %

Lykkes med: Biblioteket er på plass i nye lokaler. Dette har ført til bedre arbeidsforhold og
tilgjengelighet og økt interesse for tjenestene. Furulund, svømmehall og idrettshall har i
tertialet hatt tradisjonell og stabil drift. Ungdommene i Aremark viser stadig stor interesse for
ungdomsklubben Myrland. Tirsdager gir vi tilbud om leksehjelp og varm mat. Fredager er
det populært å benytte seg av idrettshallen når man er i klubben. Kultur: Vårmønstring vel
gjennomført med flere aktiviteter for hele familien.
Frivilligsentralen: frivillige viderefører aktiviteter som Bowls, Trivselsklubb,Trimgruppe,
Gågruppe, Bingo og Torsdagsvaffel. Samarbeid på skole med Påskelunsj. Organisering av
Hallverter i Aremarkhallen. Datakurs med Marker Sparebank. Bruktstua med høy aktivitet
som krever en del organisering. Bruker FB og skjer.i aktivt for markedsføring.
Utfordringer: Vi arbeider for at biblioteket i løpet av året skal blir et meråpent bibliotek ved
hjelp av elektroniske løsninger. Myrland opplever utfordringer med bygningen. Hvis klubben
skal drives videre i nåværende lokaler må det gjøres en bruksendring. Dette vil ventelig føre
til et behov for en betydelig investering, slik at vi kan tilfredsstille krav i forhold til relevant
regelverk med tilhørende tilsynsmyndigheter. Ikke fått i gang Språkkafè på bibliotek eller
Lyttevenn på skolen. Har heller ikke kapasitet til å sette i gang nye prosjekter. Vanskelig å
få sykkelpiloter til Elektrisk sykkel. Flere eldre ønsker å komme på tur. Mindre kapasitet til
markedsføring av alle aktiviteter på kommunens hjemmeside.

2017
Regnskap
2 524 608

2017
Årsprognose
7 373 847

2017
Årsbudsjett
7 408 326

Prognoseavvik
-34 479

Sykefravær t.o.m. april :

Langtid: 7,8 %

Kommentarer økonomi:

Et lite positivt prognoseavvik som anses som balanse.

Andre kommentarer/utfordringer:

Lykkes med: Tidlig intervensjon og fristoppfølging barnevern, kort ventetid og oppfølging
av akutte og langsiktige oppgaver rus/psykiatri og behandling på familiområdet. Etablert
faste virksomhetsmøter.
Utfordringer: Sikre helhetlig tjenestetilbud på områdene barnevern, helse, psykiatri og
skole, herunder tilstrekkelig kapasitet, samarbeid og flyt mellom de ulike tjenestegrenene.
Kommunens økonomiske situasjon kan ha negativ effekt på nye og eksisterende
barneverntiltak, samt oppfylle krav og behov på IT-området i de enkelte virksomhetene.
Møte utfordringene som følger med samhandlingsreformen, samt bosettingen av flyktninger.
Sikre, vedlikeholde og videreutvikle administrative rutiner på tjenestene, utøvelse av det
lovpålagte folkehelsearbeidet i kommunen.

Tjenesteområde
32 - NAV

Korttid: 2,7 %

2017
Regnskap
1 387 861

2017
Årsprognose
4 057 601

Sykefravær t.o.m. august:

Langtid: 11,2 %

Kommentarer økonomi:

Merforbruk NAV-bil, tolketjenester og tilskudd.

Korttid: 0,8 %

83

Totalt: 11,5 %

2017
Årsbudsjett
3 988 794
Totalt: 12,0 %

Prognoseavvik
68 807

Andre kommentarer/utfordringer:

Lykkes med: Innkreving av sosiale lån og andre refusjoner.
Utfordringer: Holde nivået på sosialhjelp på et så lavt nivå som mulig. Ha et enda større
fokus på arbeid og aktivitet og begrense bruk av passiv stønad. Ny lovendring 01.01.17
aktivitetsplikt for personer under 30 år som mottar sosialstønad - krever mye planlegging og
ressurser ved kontoret, i tillegg til begrenset arbeidsmarked i Aremark. Så langt i 2017 er
det stabilt med henvendelser om sosialhjelp etter en økning sommeren 2016. Jevn økning i
henvendelser om økonomisk råd og veiledning. Startlånsordningen krever mye tid og
ressurser ved kontoret. Oppfølging av og bistand til flyktningerne som er bosatt i Aremark.

2017
Regnskap
11 780 990

Tjenesteområde
33 - Pleie og omsorg
Sykefravær t.o.m. april :
Timebank:
Avviksmeldinger:
Kommentarer økonomi:

Andre kommentarer/utfordringer:

2017
Årsprognose
31 742 052

2017
Årsbudsjett
30 851 106

Prognoseavvik
890 946

Langtid: 7,4 %
Korttid: 2,5 %
Totalt: 9,9 %
Fremkommer på rapporter ved bruk av Notus turnusprogram.
3
Et negativt prognoseavvik på kr 890 946 som i hovedsak skyldes etterfakturering KADplasser og kreftkoordinator for 2016, mindreinntekt brukerbetalinger, merforbruk strøm og
bioenergi.

Lykkes med: Undervisning i antibiotika/infeksjoner av dr Mirjam Kilen, dette som et ledd i
deltakelse i pilotprosjekt for sykehjemmene i Østfold. Startet grunnopplæring av
ressurssykepleier i kreftomsorgen, dette som et prosjekt sammen med Sykehuset Østfold
og Halden kommune og felles kreftkoordinator.
Utfordringer: Avvikling av ferie er et usikkert område budsjettmessig, historisk sett er dette
et område som blir vesentlig overskredet.

Venteliste pr 30.04.17:

2 venteliste leilighet. 0 ledig leilighet servicefløy, 0 ledig leilighet Fosbykollen, 0 ledig leilighet Fosdal.

Ant overliggere sykehus pr 30.04.17

Ingen.

Antall brukere pr 30.04.17:

19 sykehjem (derav 0 avlastning, 0 rehabilitering, 4 utredn/beh, 15 langtidsplass), 53
hjemmesykepleie, 33 hjemmehjelp, 29 trygghetsalarmer, 17 matombringing iflg
enkeltvedtak, 10 støttekontakt, 3 omsorgslønn, 1 privat avlastning, 2 avlastning i institusjon,
2 dagtilbud, 0 dagtilbud demens, 1 oppl.dagl.gj.mål, 2 BPA.

Tjenesteområde
41 - Landbruk, plan, miljø og viltforvaltning

2017
Regnskap
633 255

Sykefravær t.o.m. august:
Avviksmeldinger:

Langtid: 0,0 %
0

Kommentarer økonomi:

I balanse.

Tjenesteområde
43 - Teknisk
Sykefravær t.o.m. april :
Kommentarer økonomi:

Andre kommentarer/utfordringer:

Tjenesteområde
44 - VAR-området
Sykefravær t.o.m. april :

2017
Årsprognose
2 163 591
Korttid: 3,9 %

2017
Regnskap
4 711 281

2017
Årsprognose
10 617 327

2017
Årsbudsjett
2 163 591

Prognoseavvik
0

Totalt: 3,9 %

2017
Årsbudsjett
10 248 311

Prognoseavvik
369 016

Langtid: 0,0 %
Korttid: 3,7 %
Totalt: 3,7 %
Negativt prognoseavvik som i hovedsak skyldes utredning Fosbykollen, branntekniske
tegninger og serviceavtaler ifm ventilasjon adm.bygg/skole.
Annet: Ekstra utgifter ifm utredning av Fosbykollen sykehjem inkl. servicefløy og lukking av
avvik fra branntilsyn (branndokumentasjon og branntegninger). Det er også lukket avvik
vedr. feiertilsynpå omsorgsboliger (installert varmepumper istedet for vedovn). Det er kun
gjennomført vedlikehold som var planlagt i siste kvartal 2016 på reduksjon i
vedlikeholdsbudsjettet for 2017. Det er fremdeles en SOBBL-leilighetene som ikke er solgt.
Når det gjelder Myrland avventes det ift utredning. Aremark skole - ferdig og tatt i bruk.

2017
Regnskap
-920 802
Langtid: 0 %

2017
Årsprognose
-817 258
Korttid: 0,9 %

84

2017
Årsbudsjett
-3 313 471
Totalt: 0,9 %

Prognoseavvik
2 496 213

Kommentarer økonomi:

Negativt prognoseavvik som i hovedsak skyldes forsinkelse i fremdriften som igjen fører til
mindre påkoblinger vann/avløp enn budsjettert. Dette gjelder i hovedsak Skodsberg og

Andre kommentarer/utfordringer:

Det nye vannbehandlingsanlegget har hatt tilsyn fra Mattilsynet, gjennomført ROS-analyse.
Rehabilitering av Skodsberg renseanlegg er i full gang. Når det gjelder VA har dette stoppet
opp pga at manglende "hjemmel" til å tvinge Skodsberg hyttefelt til å kople seg på
kommunalt avløpsnett da arealplanen mangler. Det har medgått en del advokatutgifter ifm
Skodsberg og vanntilknytninger. Fangekasa er på gang, og kommunen venter på en
byggesøknad fra Skjulstad hyttefelt.

