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Merknader
Nils Håkon Sandtorp (KrF) ble valgt som varaordfører i møtet. Han ble foreslått av ordfører
Geir Aarbu (Sp).
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Forespørsler/interpellasjoner

PS 1/18 Godkjenning av innkalling
Behandling i Kommunestyret - 15.02.2018
Innkallingen ble enstemmig godkjent.

PS 2/18 Godkjenning av saksliste
Behandling i Kommunestyret - 15.02.2018
Sakslisten ble enstemmig godkjent.

PS 3/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Behandling i Kommunestyret - 15.02.2018
Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent.

Unntatt
offentlighet

PS 4/18 Opptak av lån til investeringer 2018
Behandling i Kommunestyret - 15.02.2018
Formannskapets innstilling:
Formannskapet vedtar å oppta lån i henhold til beløp nummer:
2, 4, 8, 10, 11, 12.
Til sammen: kr 13.010.000
Representanten Jørgen Hovde Grønlund (H) ønsket følgende tilførsel i protokollen:
Barnehagen er ikke omfattet av forutsetningene av salg av egne boliger. Det er uforsvarlig å
starte en ny byggeprosess når vi ser at skoleombyggingen medførte kostnadsoverskridelser på
25% i forhold til budsjett, hvorav nesten 20% er udekket i forhold til vedtatt begrensning fra
Kommunestyret. Ordføreren uttaler i Formannskapet at VA-prosjektet ser ut til å være utenfor
kontroll. Når det foreligger dokumentasjon på hvorfor disse situasjonene er oppstått og vi er
sikret at det ikke gjentar seg er vi forberedt på å starte rehabilitering av barnehagen og fortsette
VA-utbyggingen.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet vedtar å oppta lån i henhold til beløp nummer:
2, 4, 8, 10, 11, 12.
Til sammen: kr 13.010.000

PS 5/18 Investeringsbehov - utskifting av varmtvannsberedere på
sykehjemmet
Behandling i Kommunestyret - 15.02.2018
Formannskapets innstilling:
1. Varmtvannsberederne på Fosbykollen sykehjem skiftes ut. Arbeidet utføres fortrinnsvis
av egne mannskaper.
2. Utgiften dekkes over vedlikeholdsbudsjettet.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Varmtvannsberederne på Fosbykollen sykehjem skiftes ut. Arbeidet utføres fortrinnsvis
av egne mannskaper.
2. Utgiften dekkes over vedlikeholdsbudsjettet.

PS 6/18 Likviditetsprognose pr. 31.01.2018
Behandling i Kommunestyret - 15.02.2018
Formannskapets innstilling:
Likviditetsprognosen pr. 31.01.2018 tas til orientering
Rådmannen ved regnskap- og økonomisjef Mette Eriksen orienterte.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Likviditetsprognosen pr. 31.01.2018 tas til orientering

PS 7/18 Orienteringer
Behandling i Kommunestyret - 15.02.2018


Ordfører orienterte om at Alf Ulven (H) er foreslått som representant for Aremark til
styret i Østfold Energi.



Rådmannen orienterte om fremdrift i rehabilitering/utbygging av Aremark kommunale
barnehage.

PS 8/18 Referatsaker
Behandling i Kommunestyret - 15.02.2018
Ingen referatsaker.

PS 9/18 Grunngitte spørsmål etter §20 i reglement for utvalg
Behandling i Kommunestyret - 15.02.2018
Representanten Elin Louise Sørlie Buer stilte grunngitt spørsmål om prosessen rundt
tannlegeavtalen. Ordfører orienterte/besvarte det grunngitte spørsmålet.

PS 10/18 Forespørsler/interpellasjoner
Behandling i Kommunestyret - 15.02.2018


Representanten Tore Petter Engen (H) fremmet forespørsel vedrørende Boligsosial
handlingsplan.
Rådmannen besvarte forespørselen.



Representanten Øivind Strand (SP) fremmet følgende interpellasjon:
Aremark er en av få kommuner som ligger lavt på oversikten over ferdigstilte
vegadresser. At ikke de fleste veiadresser i Aremark er registrert i Matrikkelkartet hos
Statens Kartverk, kartverket som benyttes i GPS for nødetatene kan få dramatiske
konsekvenser ved ulykker, brann- og politiutrykninger.
Da dette er viktig for å ivareta innbyggernes sikkerhet ber jeg derfor om at fullføringen
av veiadresseprosjektet blir prioritert.
Rådmannen orienterte om fremdriften i saken.
Ved votering ble representanten Øivind Strand (SP) sitt forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Da dette er viktig for å ivareta innbyggernes sikkerhet ber jeg derfor om at fullføringen
av veiadresseprosjektet blir prioritert.



