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PS 22/17 Godkjenning av innkalling
Behandling i Kommunestyret - 15.06.2017

Vedtak
Innkallingen ble enstemmig godkjent.

PS 23/17 Godkjenning av saksliste
Behandling i Kommunestyret - 15.06.2017

Vedtak
Sakslisten ble enstemmig godkjent.

Unntatt
offentlighet

PS 24/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Behandling i Kommunestyret - 15.06.2017

Vedtak
Protokollen ble enstemmig godkjent.

PS 25/17 Aremark kommunes årsregnskap og årsberetning for 2016
Behandling i Kommunestyret - 15.06.2017
Formannskapets 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.

Repr. Nils Håkon Sandtorp (KrF) fremmet på vegne av posisjonen (Sp, H og KrF) forslag
på følgende merknad til årsregnskapet:
Kommunestyret er ikke fornøyd med at rådmannen ikke følger vedtatt utgiftbudsjett i sin styring
av Aremark kommune. Ved behov for økte utgiftsrammer skal rådmannen, før bruk, få et
mandat til å øke de enkelte utgiftsrammene av kommunestyret.
Repr. Tove Fagerhøi (Ap) fremmet på vegne av opposisjonen (Ap og V) forslag på
følgende merknad til årsregnskapet:
Kommunestyret er ikke tilfreds med at rådmannen går utover vedtatte kostnadsrammer i sin
styring av Aremark kommune.
Ved behov for å øke kostnadsrammen utover den fastsatte ramme for det enkelte
virksomhetsområde, skal det på forhånd foreligge et mandat fra kommunestyret.
Ved votering ble formannskapets innstilling, med representantene Nils Håkon Sandtorp og Tove
Fagerhøi sine forslag til merknader, 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.

Merknader:



Kommunestyret er ikke fornøyd med at rådmannen ikke følger vedtatt utgiftbudsjett i sin
styring av Aremark kommune. Ved behov for økte utgiftsrammer skal rådmannen, før
bruk, få et mandat til å øke de enkelte utgiftsrammene av kommunestyret.



Kommunestyret er ikke tilfreds med at rådmannen går utover vedtatte kostnadsrammer i
sin styring av Aremark kommune. Ved behov for å øke kostnadsrammen utover den
fastsatte ramme for det enkelte virksomhetsområde, skal det på forhånd foreligge et
mandat fra kommunestyret.

PS 26/17 Regnskapskontroll 2017 - tertialrapport 1/2017
Behandling i Kommunestyret - 15.06.2017
Formannskapets innstilling:
Tertialrapport 1/2017 for perioden 01.01.17 – 30.04.17 tas til etterretning.
Repr. Nils Håkon Sandtorp (KrF) fremmet på vegne av posisjonen (Sp, H og KrF) følgende
tilleggsforslag til formannskapets innstilling:
Rådmannen står fritt innenfor totalrammen i budsjettet å dekke inn overforbruk i pleie og
omsorg.
Tiltak som går utover tjenestetilbudet skal godkjennes av formannskap fortløpende.
Ved votering ble formannskapets innstilling, med repr. Nils Håkon Sandtorp sitt tilleggsforslag
enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tertialrapport 1/2017 for perioden 01.01.17 – 30.04.17 tas til etterretning.
Rådmannen står fritt innenfor totalrammen i budsjettet å dekke inn overforbruk i pleie og
omsorg.
Tiltak som går utover tjenestetilbudet skal godkjennes av formannskap fortløpende.

PS 27/17 Finansforvaltningen pr. 30.04.2017
Behandling i Kommunestyret - 15.06.2017
Formannskapets innstilling:
Aremark kommunes finansforvaltning pr. 30.04.17 tas til etterretning.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Aremark kommunes finansforvaltning pr. 30.04.17 tas til etterretning.

PS 28/17 Rehabilitering av omsorgsleiligheter Fosdal
Behandling i Kommunestyret - 15.06.2017
Formannskapets 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.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt, men ordet Fosdal strykes.
Vedtak
1. 2 omsorgsboliger på 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.

PS 29/17 Felles saksframlegg –
Øst 110-sentral IKS
Behandling i Kommunestyret - 15.06.2017
Formannskapets innstilling:
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.
Formannskapets innstilling ble med følgende tillegg i pkt 4: «med varabrannsjefen som
vararepresentant» 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 med varabrannsjefen som vararepresentant.
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.

PS 30/17 Skjenkebevilling for Bøensætre - Varig skjenkebevilling for lukket
selskap
Behandling i Kommunestyret - 15.06.2017

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).
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 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.
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.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
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).
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 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.
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.