Tjenesteområde
45 - Brann og feiing

2017
Regnskap
288 091

2017
Årsprognose
1 772 968

2017
Årsbudsjett
1 753 154

Prognoseavvik
19 814

Sykefravær t.o.m. april :

Langtid: 1,6 %

Kommentarer økonomi:

Prognoseavvik på 19 814 som anses som balanse.

Tiltak ifm økonomi:

Ingen.

Andre kommentarer/utfordringer:

Aremark kommune kjøper brann- og feiertjenesten fra Halden kommune. Alle
boliger/fritidsboliger i Aremark med ildsted vil få tilsyn/feiing via Halden kommune.

Tjenesteområde
80 - Frie inntekter
Kommentarer økonomi:
Tjenesteområde

2017
Regnskap
-36 223 221

Tjenesteområde
91 - Renter, utbytte og lån
Kommentarer økonomi:
Tjenesteområde

2017
Regnskap

2017
Årsbudsjett
-102 149 000

0

2017
Årsprognose
-5 035 502

2017
Årsbudsjett
-5 035 502

Prognoseavvik
-137 695

2017
Regnskap
2 387 923

2017
Årsprognose
4 263 475

2017
Årsbudsjett
3 813 000

Prognoseavvik
0

Ingen.
Prognoseavvik
450 475

Mottatt kun halvparten av minimumsutbytte fra Østfold Energi.
2017
Regnskap

92 - Fond og resultat
Kommentarer økonomi:

2017
Årsprognose
-102 286 695

Totalt: 1,6 %

Postivt prognoseavvik på 137 695 som skyldes økt integreringstilskudd.

90 - Avskrivninger
Kommentarer økonomi:

Korttid: 0,0 %

0
Ingen.
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2017
Årsprognose
150 000

2017
Årsbudsjett
150 000

Prognoseavvik
0

Arkiv:

250

Arkivsaksnr:

2017/704-1

Saksbehandler:

Mathias Gundersen

Saksframlegg

Utvalg
Formannskap

Utvalgssak
43/17

Møtedato
01.06.2017

Kommunestyret

27/17

15.06.2017

Finansforvaltningen pr. 30.04.2017

Saksopplysninger
Aremark kommunestyre vedtok eget finansreglement 16.09.10, sak 28/10. Reglementet er
vedtatt med hjemmel i forskrift om finansforvaltning i kommuner og fylkeskommuner som
trådte i kraft 01.07.10. Formålet med reglementet er at kommunen skal forvalte sine midler slik
at tilfredsstillende avkastning oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under
hensyn til at kommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall.
Reglementer legger opp til at rådmannen skal rapportere vedr. finansforvaltningen i kommunen i
forbindelse med tertialrapporteringen og årsrapporteringen.
Pr. 30.04.2017 hadde Aremark kommune plassert sine finansielle aktiva slik:
Pr. 30.04.14
Beløp

Pr. 30.04.15
Beløp

Pr. 30.04.16
Beløp

Pr. 30.04.17
%

Betingelser pr.
30.04.17

Innskudd hos hovedbankforbindelse:
Marker Sparebank

10 888 616,31

13 506 577,05

20 442 067,01

23 270 543,96

97,91 %

2,00 %

Andre banker:
Berg Sparebank
Eidsberg Sparebank
Halden Sparebank
KLP

13 125 425,07
93,43
-

13 525 643,04
25 057 821,79
10 025 521,92
10 011 506,00

2 831 590,66
5 595 250,75
158 392,69
4 707 323,00

150 540,39
143 515,68
158 471,69
44 308,00

0,63 %
0,60 %
0,67 %
0,19 %

0,50 %
0,35 %
0,05 %
1,45 %

Samlet plasseringer

24 014 134,81

72 127 069,80

33 734 624,11

23 767 379,72

100,00 %

Kommunen har ikke plassert noen av sine midler i aksjer/obligasjoner eller andre verdipapirer
for å oppnå avkastning.
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Pr. 30.04.2017 hadde Aremark kommune plassert sine finansielle passiva slik:
Pr. 30.04.14
Beløp

Pr. 30.04.15
Beløp

Pr. 30.04.16
Beløp

Pr. 30.04.17
Beløp

%

Betingelser pr. 30.04.17

Lån til investeringer:
Flytende: 1,620
Husbanken

6,62 % Fast: 1,084, 2,084 og 2,089.

9 454 069,00

8 957 076,00

8 438 102,26

9 907 200,00

Kommunalbanken

26 496 887,00

51 888 072,00

50 208 541,00

74 788 399,00

49,99 % Fast: 2,550

KLP

16 617 808,00

41 161 244,00

39 767 180,00

60 334 677,00

40,33 % Fast: 1,900 og 1,930

2 433 326,00

4 121 000,00

3 792 155,00

4 566 924,00

55 002 090,00

106 127 392,00

102 205 978,26

149 597 200,00

Flytende: 1,620 og 1,800
Flytende: 2,600

Lån til viderutlån:
Flytende: 1,620 og 1,623
Husbanken
Samlet innlån

3,05 % Fast: 1,990
100,00 %

De største enkeltlånene er tatt opp fra Kommunalbanken og KLP til VA og Aremark skole,
på hhv. kr 26 590 000, kr 25 000 000, kr 26 300 000 og kr 22 000 000.
Disse låneopptakene ble utført i 2014, 2016 og 2017.
Kommunen har ikke rentebytteavtaler eller finansiell leasing.

Vurdering
Rådmannen innstiller på at finansforvaltningen pr. 30.04.17 tas til etterretning.
Rådmannens innstilling
Aremark kommunes finansforvaltning pr. 30.04.17 tas til etterretning.

Behandling i Formannskap - 01.06.2017

Rådmannens innstilling
Aremark kommunes finansforvaltning pr. 30.04.17 tas til etterretning.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Aremark kommunes finansforvaltning pr. 30.04.17 tas til etterretning.
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Arkiv:

H41

Arkivsaksnr:

2017/615-2

Saksbehandler:

Ann-Catrin Johansson

Saksframlegg

Utvalg
Formannskap

Utvalgssak
39/17

Møtedato
01.06.2017

Kommunestyret

28/17

15.06.2017

Rehabilitering/oppgradering av omsorgsleiligheter Fosdal

Saksopplysninger
Det søkes om midler for rehabilitering/oppgradering av 2 omsorgsboliger på Fosdal til dagens
standard.
Estimert kostnad er kr 650 000 eks. mva.

Vurdering
Leilighetene er i stort behov for rehabilitering/oppgradering for at disse skal kunne leies ut i dagens
marked.

Rådmannens innstilling
1. 2 omsorgsboliger på Fosdal rehabiliteres/oppgraderes innenfor en ramme på kr. 650.000,eks. mva.
2. Investeringen belastes kto 02307.4321.265 og finansieres ved bruk av lån kto
09100.4321.870.

Behandling i Formannskap - 01.06.2017
Rådmannens innstilling
3. 2 omsorgsboliger på Fosdal rehabiliteres/oppgraderes innenfor en ramme på kr. 650.000,eks. mva.
4. Investeringen belastes kto 02307.4321.265 og finansieres ved bruk av lån kto
09100.4321.870.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak
5. 2 omsorgsboliger på Fosdal rehabiliteres/oppgraderes innenfor en ramme på kr. 650.000,eks. mva.
6. Investeringen belastes kto 02307.4321.265 og finansieres ved bruk av lån kto
09100.4321.870.
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Arkiv:

H06

Arkivsaksnr:

2017/330-3

Saksbehandler:

Ann-Catrin Johansson

Saksframlegg

Utvalg
Formannskap

Utvalgssak
40/17

Møtedato
01.06.2017

Kommunestyret

29/17

15.06.2017

Felles saksframlegg – Øst 110-sentral IKS
Saksopplysninger
Hovedbudskap
Saken handler om:












Staten har vedtatt å samlokalisere 110-sentralene for brann- og redning med politiets
operasjonssentraler (112) i de nye politidistriktene.
Ski kommune er pålagt fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) å etablere ny 110sentral samlokalisert med Øst politidistrikts operasjonssentral i politihuset i Ski.
Kommunene i Follo og på Romerike i Akershus og alle kommunene i Østfold (38 kommuner)
plikter å knytte seg til 110-sentralen og å bære sin andel av kostnadene ved etablering og drift av
sentralen.
Dagens to 110-sentraler i Lørenskog for Romerike, og i Moss for Østfold og Follo, avvikles. De
ansatte tilbys stilling innenfor arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse.
Ski kommune har prosjektorganisert arbeidet med referansegruppe, styringsgruppe og
arbeidsgrupper. Det har vært bred involvering fra de ansatte i dagens to 110-sentraler, samt
brannsjefene og ordførerne som er ledere av regionrådene.
Styringsgruppa og referansegruppa anbefaler å organisere ny 110-sentral som et interkommunalt
selskap (IKS). Styringsgruppa anbefaler å etablere selskapet innen utgangen av juni 2017.
Navnet på det nye selskapet foreslås Øst 110-sentral IKS.
110-sentralen i politihuset i Ski planlegges åpnet i 1. kvartal 2018.
Kommunene må fatte likelydende vedtak om etablering, deltakelse i og finansiering av Øst 110sentral IKS.

