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PS 4/17 Godkjenning av innkalling
Behandling i Levekårsutvalget - 07.06.2017

Vedtak
Innkallingen ble enstemmig godkjent.

PS 5/17 Godkjenning av saksliste
Behandling i Levekårsutvalget - 07.06.2017

Vedtak
Sakslisten ble enstemmig godkjent.

PS 6/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Behandling i Levekårsutvalget - 07.06.2017

Vedtak
Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent.

Unntatt
offentlighet

PS 7/17 Tildeling av kulturstøtte 2017
Behandling i Levekårsutvalget - 07.06.2017
Rådmannens innstilling
1

To søknader kommet inn 16 03 2017 behandles

2
Følgende tilskudd til kulturformål 2017 bevilges:
Aremark Historielag bevilges kr 45 000 fra ansvar 2160 art 14 700 «Tilskudd til andre.»
Følgende bevilgninger foretas fra ansvar 2160 art 14 707 «Bidrag til allment kulturarbeid:»
Aremark Idrettsråd: kr 50 000
(Aremark IF, Bjørkebekk IF, Aremark IF og Halden BMX, Aremark JFF)
NMK Aremark

kr 10 000

De Unges Misjon

kr 2 000

Aremark Bygdekvinnelag

kr 2 000

Aremark Skytterlag

kr 10 000

Aremark Bondelag

kr 2 000

Det er en skrivefeil i rådmannens innstilling. I parentes er tatt inn hvilke foreninger som er
representert i Aremark Idrettsråd.
Her skal det korrekte være:
(Aremark IF, Bjørkebekk IF, Aremark og Halden BMX, Aremark JFF).
Etter denne rettelsen ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak
1

To søknader kommet inn 16 03 2017 behandles

2

Følgende tilskudd til kulturformål 2017 bevilges:

Aremark Historielag bevilges kr 45 000 fra ansvar 2160 art 14 700 «Tilskudd til andre.»
Følgende bevilgninger foretas fra ansvar 2160 art 14 707 «Bidrag til allment kulturarbeid:»
Aremark Idrettsråd: kr 50 000
(Aremark IF, Bjørkebekk IF, Aremark og Halden BMX, Aremark JFF)
NMK Aremark
De Unges Misjon
Aremark Bygdekvinnelag
Aremark Skytterlag
Aremark Bondelag

kr 10 000
kr 2 000
kr 2 000
kr 10 000
kr 2 000

PS 8/17 Søknader om kulturstøtte
Behandling i Levekårsutvalget - 07.06.2017

Rådmannens innstilling
1 Eilif Mosbæk tildeles kr 5 000 til bokprosjektet «Den store rundreisen»
2 Det innvilges ikke støtte til Smaalenene Cup 2017
3 Det innvilges ikke støtte til NROF Fossumstrøgets arrangement
4 Line Bergseth innvilges kr 1 500 i støtte i forbindelse med hennes utstilling i Skåne våren
2017
Samlet beløp – kr 6 500 – belastes ansvar 2160 art 14 700 Tilskudd til andre
Representant Øivind Strand (Sp) fremmet følgende forslag til vedtak:
Eilif Mosbæk tildeles kr 5 000 til bokprosjektet «Den store rundreisen»
Line Bergseth innvilges kr 1 500 i støtte i forbindelse med hennes utstilling i Skåne våren 2017
Samlet beløp – kr 6 500 – belastes ansvar 2160 art 14 700 Tilskudd til andre
Representant Øivind Strands forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Eilif Mosbæk tildeles kr 5 000 til bokprosjektet «Den store rundreisen»
Line Bergseth innvilges kr 1 500 i støtte i forbindelse med hennes utstilling i Skåne våren 2017
Samlet beløp – kr 6 500 – belastes ansvar 2160 art 14 700 Tilskudd til andre

PS 9/17 Referatsaker
Behandling i Levekårsutvalget - 07.06.2017
Ingen referatsaker.
Rådmannens representant orienterte:
Oversikt over økonomiske prognoser ved utgangen av april 2017 i virksomheter som er
relevante for arbeidsområdet til levekårsutvalget.
Et utkast til rapport fra Agenda Kaupang foreligger: Gjennomgang av skolesektoren i Aremark
kommune. Det arrangeres et telefonmøte mellom prosjektgruppa og Agenda Kaupang mandag
12. juni 2017. Endelig rapport skal etter planen foreligge 1. juli 2017.

Oversikt over endringer i ledelsen i Aremark barnehage fra kommende barnehageår.
Aremark skole er bevilget kr 145 000 i Østfoldhelsas RØRE-prosjekt.
Aremark kommune/skole har innledet et nært samarbeid med skolesektor i Halden kommune
når det gjelder utvikling av arbeidet med digitale ferdigheter og vurdering av relevant utstyr.
Det er utarbeidet en forpliktende plan for leseopplæringa for skolebegynnere i Halden
kommune. Aremark skole skal fra skolestart høsten 2017 følge denne planen i et samarbeid med
skolesektor i Halden kommune. Arbeidet innebærer blant annet at man med bakgrunn i
forskning øker tempoet med innlæring av bokstavene; to bokstaver pr uke.
Det legges opp til utstrakt involvering med arbeidet med tilstandsrapport for oppvekst høsten
2017. Den endelige rapporten fra Agenda Kaupang vil være et viktig element som grunnlag for
rapporten.
Vedtak

PS 10/17 Forespørsler
Behandling i Levekårsutvalget - 07.06.2017
1. Representant Elin Buer (H) etterlyser mer informasjon om framdrift og prosess i
barnehageprosjektet og at denne informasjonen gjøres tilgjengelig for Aremarks innbyggere via
egnede kanaler.
Forespørselen oversendes rådmannen.
2. Representant Stine Ranum (Sp) spurte om det fra virksomhet kultur foreligger en plan for
bruk og utvikling av kulturscena ved biblioteket.
Rådmannens representant i møtet er virksomhetsleder kultur og svarte direkte på spørsmålet:
Det er ikke utarbeidet en plan. Det er igangsatt et arbeid med å få på plass seter i kulturscena i
henhold til vedtak i investeringsbudsjettet. Samtidig er kulturscena en av flere arenaer der man
må se bruken i sammenheng.
Blant annet er det viktig å finne ut hvilke aktiviteter som skal foregå i fritidsklubb mv og hvor
fritidsklubben skal ha sin aktivitet på noe sikt. Dette kan ha betydning for bruk av scena.
Kulturskolen er også med i vurderingen fra Agenda Kaupang når det gjelder skolesektor. En
eventuell utvikling av bredden i kulturskoletilbudet er et annet element som er av betydning for
bruk av scena.
Kulturscena er en viktig tilvekst og vil kunne ha stor betydning for utvikling av kulturlivet i
Aremark, men bruken bør ses i en planmessig sammenheng der blant annet de spørsmål som er
nevnt er relevante.
3. Øivind Strand stilte følgende spørsmål som oversendes rådmannen:
Vår helsesøster er for tiden sykmeldt. Hva blir gjort for å sørge for at tjenesten blir opprettholdt i
denne perioden?

Vedtak
Forespørsel 1. fra representant Elin Buer (H) oversendes til rådmannen.
Spørsmål fra representant Øivind Strand (Sp) oversendes til rådmannen.