PS 31/17 Skjenkebevilling 2017-2021-MS Brekke A/S
Behandling i Kommunestyret - 15.06.2017

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:
d. 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.
e. Alkoholholdig drikk gruppe 2 (4,7-22 vol. prosent).
Skjenketider og andre vilkår knyttet til bevillingen framgår av Rusmiddelpolitisk
handlingsplan del 2-Edruskapspolitisk plan og retningslinjer for Aremark kommune
2011-2017.
f. 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.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
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).
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.

PS 32/17 Orienteringer
Behandling i Kommunestyret - 15.06.2017


Myrland fritidsklubb
Kommunestyret fattet følgende beslutning:
I forbindelse med behov for rehabilitering og bruksendring av lokalene til Myrland
ungdomsklubb vil kommunestyret at vedtatt bygging av ny låve ved Myrland utsettes til
man bestemmer seg i forbindelse med budsjett og økonomiplan for om man skal
rehabilitere dagens lokaler eller bygge nytt.

Rådmann i samarbeid med Levekårsutvalget får i oppgave å snarest gå i dialog med
ungdomsrådet og leder av ungdomsklubben for å finne løsning på lokaler i en
overgangsperiode.





Tannhelsetjenesten i Østfold ved direktør Per David Clee Søhoel og klinikksjef Fredrik
Åhman orienterte
Status Politireformen – Aremark lensmannskontor
Status barnehagen
Reguleringsplan Fladebygrenda

Vedtak
I forbindelse med behov for rehabilitering og bruksendring av lokalene til Myrland
ungdomsklubb vil kommunestyret at vedtatt bygging av ny låve ved Myrland utsettes til
man bestemmer seg i forbindelse med budsjett og økonomiplan for om man skal
rehabilitere dagens lokaler eller bygge nytt.
Rådmann i samarbeid med Levekårsutvalget får i oppgave å snarest gå i dialog med
ungdomsrådet og leder av ungdomsklubben for å finne løsning på lokaler i en
overgangsperiode.

PS 33/17 Referatsaker
Behandling i Kommunestyret - 15.06.2017
Ingen.
Vedtak

PS 34/17 Grunngitte spørsmål etter §20 i reglement for utvalg
Behandling i Kommunestyret - 15.06.2017
Ingen.
Vedtak

PS 35/17 Forespørsler
Behandling i Kommunestyret - 15.06.2017
Repr. Øivind Strand (Sp) hadde forespørsel vedr. helsesøstertjenesten i kommunen.

Forespørselen ble besvart av rådmannen i møtet.
Repr. Jørgen Grønlund (H) hadde forespørsel vedr. informasjon i kommunen.
Forespørselen ble besvart av rådmannen i møtet.
Vedtak

PS 36/17 Interpellasjoner
Behandling i Kommunestyret - 15.06.2017
Repr. Øivind Strand (Sp) fremmet følgende interpellasjon:
1.Politikergodtgjøring
Jeg ber ordfører om å sørge for at politikergodtgjørelser for neste kommunestyreperiode blir
behandlet av dette kommunestyret ved slutten av perioden. Dette for å vedta hvilke
godtgjørelser som skal gjelde for neste kommunestyreperiode.
Jeg mener at et slikt vedtak bør gjelde for hele kommende periode, slik at det er forutsigbarhet
rundt dette.
Det ble fattet følgende enstemmige vedtak:
Det nedsettes et utvalg for å legge frem forslag senest desember 2018.
Utvalget består av:
Harald Nilsen (Ap)
Ett medlem som meldes inn fra opposisjonen.
Turid Kollerød (Sp)
Alf Ulven (H)
Repr. Øivind Strand (Sp) fremmet følgende interpellasjon:
2.Etisk regelverk for Aremark kommune
Under «05. Regler for personlige gaver og fordeler», står det bare om mottak av gaver for
kommunens medarbeidere. Intet er nevnt om å gi gaver.
Jeg vil påpeke på det uheldige i at det ikke står noe som omtaler situasjoner der politikere gir
gaver, eller avstår fra sin politikergodtgjørelse. Slike ytelser fra politikere vil etter min mening
gi vedkommende en slags immunitet, hvilket jeg mener kan være uetisk.
Jeg vil derfor be ordfører om å sørge for at dette kommer på plass i regelverket.
Ordfører avga følge svar:
Ordfører vil sørge for at saken fremmes for kommunestyret der en søker å innarbeide elementet
«gi gaver» i de etiske retningslinjer for Aremark kommune.
Vedtak
Det nedsettes et utvalg for å legge frem forslag om politikergodtgjørelser senest desember 2018.
Utvalget består av:
Harald Nilsen (Ap)

Ett medlem som meldes inn fra opposisjonen.
Turid Kollerød (Sp)
Alf Ulven (H)
Utvalget består av:
Harald Nilsen (Ap)
Ett medlem som meldes inn fra opposisjonen.
Turid Kollerød (Sp)
Alf Ulven (H)