Dokumenter i saken
•

Brev DSB til kommuner, brannsjefer og ledere av 110-sentralene, «Vedtak om nye 110-regioner
og samlokalisering av nødmeldingstjenesten», datert 15.03.16
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•

•
•

Brev fra DSB til Romerike 110, Alarmbrann Øst AS og Ski kommune «Overordnet om
kostnader for samlokalisering 110 og 112 - flytting og reetablering av 110- sentralen i ny 110region», datert 15.12.16
Stortingsvedtak 10.06.15 og Innst. 306 S (2014-2015) og Prop. 61 LS (2014-2015)
Brann- og eksplosjonsvernloven

Om oppdraget med å etablere 110-sentralen i Ski
Stortinget har vedtatt politireformen. Samlokalisering av politiets operasjonssentraler og 110sentraler for brann- og redningstjenesten er en del av Stortingets vedtak.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har vedtatt lokalisering av 110sentralene i Norge. Vedtaket er hjemlet i brann- og eksplosjonsloven § 37 (1) jf. § 16(1) (utdrag
av loven er vedlagt i vedlegg 4). Vedtak om nye 110-regioner ble sendt fra DSB 15.03.16. DSB
pålegger Ski kommune å etablere en 110-sentral for den nye 110-regionen. De kommuner som
omfattes av den fastsatte regionen plikter å knytte seg til nødalarmeringssentralen og med
grunnlag i avtale bære sin andel av kostnadene ved etablering og drift av sentralen.
Det heter videre i brevet: «Brann- og eksplosjonsvernloven § 16 (1) legger ansvaret for
etablering og drift av 110-sentralene til en "kommune". Bestemmelsen ivaretar prinsippet om
kommunal organisasjonsfrihet ved at kommunestyret kan ta stilling til hvordan oppgaven skal
løses i den enkelte kommune. I tråd med prinsippet om kommunal organisasjonsfrihet
bestemmer kommunene selv hvordan 110-tjenesten skal organiseres, herunder hvilken modell
for interkommunalt samarbeid som er mest hensiktsmessig for drift av 110-tjenesten i
regionen.»
Ski kommune har prosjektorganisert arbeidet med etableringen av 110-sentralen med
referansegruppe, styringsgruppe og arbeidsgrupper. Prosjektet har hatt bred deltakelse fra
regionrådslederne, brannsjefene for alle brann- og redningstjenestene, tillitsvalgte, verneombud,
ledere og ansatte i dagens to 110-sentraler. Rådmannen i Ski har ledet styringsgruppa. Dette
saksframlegget bygger på arbeidet i prosjektet. Prosjektet har også arbeidet med utforming av
lokalene sammen med politiet, utredet behovet for infrastruktur, organisering og bemanning for
å oppfylle intensjonen med samlokaliseringen. Prosjektet har fortløpende hatt kontakt med DSB
som fag- og tilsynsmyndighet for å avstemme planlagte løsninger med nasjonale krav.
Når alle kommunene har vedtatt sin deltakelse, vil prosjektet sikre etablering av selskapet og
forestå den videre planleggingen fram til oppstart i 1. kvartal 2018. Det er utført et grundig
arbeid både for dette saksframlegget og for videre intern planlegging og etablering av den nye
sentralen. Prosjektarbeidet har gitt positive ringvirkninger for en vellykket etablering. Mandatet
for og organiseringen av prosjektet er gjengitt i vedlegg 1.
Om 110-sentralen
Primærtjenester
110-sentralen er en lovpålagt oppgave i henhold til brann- og eksplosjonsloven.

110-sentralen er nødalarmeringssentral for brann- og redningstjenesten i de 38 kommunene i det
som nå kalles Øst 110-region; denne er tilsvarende som for Øst politidistrikt. Sentralens
viktigste formål er å gi trygghet for ca. 715 000 innbyggere. Innbyggertallet er økende. Oversikt
over innbyggertall i kommunene er i vedlegg 2.
110-sentralen er en fagsentral med nasjonale krav. Kjerneoppgaver er mottak av nødmeldinger
og utalarmering av ressurser. Nødalarmeringssentralen samarbeider tett med de øvrige
nødetatenes sentraler.
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Sentrale arbeidsoppgaver ved en nødmelding er:










Sikre at nødvendig informasjon fra den nødstilte innhentes raskt og korrekt.
Avklare nøyaktig adresse og kontaktperson.
Om liv er gått tapt og hvor mange liv som kan være truet.
Om det er innesperrede/savnede personer, og hvis det er tilfelle, holde oversikt over disse.
Alarmering og utkalling av tilstrekkelig innsatsstyrke og overordnet vakt.
Etablere samband med innsatsstyrken, overordnet vakt og øvrige nødetater, og bistå under
innsatsen.
Vurdere behovet for annen assistanse (ambulanse, politi, helikopter, spesialutstyr).
Hvilken utvikling i skadebildet som kan forventes.
Veilede innringer om hvordan vedkommende skal forholde seg inntil hjelp kommer frem.

Sekundærtjenester
Primærtjenester er lovpålagt, og sekundærtjenester er ikke lovpålagt.
Styringsgruppa og referansegruppa oppfatter det som god samfunnsøkonomi at 110-sentralen og
brann- og redningstjenestene arbeider for både skadeforebygging og brann- og
skadebegrensende arbeid ved å ha direkte alarmtilknytninger fra næringseiendom, heiser og
privatpersoner med kommunale vedtak om direkte brannvarsling. Denne typen tjenester er
sekundærtjenester som foreslås gjennomført på følgende måte:




det lokale brannvesen er tilbyder og avtalepart for brannforebyggende og brann- og
skadebegrensende tjenester. Lokalt brannvesen administrerer ordningen.
den nye 110-sentralen utfører alarmhåndteringstjenester for de lokale brannvesen. Det inngås
avtale mellom 110-sentralen og hver brann- og redningstjeneste.
Sekundærtjenester er regulert i selskapsavtalen med følgende formulering:

«Selskapet skal begrense sin sekundærvirksomhet til brann- og redningsrelaterte
oppgaver og som bidrar til å nå hovedmålet.
Selskapet skal gi samme tjenestenivå hos alle deltakerne.
En deltaker skal i tillegg ha anledning til å få levert tjenester utover dette nivået, mot
kostnadsdekkende godtgjørelse til selskapet. Slike tjenester krever godkjenning av de
øvrige deltakerne.»
Det er vektlagt at eierne skal ha styringsrett over omfang og former for sekundærtjenester. Dette
er omtalt i selskapsavtalen.
Denne løsningen vil bruke 110-sentralens beredskapskapasitet på skadeforebyggende og
skadebegrensende måte. Tjenestene 110-sentralen skal yte for de lokale brann- og
redningstjenestene, vil være innenfor referansegruppas anbefaling om å avgrense disse til brannog redningstjenestens kjerneoppgaver og kompetanse. Videre vil 110-sentralen levere tjenester
til brann- og redningstjenestene, og ikke selv drive næringsvirksomhet.
DSB har varslet en selvstendig gjennomgang av 110-sentralenes inntektsbringende tjenester
blant annet opp mot konkurranseregelverket. (Kilde: DSBs beslutningsgrunnlag til Justis- og
beredskapsdepartementet om ny organisering av brann- og redningsvesenet; datert 01.12.15.)
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Selskapsorganisering
Politisk og faglig eierskap og styring
110-sentralen er lovpålagt og på de fleste områder regulert både hva gjelder ansvar,
dimensjonering og kompetanse. Det er i folkevalgt interesse å sikre innbyggerne trygghet
gjennom 110-sentralen og den lokale brann- og redningstjenesten. Muligheten for aktivt og
strategisk folkevalgt eierskap er imidlertid begrenset for 110-sentralens formål og krav til
tjenestene.
Eierinteressen av økonomisk karakter vil være knyttet til det årlige bidraget fra deltakerne i 110sentralen for å utføre de lovpålagte tjenestene. Disse vil være stabile ut fra svært begrenset
investeringsbehov og et stabilt personellbehov.
Det er lagt vekt på å styrke brann- og redningstjenestenes rolle i eierskapet av 110-sentralen.
Brann- og redningstjenestene vil ha en sterk faglig interesse i hvordan 110-sentralen utfører sine
tjenester. Harmoniserte rutiner og prosedyrer mellom 110-sentralen og hvert brannvesen er
eksempel på beredskapsmessig sammenheng. Brannsjefenes ansvar for beredskapen taler for å
knytte eierskapet til brannregionene. Det er vurdert at dette best kan skje gjennom en tett
kobling mellom brann- og redningstjenestene og den nye 110-sentralen.
Valg av selskapsform
Kommunene er gjennom brann- og eksplosjonsloven forpliktet til å delta i 110-sentralen. Staten
gir kommunene frihet til å velge organisering og selskapsform. Dette spørsmålet har blitt
behandlet grundig i styringsgruppa og referansegruppa. Et interkommunalt selskap (IKS) der
kommunene utøver sitt eierskap gjennom brann- og redningsregionene har fått sterk tilslutning.
Interkommunale selskap er regulert gjennom lov om interkommunale selskap. Kommuner,
fylkeskommuner og interkommunale selskap kan være deltakere i et IKS. Representantskapet er
øverste organ. Dette skal ha to ordinære møter i året. Representantskapet har lovbestemte saker
til behandling. Blant disse er godkjenning av årsbudsjett og økonomiplan, og valg av
styremedlemmer, styreleder og nestleder.
Det er lagt vekt på 110-sentralen som en fagsentral for nødalarmering og en naturlig del av, og
med en tett kobling til de lokale brann- og redningstjenestene. En organisering med tilknytning
til kommunenes fagenheter innen brann- og redningstjeneste er en styrke for samordnede og
helhetlige tjenester.
Det er 10 brann- og redningstjenester i de 38 kommunene. Fem brann- og redningstjenester er
organisert som interkommunale selskap (IKS), og fem er kommunale enheter. Én av disse
omfatter to kommuner; Fredrikstad og Hvaler. (Oversikt over brann- og redningstjenestene er i
vedlegg 3).
Den foreslåtte løsningen er at de 38 kommunene utøver sitt eierskap gjennom sine til sammen
10 brann- og redningsregioner. Dette reduserer antall deltakere til 5 interkommunale selskap og
6 kommuner; og vil ha 11 deltakere. En slik organisering vil ivareta referansegruppas anbefaling
om at eierstyringen bør knyttes til fagenhetene, og ivareta eierstyringen faglig og økonomisk.
Dette vil styrke brann- og redningstjenestens muligheter til å ivareta de brannfaglige interessene
i 110-sentralen. Dette er vesentlig for en koordinert og helhetlig tjenestekjede. Kommunene kan
velge å ha folkevalgt representasjon i representantskapet.
For 33 av kommunene vil eierstyringen skje gjennom det brann-IKSet kommunen deltar i.
Kommunestyrets eierstyring av 110-sentralen vil for disse skje gjennom eierstyringen av brannIKSet. De øvrige kommunene blir direkte kommunale deltakere.
Endring av eierforhold vil kunne skje som følge av kommunesammenslåinger eller endringer i
brann- og redningstjenestene. Ut fra allerede vedtatte sammenslåinger, vil antall kommuner som
eiere bli endret innen kort tid etter etableringen av selskapet. Styringsgruppa og referansegruppa
vektlegger derfor en selskapsform og et eierskap som sikrer nødvendig tilknytning mellom 110-
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sentralen, kommunene og brannregionene. Og som samtidig er fleksibel ved framtidige
endringer i eierstrukturen.
Fordelen med denne organiseringen er færre deltakere, enklere gjennomføring av
representantskapsmøter og vedtak om endringer av selskapsavtalen. Det må påregnes endringer
av hvem som er eiere etter kommunesammenslåinger, og eventuelle endringer i organiseringen
av brann- og redningstjenestene. Når kommunens eierskap utøves gjennom et IKS, vil slike
endringer i mindre grad berøre det nye 110-IKSet.
Rømskog kommune kjøper brann- og redningstjenester og 110-tjenester av Nedre Romerike
Brann- og redningsvesen IKS (NRBR) uten å være eier i selskapet. Aurskog-Høland og
Rømskog kommuner har vedtatt å bli en ny kommune. Aurskog-Høland er eier av NRBR.
Rømskog kommune ønsker fram til etablering av den nye kommunen å videreføre kjøp av
tjenester av 110-sentralens tjenester gjennom NRBR.
Selskapsavtalen
Lov om interkommunale selskap regulerer interkommunale selskap. Loven gir bestemmelser om
utforming av selskapsavtalen. Selskapsavtalen for Øst 110-sentral IKS fyller disse krav. Lovens
bestemmelser gjelder der ikke annet er omtalt i selskapsavtalen. Selskapsavtalen er i vedlegg 4.
Representantskapet er selskapets øverste organ. Representantskapet består av en representant fra
hver av deltakerne med personlige vararepresentanter. Deltakerne oppnevner sine representanter
til representantskapet og har instruksjonsrett overfor sine representanter.
I saker det er votering, vektes stemmene ut fra deltakerandelen i selskapet. Endringer i
selskapsavtalen skal vedtas i representantskapet med minst 2/3 flertall.
Styret til Øst 110-sentral IKS velges av representantskapet. Bruk av valgkomité er regulert i
forslaget til selskapsavtale. Representantskapet vedtar mandatet for valgkomiteen. Et viktig
formål er å sikre balanse mellom kontinuitet i styret og behov for nødvendig fornying. Videre
skal det legges vekt på mangfold, blant annet ved balansert kjønnsfordeling.
Selskapsavtalen skal vedtas av deltakerne i det interkommunale selskapet. Nedenfor beskrives
beslutningene for deltakende IKS og de deltakende kommunene:
1. Der et IKS skal være deltaker i et annet IKS, er det IKS-ets representantskap som skal vedta
selskapsavtalen. Det er representantskapet som også skal vedta senere endringer i
selskapsavtalen. Dette går fram av IKS-loven § 4 første og annet ledd. Representantskapets
vedtak om å gå inn som deltaker i 110-selskapet, må være enstemmig. Det må også vedtak om
senere endringer i selskapsavtalen være.

De kommunene som skal delta gjennom det interkommunale selskapet for brann- og
redningstjenesten må vedta å instruere sine representanter i dette representantskapet om å
stemme for etableringen av Øst 110-sentral IKS, og å vedta selskapsavtalen slik den
foreligger i denne saksframstillingen. Representantskapene må holde
representantskapsmøte innen medio juni for å vedta selskapsavtalen og å velge
representant til representantskapet i Øst 110-sentral IKS. Med 4 – 6 ukers frist for
innkalling til representantskapsmøter, vil hvert IKS måtte finne en løsning for
gjennomføring av representantskapsmøtet.
Selv om vedtaksmyndighet knyttet til deltakelse i et annet IKS ligger i
representantskapet, må eierkommunene i de fem IKS-ene som skal delta, klart være
informert på forhånd. Dette særlig fordi 110-selskapet skal ivareta kommunenes plikt til
å være tilknyttet en nødalarmeringssentral etter brann- og eksplosjonsvernloven § 16,
dvs. det er kommunene som er pliktsubjektet.
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2. Der en kommune deltar i et IKS, er det kommunestyret som skal vedta selskapsavtalen, og
senere endringer i selskapsavtalen. De må samtidig velge sin representant til representantskapet i
Øst 110-sentral IKS.

Økonomisk ansvar og kostnadsfordeling
Kommunenes forpliktelser er hjemlet i brann- og eksplosjonsvernloven. Dette er å bære sin
andel av kostnadene ved etablering og drift av sentralen. Sammenliknet med brann- og
redningstjenestene er det svært få store investeringer. Endringer i årlige kostnader forventes å
være knyttet til generell prisvekst og kostnadsutvikling på varer og tjenester; inkludert lønn,
husleie og tjenesteavtaler sentralen er bundet av gjennom lovpålagte tjenester regulert av Staten.
De årlige driftskostnadene skal og vil totalt sett bli lavere enn hva dagens to sentraler har til
sammen i dag. Styringsgruppa legger til grunn at den nye 110-sentralen i Ski skal drives med
høy kvalitet på en kostnadseffektiv måte. Etter etableringsfasen forventes et lavere kostnadsnivå
enn for dagens to sentraler. Budsjett og økonomiplan skal vedtas i representantskapet for
selskapet. Kommunenes andel skal beregnes ut fra innbyggertallet i hver kommune per 01.01.
hvert år; basert på SSBs befolkningsstatistikk. Dette innebærer en endring av
finansieringsmodell. Fra i dag å kombinere innbyggerandel fra hver kommune og inntekter fra
salg av tjenester; til kun å ha en innbyggerandel. For hver kommune blir denne beregnet ut fra
en årlig sats som framkommer ved å dele samlet kostnad på antall innbyggere i hele 110regionen. Satsen vil inngå i årlig budsjett som vedas av representantskapet.
Satsen for første driftsår (2018) er foreløpig anslått til ca. kr 60,00 per innbygger. Beløpet er
beregnet ut fra summen av personal- og driftskostnader i de to sentralene i 2016 (korrigert for
særskilte forhold dette året). Beløpet er dividert på samlet innbyggertall i regionen (712 472) per
01.01.17.
Beløpet må anses som et utgangspunkt for budsjettering i hver kommune. Når selskapet er
etablert vil et detaljbudsjett bli utarbeidet. Ved sammenlikning med den enkelte kommunes
nåværende innbyggerandel og reell kostnad for medfinansiering av 110-sentralen, må
tilbakeføring av overskudd fra salg av tjenester tas hensyn til.
Nåværende ordning med salg av tjenester fra 110-sentralene og årlig tilbakebetaling av
overskudd fra 110-sentralene til kommunene opphører. Hver brann- og redningstjeneste vil
etablere ordning for å fordele overskuddet fra salg av sekundærtjenester til sine kommuner.
Dersom omfanget av slike tjenester opprettholdes for den enkelte kommune, vil kommunens
tilskudd fratrukket tilbakebetaling av overskudd gi en ganske lik årlig kostnad som for 2016. Det
er imidlertid store variasjoner mellom kommunene hvordan refusjonsordninger og
inntektsfordeling skjer.
Staten dekker de største investeringene ved etablering. Det finnes ingen sammenlignbare
regioner/sentraler å legge til grunn da de er svært ulike. Vi har likevel benyttet informasjon fra
DSB og andre regioner og lagt dette til grunn i vurderinger for våre forhold. Eksempel på usikre
forhold er omfanget av gjenbruk av utstyr. I vårt tilfelle må begge sentralene være i full drift
fram til ny sentral åpner. Dette reduserer muligheten for gjenbruk av inventar og utstyr. I denne
regionen skal et nytt selskap etableres. Dette innebærer også en virksomhetsoverdragelse etter
arbeidsmiljølovens bestemmelser. I andre regioner videreføres det samme selskapet i nye
lokaler. Styringsgruppa har ut fra denne usikkerheten valgt heller å beregne et for høyt enn et for
lavt beløp. Etableringskostnadene kommunene er ansvarlig for er foreløpig beregnet til kr.
5 500 000. Ved behandling nå er det derfor nødvendig å ha en ramme som vil være tilstrekkelig
ved etableringen, men det er bare nødvendige etableringskostnader som vil bli benyttet. De
faktiske etableringskostnader vil bli beregnet for hver kommune ut fra innbyggertall per 01.01.
2017, og fakturert i løpet av første driftsår.
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Risikovurderinger
DSB har gjort vurderinger om størrelsen på 110-sentraler for å sikre nødvendig kompetanse og
kapasitet. Denne sentralen vil bli blant landets største ut fra innbyggertall, og vil tilfredsstille
kvantitative og kvalitative krav. DSB er tilsynsmyndighet for 110-sentralens lovpålagte
oppgaver.
Miljøkrav og samfunnssikkerhet i beredskapssammenheng i kommunene vil bli ivaretatt ved
god samhandling med brann- og redningstjenestene. Påvirkningen på dette bør skje gjennom
eierstyring og styresammensetning.
Dette bør gi positiv innvirkning på innbyggernes opplevelse av korte responstider både i 110sentralen og i brann- og redningstjenesten. Samlokaliseringen med politiets operasjonssentral vil
bidra til mer samordnede tjenester til innbyggerne i krisesituasjoner.
Forhold til forvaltningslov og offentlighetslov
110-sentralen vil være et organ for kommunene, og vil derfor omfattes av forvaltnings- og
offentlighetsloven.
Anskaffelsesreglene og offentlig støtte
De største anskaffelsene til 110-sentralens lovpålagte oppgaver vil skje gjennom nasjonale
kravspesifikasjoner og innkjøp utført av DSB. Øvrige anskaffelser vil skje gjennom konkurranse
for å sikre best mulig kvalitet og pris.
Selskapet er forpliktet til å forhindre konkurransevridning ved eventuelt salg av tjenester. Et
klart skille mellom monopolvirksomheten og tjenestesalg er påkrevet.
110-sentralen utfører kommunale tjenester i egenregi.
Forskrift om offentlige anskaffelser gjelder for 110-sentralen.
Arbeidsgiverpolitikk
Etableringen av ny 110-sentral der to eksisterende sentraler avvikles, er en
virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven med de rettigheter dette innebærer for de
ansatte. Styringsgruppa har tidlig i prosessen vedtatt «at den nye 110-sentralen trenger den
kompetansen og kapasiteten som er i dagens faste bemanning i de to 110-sentralene. Nåværende
fast ansatte i dagens to 110-sentraler vil bli tilbudt ansettelse i samme stillingsstørrelse i 110sentralen i Ski.»
Begge 110-sentralene er medlem i KS Bedrift og har pensjon i KLP. Dette anbefales videreført i
det nye selskapet.
Erfaringer ved liknende virksomhetsoverdragelser er at en tilpasning av lønns- og arbeidsvilkår
har positiv virkning på sammenslåingen. En lønnsharmonisering mellom ansatte fra hver av de
to nåværende 110-sentralene må gjennomføres ved etableringen.

Samlokalisering
Øst 110-sentral vil ha lokaler i politihuset i Ski. Øst 110-sentral IKS og politiets
operasjonssentral (112) blir lokalisert vegg i vegg. Påbygging er startet, og vil være ferdig i
løpet av 2017. Ski kommune og de to 110-sentralene har vært representert i planleggingen, og er
godt fornøyd med de løsninger som er valgt.
Politihuset eies av privat eiendomsselskap. Øst 110-sentral IKS vil være leietaker av Øst
politidistrikt.
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Framdriftsplan






April og mai – Felles saksframlegg til alle kommunene. Politisk behandling i
kommunestyrene innen 15.06. Likelydende vedtak forutsettes.
Juni – Representantskapsmøte i det nye selskapet med navn Øst 110-sentral IKS.
Selskapet etableres og styret velges.
Juni eller august – Første styremøte i det nye selskapet.
Fra og med august – selskapet er operativt og gjennomfører alle forberedelser for
samlokaliseringen.
1. kvartal 2018 – samlokaliseringen og oppstart av den nye 110-sentralen.

Vurdering
Kommunen er forpliktet etter § 16 i brann- og eksplosjonsvernloven å knytte seg til å bære sin
andel av kostnadene ved etablering og drift av sentralen. Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap har vedtatt regionen for 110-sentralen.
Det er kommunal frihet til å velge organisering. En organisering av 110-sentralen som et
interkommunalt selskap viderefører dagens løsning der det er organisert som egne rettssubjekt.
Et interkommunalt selskap gir sterkere eierinnflytelse enn et aksjeselskap. Tilknytning til brannog redningstjenestene sikrer en faglig tilknytning og utvikling innenfor brann- og
redningstjenestenes fagområder.
Den økonomiske situasjonen forventes å gi lavere kommunalt driftstilskudd etter
etableringsfasen. Det er en fordeling av etableringskostnader mellom staten og kommunene.
Staten bærer den største andelen. Det forventes ikke store årlige investeringer etter etableringen.
Kommunene vil få levert nødalarmering for brann- og redningstjenester på en effektiv måte med
god kvalitet. Deltakerne vil ha påvirkning på omfanget av sekundærtjenester 110-sentralen skal
utføre på oppdrag for brann- og redningstjenestene. I kriser vil en samlokalisering og utvidet
samhandling styrke beredskapen og koordineringen.
Rådmannen anbefaler at kommunen deltar i Øst 110-sentral IKS.
Årlig driftskostnad er foreløpig anslått til ca. kr 60,00 per innbygger basert på innbyggertall fra
SSB, per 01.01.17. Denne satsen benyttes i budsjettet for 2018. Dekning av etableringskostnader
budsjetteres for 2018. Kommunens andel beregnes ut fra innbyggertall per 01.01.17.
Rådmannen foreslår at selskapsavtalen godkjennes og valg av kommunens representant til
representantskapet er brannsjef Ole Christian Torgalsbøen.
Rådmannens innstilling:
1. Aremark kommune vedtar å delta i Øst 110-sentral IKS og dekke kostnadene for
etablering og drift av 110-sentralen.
2. Kommunestyret legger myndigheten til å treffe vedtak etter brann- og
eksplosjonsvernlovens § 16 vedrørende nødalarmeringssentral, med de til enhver tid
gjeldende forskrifter, til representantskapet i Øst 110-sentral IKS, der loven selv ikke er
til hinder for det.
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3. Kommunestyret vedtar selskapsavtalen for Øst 110-sentral IKS.
4. Kommunestyret oppnevner Ole Christian Torgalsbøen til representantskapsmedlem i Øst
110-sentrak IKS.
5. Utredningsarbeidet viser at driftskostnadene i det nye selskapet totalt sett skal bli lavere
enn summen av kostnadene i de to selskapene i dag. Representantskapet bes gi styret i
oppdrag å realisere effektiviseringsgevinstene i det nye selskapet så raskt som mulig, og
sikre at dette gjenspeiles i eierkommunenes kostnader til drift av selskapet.

Vedlegg 1 – Mandat og organisering av prosjektet
Mandat
Det skal etableres en felles 110-sentral for Østfold, Follo og Romerike i tråd med vedtak fattet
av DSB 15.3.2016.
Etableringen skal foretas innenfor en faglig kostnadseffektiv ramme.
Etableringen tilpasses politiets etablering av 112-sentral som er planlagt etablert 1. kvartal 2018.
Det skal utarbeides et grunnlagsdokument som viser hvordan den nye sentralen skal etableres,
herunder:
 Forslag til eieform og organisering
 Bemanning og kompetanse
 Økonomiske konsekvenser
 Kostnadsfordeling mellom kommuner
 Faglige og økonomiske synergier
 Tilleggstjenester
Organisering
Styringsgruppe:
Leder:
Rådmann Audun Fiskvik, Ski kommune
Nestleder:
Kommunalsjef Kjell Sæther, Ski kommune
Medlem:
Terje Surdal, Daglig leder Alarmsentralen Brann Øst
Medlem:
Jan Gaute Bjerke, Brann og redningssjef Nedre Romerike
Medlem:
Dag Christian Holte, Brann og redningssjef Follo
Styringsgruppa styrer utredning og etableringen av den nye 110-sentralen i tråd med mandatet.
Styringsgruppa har ansvar for å utrede:
1. Eierform/organisering (type selskap, styrende organer, kjøp av tjenester)
2. Økonomiske forhold (finansiering, budsjett, kostnadsfordeling mm)
3. Virksomhetsoverdragelse (kartlegging, avtaleverk, lover, forskrifter mm)
Referansegruppe:
 De 9 brannsjefene i regionen
 2 tillitsvalgte fra 110 (brann- og redningssjefene oppnevner disse)
 Leder av regionrådene i regionen
Referansegruppas sammensetning er vist i vedlegg 3.
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Referansegruppa forholder seg direkte til styringsgruppa. Gruppa blir innkalt til møter der
sentrale tema blir presentert og drøftet. Gruppa skal gi sine synspunkter og råd underveis i
utredningsarbeidet til styringsgruppa.
Prosjektleder:
Seniorrådgiver Arild S Stana, KS-Konsulent AS
Prosjektleder rapporterer til rådmannen i Ski som også er leder for styringsgruppa. Prosjektleder
har ansvar for framdrift og resultater i prosjektet. Prosjektleder forbereder møtene i
styringsgruppa og referansegruppa, og følger arbeidet i arbeidsgruppene gjennom
delprosjektlederne. Delprosjektlederne rapporterer til prosjektleder.
Leder i styringsgruppa og prosjektleder avklarer fortløpende hvem som har ansvar overfor
regionrådene, kommunene, politiet og andre samarbeidsparter.
Arbeidsgrupper med ansvar for delprosjekter:
Det etableres arbeidsgrupper for delprosjekter.
Hver arbeidsgruppe har en delprosjektleder med ansvar for gruppas arbeid, framdrift og
delrapport. Delprosjektleder rapporterer til prosjektleder. Arbeidsgruppene er:
1. Administrasjon og HR
2. Lønns- og arbeidsvilkår
3. Tilleggstjenester
4. Operativ/faglig
5. Teknisk/drift
6. Samhandling brannvesen
7. Samlokalisering 110/112 (med representant fra politiet)
Arbeidsgruppenes mandat
Det skal etableres en felles 110-sentral for Østfold, Follo og Romerike i tråd med vedtak fattet
av DSB 15.3.2016.
Etableringen skal foretas innenfor en faglig kostnadseffektiv ramme.
Etableringen tilpasses politiets etablering av 112-sentral som er planlagt etablert 1. kvartal 2018.
Det skal utarbeides et grunnlagsdokument som viser hvordan den nye sentralen skal etableres.
Arbeidsgruppene skal for sitt delprosjekt få fram muligheter og begrensninger, beskrive
alternative løsninger og gi sine anbefalinger.
Hver arbeidsgruppe utarbeider en rapport som vil inngå i grunnlagsdokumentet.
Arbeidsgruppene ved leder har ansvar for å identifisere og informere prosjektleder og andre
delprosjektledere om forhold som påvirker et eller flere andre delprosjekt; eller som bør
behandles i styringsgruppa og/eller referansegruppa underveis i arbeidet.
Arbeidsgruppene bør gjennomføre en SWOT-analyse som grunnlag for sitt arbeid.
Frist for å levere rapport er: 10.01.17
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Vedlegg 2 – Kommunene med innbyggertall i 110-sentralen Øst, per 1. januar 2017
Kilde: Statistisk Sentralbyrå, per 01.01.17
Antall
kommuner
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Kommune
0101 Halden
0104 Moss
0105 Sarpsborg
0106 Fredrikstad
0111 Hvaler
0118 Aremark
0119 Marker
0121 Rømskog
0122 Trøgstad
0123 Spydeberg
0124 Askim
0125 Eidsberg
0127 Skiptvet
0128 Rakkestad
0135 Råde
0136 Rygge
0137 Våler (Østf.)
0138 Hobøl
0211 Vestby
0213 Ski
0214 Ås
0215 Frogn
0216 Nesodden
0217 Oppegård
0221 Aurskog-Høland
0226 Sørum
0227 Fet
0228 Rælingen
0229 Enebakk
0230 Lørenskog
0231 Skedsmo
0233 Nittedal
0234 Gjerdrum
0235 Ullensaker
0236 Nes (Ak.)
0237 Eidsvoll
0238 Nannestad
0239 Hurdal
Samlet antall
innbyggere

Innbyggere Andel
30790
32407
55127
80121
4517
1398
3597
685
5367
5765
15720
11406
3783
8173
7398
15747
5335
5557
17188
30698
19288
15743
18869
26988
16162
17665
11555
17730
10927
37406
53276
23213
6546
35102
21241
24415
12657
2910
712472

100

4,32
4,55
7,74
11,25
0,63
0,20
0,50
0,10
0,75
0,81
2,21
1,60
0,53
1,15
1,04
2,21
0,75
0,78
2,41
4,31
2,71
2,21
2,65
3,79
2,27
2,48
1,62
2,49
1,53
5,25
7,48
3,26
0,92
4,93
2,98
3,43
1,78
0,41
100

Vedlegg 3 – oversikt over brann- og redningstjenestene
Mosseregionen interkommunale brann og redning – MOVAR IKS
Indre Østfold brann- og redning IKS
Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS
Øvre Romerike Brann- og redningstjeneste IKS
Follo Brannvesen IKS
Aremark Brannvesen
Halden Brann- og Feiervesen
Sarpsborg Brannvesen
Fredrikstad brann- og redningskorps (inkluderer Hvaler)
Rakkestad Brannvesen

Vedlegg 4 – utdrag fra brann- og eksplosjonsvernlovens § 16 om nødalarmeringssentral og
tilhørende forskrift
I brann- og eksplosjonsvernlovens § 16 heter det:
Sentral tilsynsmyndighet kan pålegge en kommune å etablere en nødalarmeringssentral for
mottak av meldinger om branner og andre ulykker innen en fastsatt region som kan omfatte
flere kommuner. De kommuner som omfattes av den fastsatte regionen plikter å knytte seg til
nødalarmeringssentralen og med grunnlag i avtale bære sin andel av kostnadene ved etablering
og drift av sentralen.
Nødalarmeringssentralen skal bemannes, utrustes og opereres slik at den til enhver tid fyller
behovet for mottak og registrering av nødmeldinger, alarmering av mannskaper og
kommunikasjon med innsatsstyrkene og den som melder ulykken. Etablering og drift skal
samordnes med øvrige nødalarmeringssentraler for helse og politi.
Departementet kan gi forskrifter om etablering og drift av nødalarmeringssental for mottak av
meldinger om branner, eksplosjoner og andre ulykker, herunder krav til personellets
kvalifikasjoner.
Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen (FOR-2002-06-26-729)
omtaler følgende om nødalarmeringssentralen:
§ 4-5. Mottak av nødmelding
Kommunene innenfor en region skal være tilsluttet felles nødalarmeringssentral som til enhver
tid skal kunne ta imot meldinger om brann- og andre ulykker og iverksette nødvendige tiltak.
Nødalarmeringssentralen skal ha fast bemanning av kvalifisert personell og være organisert slik
at melding blir forsvarlig mottatt, registrert og fulgt opp. Nødalarmeringssentralen skal være
samordnet med øvrige nødetaters nødalarm+
eringssentraler.
§ 4-6. Alarmering og utkalling
Nødalarmeringssentralen er ansvarlig for alarmering og utkalling av tilstrekkelig innsatsstyrke
og overordnet vakt.
§ 4-7. Etablering av samband
Nødalarmeringssentralen skal etablere samband med innsatsstyrken, overordnet vakt og øvrige
nødetater, samt bistå under innsatsen.
Alle som inngår i brannvesenets innsats skal ha samband når dette er nødvendig for innsats og
sikkerhet.
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Vedlegg 5 – selskapsavtalen for Øst 110-sentral IKS

Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS
1. Selskapets navn
Øst 110-sentral IKS, heretter kalt selskapet, er et interkommunalt selskap, opprettet i medhold
av lov om interkommunale selskaper.

2. Deltakere
Selskapet har følgende deltakere:
Mosseregionen interkommunale brann og redning – MOVAR IKS
Indre Østfold brann- og redning IKS
Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS
Øvre Romerike Brann- og redningstjeneste IKS
Follo Brannvesen IKS
Aremark kommune
Halden kommune
Sarpsborg kommune
Fredrikstad kommune
Hvaler kommune
Rakkestad kommune
110-sentralen har sammenfallende grenser med politidistrikt Øst.
Kommunene i regionen plikter å knytte seg til nødalarmeringssentralen og å bære sin andel av
kostnadene ved etablering og drift av sentralen. (jfr. brann- og eksplosjonsvernloven § 16)

3. Selskapets rettslige status
Selskapet er et eget rettssubjekt. Selskapet skal være registrert i foretaksregisteret.

4. Hovedkontor
Selskapets hovedkontor er lokalisert i Ski.

5. Formål
Selskapets formål er å utføre deltakernes plikter knyttet til brann- og eksplosjonsvernlovens § 16
Nødalarmeringssentral, med plikt om tilknytning til en sentral for mottak av meldinger om
branner og andre ulykker innenfor en fastsatt region.
Oppgavene er å kunne opprettholde kommunikasjon med den som melder ulykken, mottak og
registrering av nødmeldinger, alarmering av mannskaper og kommunikasjon med
innsatsstyrkene, samt samordning med nødalarmeringssentralene for helse og politi.
Selskapet skal sikre alarmering og utkalling av tilstrekkelig innsatsstyrke og overordnet vakt
etter mottak av nødmelding, samt sikre best mulig støtte, informasjon, og samordning til
innsatsstyrke, stab og relevant ledelse.
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Selskapet skal begrense sin sekundærvirksomhet til brann- og redningsrelaterte oppgaver og
som bidrar til å nå hovedmålet.
Selskapet skal gi samme tjenestenivå hos alle deltakerne.
En deltaker skal i tillegg ha anledning til å få levert tjenester utover dette nivået, mot
kostnadsdekkende godtgjørelse til selskapet. Slike tjenester krever godkjenning av de øvrige
deltakerne.

6. Strategi
Selskapets oppgaver er av samfunnsmessig art. Dette er grunnlaget for deltakernes eierskap.
Deltakerne utøver sin forpliktelse om tilknytning til en nødalarmeringssentral gjennom
selskapet.

7. Delegering
Kommunestyrene legger myndigheten til å treffe vedtak etter brann- og eksplosjonsvernlovens §
16
vedrørende nødalarmeringssentral, med de til enhver tid gjeldende forskrifter, til
representantskapet, der loven selv ikke er til hinder for det.

8. Kommunenes forpliktelser
Kommunene har plikt til å yte årlig tilskudd til driften av selskapet, basert på den
ansvarsfordelingen som er beskrevet i pkt. 9. Tilskuddet innbetales forskuddsvis hvert kvartal
basert på vedtatt årsbudsjett.

9. Deltakernes deltakerandel og ansvar
Deltakernes respektive eierandeler skal legges til grunn for ansvarsfordelingen i selskapet,
inkludert ansvaret for dekning av selskapets utgifter til løpende drift og fornyelse av materiell og
utstyr.
Eierandeler og ansvar er beregnet ut fra folketallet i hver kommune per 01.01. foregående år
(Kilde er SSBs statistikk om befolkning per 01.01. hvert år).
Deltakernes eierandeler og ansvar i selskapet framgår av vedlegg 1.
Endringer i eierandel vedtas som en endring av selskapsavtalen, jfr. pkt. 19.

10.Representantskapet
Representantskapet er selskapets øverste organ. Representantskapet består av en representant fra
hver av deltakerne med personlige vararepresentanter. Deltakerne oppnevner sine representanter
til representantskapet og har instruksjonsrett overfor sine representanter.
I saker det er votering, vektes stemmene ut fra deltakerandelen i selskapet. Endringer i
selskapsavtalen skal vedtas i representantskapet med minst 2/3 flertall.
Bestemmelser om vedtektsendring er i pkt. 19.

103

11.Representantskapets møter
Det skal avholdes to ordinære representantskapsmøter hvert år. Ett innen 30. april, og ett innen
30. november.
Representantskapsmøter skal være åpne hvis representantskapet ikke beslutter noe annet.
Representantskapets leder innkaller til møter. Innkallingen med saksliste skal skje skriftlig og
med minst 6 ukers varsel til representantskapets medlemmer og til hver eier.
Representantskapets møtebok skal fortløpende sendes til deltakerne.
Representantskapet skal behandle selskapets sekundærtjenester. For øvrig gjelder
bestemmelsene i lov om interkommunale selskaper, § 7 om representantskapets myndighet, § 8
om innkalling til møte og § 9 om saksbehandling.

12.Budsjettbehandling
Representantskapet vedtar budsjettforutsetninger og budsjettrammer for det påfølgende
kalenderår basert på de økonomiske rammene for selskapets virksomhet.
Budsjettet er ikke endelig før eierkommunenes budsjett er behandlet etter kommunelovens § 45
nr.4 for så vidt angår tilskuddet (jfr. lov om interkommunale selskap § 18).

13.Styret
Styret skal ha 5 medlemmer. Fire velges av deltakerne med tre numeriske varamedlemmer. Ett
styremedlem med varamedlem velges av og blant de fast ansatte. Representantskapet velger
styret, styrets leder og nestleder for 2 år av gangen. Ved første gangs valg velges to av
medlemmene for ett år.
Styret sammensettes slik at det innehar relevant kompetanse. Styret skal ha brannfaglig
kompetanse.

14.Valgkomité
Valgkomiteen består av 3 medlemmer med varamedlemmer. Representantskap velger
valgkomiteen, samt leder og nestleder. Valgkomiteens funksjonstid er fire år. Ved første gangs
valg velges to av medlemmene for to år. Representantskapet vedtar instruks for valgkomiteen.
Valgkomiteens oppgave er å vurdere styrets kompetansebehov og å foreslå kandidater til et
kompetansesammensatt styre. Valgkomiteen skal også fremme forslag på styrets leder og
nestleder.
Valgkomiteen skal innstille kandidater til styret i tråd med instruks for valgkomitéen.
Valgkomiteen legger sine begrunnede forslag fram for representantskapet. Forslaget skal inngå i
saksdokumentene til representantskapet.

15.Regnskap
Selskapet skal føre regnskap i samsvar med kommunale regnskapsprinsipp.
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16.Låneopptak og garantistillelse
Selskapet kan ta opp lån for å finansiere investeringer til virksomheten innenfor en ramme for de
samlede låneforpliktelser på 10 millioner kroner.
Virksomheten kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres
økonomiske forpliktelser. Virksomheten kan ikke selv låne ut penger.

17.Avgifter, gebyrer og salg av tjenester
Priser for avgifter, gebyrer og salg av tjenester fastsettes av styret.

18.Tariffområde
Selskapet skal være medlem av KS-Bedrift, og være medlem av og ha pensjonsordning gjennom
KLP.

19.Endringer i selskapsavtalen
Selskapsavtalen kan endres av representantskapet ved minst 2/3 flertall hvor annet ikke er
fastsatt i lov eller selskapsavtale. For øvrig vises til IKS-loven.

20.Uttreden og oppløsning1
Den enkelte deltaker kan med ett års skriftlig varsel si opp sin deltakelse i selskapet og kreve seg
utløst av dette.
Selskapet kan ikke oppløses endelig før deltakerne har vedtatt og iverksatt en annen ordning for
nødalarmeringssentral.

21.Tvister
Eventuelle tvister om forståelsen av denne selskapsavtalen, skal søkes løst gjennom
forhandlinger mellom deltakerne.
Oppnås ikke enighet, avgjøres tvisten med bindende virkning av en voldgiftsrett.
Med mindre partene blir enige om annet, behandles tvisten da etter reglene i lov om voldgift.
Utgiftene til voldgiftsretten bæres av partene med like stor andel hver.
Uenighet om uttreden fra selskapet kan bringes inn for departementet, jfr. lov om
interkommunale selskap § 30, syvende ledd.

Kommunene er pliktig til å delta i 110-sentralen. Uttreden kan gjelde et deltakende IKS som omdannes eller
oppløses, og at disse kommunene blir deltakere på annen måte. Eller at kommunene oppløses for å danne en ny
kommune.
1

105

Ski er voldgiftssted.

22.Øvrige bestemmelser
For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende bestemmelser i lov om interkommunale selskap.

23.Etablering og ikrafttreden
Selskapsavtalen trer i kraft når denne er vedtatt av samtlige deltakere.
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Vedlegg til selskapsavtalen - oversikt over deltakerne, innbyggertall, eierandel, representanter
og stemmevekting i det nye selskapet
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Behandling i Formannskap - 01.06.2017
Rådmannens innstilling:
6. Aremark kommune vedtar å delta i Øst 110-sentral IKS og dekke kostnadene for etablering
og drift av 110-sentralen.
7. Kommunestyret legger myndigheten til å treffe vedtak etter brann- og eksplosjonsvernlovens
§ 16 vedrørende nødalarmeringssentral, med de til enhver tid gjeldende forskrifter, til
representantskapet i Øst 110-sentral IKS, der loven selv ikke er til hinder for det.
8. Kommunestyret vedtar selskapsavtalen for Øst 110-sentral IKS.
9. Kommunestyret oppnevner Ole Christian Torgalsbøen til representantskapsmedlem i Øst
110-sentrak IKS.
10. Utredningsarbeidet viser at driftskostnadene i det nye selskapet totalt sett skal bli lavere enn
summen av kostnadene i de to selskapene i dag. Representantskapet bes gi styret i oppdrag å
realisere effektiviseringsgevinstene i det nye selskapet så raskt som mulig, og sikre at dette
gjenspeiles i eierkommunenes kostnader til drift av selskapet.
Representant Geir Aarbu (Sp) foreslo et tillegg til punkt 1: Aremark kommune vedtar å
delta i Øst 110-sentral IKS og dekke kostnadene for etablering og drift av 110-sentralen i
Ski.
Rådmannens innstilling med tillegget til representant Geir Aarbu (Sp) ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Aremark kommune vedtar å delta i Øst 110-sentral IKS og dekke kostnadene for
etablering og drift av 110-sentralen i Ski.
2. Kommunestyret legger myndigheten til å treffe vedtak etter brann- og
eksplosjonsvernlovens § 16 vedrørende nødalarmeringssentral, med de til enhver tid
gjeldende forskrifter, til representantskapet i Øst 110-sentral IKS, der loven selv ikke
er til hinder for det.
3. Kommunestyret vedtar selskapsavtalen for Øst 110-sentral IKS.
4. Kommunestyret oppnevner Ole Christian Torgalsbøen til representantskapsmedlem i
Øst 110-sentrak IKS.
5. Utredningsarbeidet viser at driftskostnadene i det nye selskapet totalt sett skal bli
lavere enn summen av kostnadene i de to selskapene i dag. Representantskapet bes gi
styret i oppdrag å realisere effektiviseringsgevinstene i det nye selskapet så raskt som
mulig, og sikre at dette gjenspeiles i eierkommunenes kostnader til drift av selskapet.
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Arkiv:

U63

Arkivsaksnr:

2017/823-2

Saksbehandler:

Christian Gundersen

Saksframlegg

Utvalg
Kommunestyret

Utvalgssak
30/17

Møtedato
15.06.2017

Skjenkebevilling for Bøensætre - Varig skjenkebevilling for lukket selskap

Saksopplysninger
Egil Kortnes søker om varig skjenkebevilling for lukket selskap på Bøensætre. Skjenkingen skal
foregå innendørs i skolestua på nordre tun.
Vurdering
Skjenkebevilling innvilges.
Kriterier i Alkohollovens §1-7 er vurdert og kravene i lovteksten oppfylt . Dette i forhold til
antall salgs- og skjenkesteder i kommunen, skjenkestedets karakter og skjenkestedets
beliggenhet. I tillegg blir det i vurderingen tatt hensyn til målgruppene, trafikk og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn, samt hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
Rådmannens innstilling
1. Søknad om skjenkebevilling på Bøensætre v/Egil Kortnes innvilges i perioden 20172021. Kunnskapsprøve i Alkoholloven – skjenkebevilling er avlagt og bestått.
Skjenkebevillingen omfatter:
a. Alkoholholdig drikk gruppe 1 (2,5-4,7 vol. prosent).
Skjenketider og andre vilkår knyttet til bevillingen framgår av Rusmiddelpolitisk
handlingsplan del 2-Edruskapspolitisk plan og retningslinjer for Aremark kommune
2011-2017.
b. Alkoholholdig drikk gruppe 2 (4,7-22 vol. prosent).
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Skjenketider og andre vilkår knyttet til bevillingen framgår av Rusmiddelpolitisk
handlingsplan del 2-Edruskapspolitisk plan og retningslinjer for Aremark kommune
2011-2017.
c. Alkoholholdig drikk gruppe 3 (22-60 vol. prosent).
Skjenketider og andre vilkår knyttet til bevillingen framgår av Rusmiddelpolitisk
handlingsplan del 2-Edruskapspolitisk plan og retningslinjer for Aremark kommune
2011-2017.
1. Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Hedda Kortnes 04.04.69 Bøensætre, 1798
Aremark Bøensætre, 1798 Aremark.
Som stedfortreder godkjennes Egil Kortnes 08.02.68 Styrer og stedfortreder må levere
bestått Kunnskapsprøve i Alkoholloven før bevillingen er gyldig.
2. Bevillingshaver/styrer forplikter seg til enhver tid å holde seg orientert om de vilkår som
knytter seg til bevillingen som framkommer i Rusmiddelpolitisk handlingsplan for
Aremark kommune.
3. Søker skal uoppfordret sørge for å levere inn de opplysninger som kommunen trenger i
forbindelse med beregning av gebyr. Beregning av gebyr gjøres i henhold til Forskrift
for omsetning av alkoholholdig drikk. I henhold til Rusmiddelpolitisk handlingsplan for
Aremark kommune, skal gebyrinntekter av alkoholholdig drikk benyttes til kontroll,
behandling og forebyggende tiltak.
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Arkiv:

U63

Arkivsaksnr:

2017/914-2

Saksbehandler:

Christian Gundersen

Saksframlegg

Utvalg
Kommunestyret

Utvalgssak
31/17

Møtedato
15.06.2017

Skjenkebevilling 2017-2021-MS Brekke A/S

Saksopplysninger
MS Brekke A/S v Signe Myhren søker om skjenkebevilling for MS Brekke. Skjenkingen skal
foregå innendørs og utendørs på passasjerfartøy.
Vurdering
Skjenkebevilling innvilges.
Kriterier i Alkohollovens § 1-7a er vurdert og kravene i lovteksten er oppfylt. Dette i forhold til
antall salgs- og skjenkesteder i kommunen, skjenkestedets karakter og beliggenhet. I tillegg blir
det i vurderingen tatt hensyn til målgruppen, trafikk- og ordensmessige forhold,
næringspolitiske hensyn samt hensynet til lokalmiljøet forøvrig.
Rådmannens innstilling
1.
Søknad om skjenkebevilling for MS Brekke A/S innvilges i perioden 2017-2021
kunnskapsprøve i Alkoholloven- skjenkebevilling er avlagt og bestått.
Skjenkebevillingen omfatter:
a. Alkoholholdig drikk gruppe 1 (2,5-4,7 vol. prosent).
Skjenketider og andre vilkår knyttet til bevillingen framgår av Rusmiddelpolitisk
handlingsplan del 2-Edruskapspolitisk plan og retningslinjer for Aremark kommune
2011-2017.
b. Alkoholholdig drikk gruppe 2 (4,7-22 vol. prosent).
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Skjenketider og andre vilkår knyttet til bevillingen framgår av Rusmiddelpolitisk
handlingsplan del 2-Edruskapspolitisk plan og retningslinjer for Aremark kommune
2011-2017.
c. Alkoholholdig drikk gruppe 3 (22-60 vol. prosent).
Skjenketider og andre vilkår knyttet til bevillingen framgår av Rusmiddelpolitisk
handlingsplan del 2-Edruskapspolitisk plan og retningslinjer for Aremark kommune
2011-2017.
2. Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Signe Simensen Myhren f. 16.02.88,
adresse Smedveien 2, 1794 Sponvika.
Som stedfortreder godkjennes Anders Simensen Myhren f. 19.03.85, adresse Smedveien
2, 1794 Sponvika.
Styrer og stedfortreder må levere bestått Kunnskapsprøve i Alkoholloven før bevillingen
er gyldig.
3. Bevillingshaver/styrer forplikter seg til enhver tid å holde seg orientert om de vilkår som
knytter seg til bevillingen som framkommer i Rusmiddelpolitisk handlingsplan for
Aremark kommune.
4. Søker skal uoppfordret sørge for å levere inn de opplysninger som kommunen trenger i
forbindelse med beregning av gebyr. Beregning av gebyr gjøres i henhold til Forskrift
for omsetning av alkoholholdig drikk. I henhold til Rusmiddelpolitisk handlingsplan for
Aremark kommune, skal gebyrinntekter av alkoholholdig drikk benyttes til kontroll,
behandling og forebyggende tiltak.
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PS 32/17 Eventuelt

PS 33/17 Referatsaker

PS 34/17 Grunngitte spørsmål etter §20 i reglement for utvalg

PS 35/17 Forespørsler
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