Representanten Jørgen Henrik Hovde Grønlund (H) fremmet følgende interpellasjon:
Det er avdekket at det er en betydelig overskridelse av rehabiliteringen av Aremark
Skole. Det verserer ubekreftede «rykter» om at det er utbetalt omkring 6 millioner til
rehabilitering av skolen uten at det er dekning for dette innenfor vedtatt
investeringsbudsjett, til tross for at det har vært gitt 2 tilleggsbevilgninger til
rehabiliteringen av skolen.
Det er avdekket at det ikke er kostandskontroll i forhold til bevilgninger på VA Anlegget
som er oppdaget etter at ny teknisk sjef overtok ansvaret for dette prosjektet. Det
verserer rykter om millionbeløp og administrasjonen er ikke i stand til å gi
Formannskapet en oversikt over problemområdet.
Samlet kan det se ut som det er opp mot 10 millioner som er utbetalt/bestilt utover
vedtatte budsjetter uten at Kommunestyret blir orientert over flere år.
Aremark Høyre finner det uholdbart med en slik økonomistyring i Aremark Kommune.
Vi ber om at Kommunestyret vedtar
Kontrollutvalget skal umiddelbart innkalle til et ekstraordinært møte hvor de
 Vedtar å gjennomføre en utredning om hvordan rehabiliteringen av Aremark
Skole er gjennomført i forhold til at det er mulig for administrasjonen å utbetale
mer enn 6 millioner utover vedtatte budsjetter uten at saken er fremmet for
Kommunestyret i forkant av disse overskridelsene. Det må fremgå i utredningen
hvordan det er mulig at Aremark Kommune bestiller og utbetaler utover vedtatte
budsjetter. Det skal også fremgå beskrivelse av nye rutiner for å unngå dette
fremover.









Utredingen må også gjennomgå organiseringen av skoleprosjektet. Ordfører
hevdet at han i byggekomiteen ikke var kjent med noen overskridelser i forhold til
vedtatte budsjetter. Hvordan er det mulig at leder av byggekomiteen tror
prosjektet er innenfor vedtatte rammer og det samtidig renner ut penger av
kommunen som ikke er bevilget. Hvor er feilen?
Vedtar å gjennomføre en utredning på økonomi og organisering av VA prosjektet
med henblikk på å avdekke hvordan det er mulig å miste kontrollen i prosjektet.
Den skal også gi svar på hvordan dette bør organiseres fremover for at dette ikke
skal gjenta seg i den videre utbygningen.
Gjennomgår rutinene for når administrasjonen blir kjent med en overskridelse,
hvordan er Ordfører varslet i disse sakene og hva er riktig rutinene i forhold til å
bringe sakene inn for Kommunestyret med spesielt henblikk på disse 2 aktuelle
sakene
Stans i alle nye prosjekter som ikke er vedtatt lånefinansiert inntil disse
utredningene foreligger

Ved votering ble representanten Jørgen Henrik Hovde Grønlund (H) sitt forslag
enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget skal umiddelbart innkalle til et ekstraordinært møte hvor de
 Vedtar å gjennomføre en utredning om hvordan rehabiliteringen av Aremark
Skole er gjennomført i forhold til at det er mulig for administrasjonen å utbetale
mer enn 6 millioner utover vedtatte budsjetter uten at saken er fremmet for
Kommunestyret i forkant av disse overskridelsene. Det må fremgå i utredningen
hvordan det er mulig at Aremark Kommune bestiller og utbetaler utover vedtatte
budsjetter. Det skal også fremgå beskrivelse av nye rutiner for å unngå dette
fremover.
 Utredingen må også gjennomgå organiseringen av skoleprosjektet. Ordfører
hevdet at han i byggekomiteen ikke var kjent med noen overskridelser i forhold
til vedtatte budsjetter. Hvordan er det mulig at leder av byggekomiteen tror
prosjektet er innenfor vedtatte rammer og det samtidig renner ut penger av
kommunen som ikke er bevilget. Hvor er feilen?
 Vedtar å gjennomføre en utredning på økonomi og organisering av VA prosjektet
med henblikk på å avdekke hvordan det er mulig å miste kontrollen i prosjektet.
Den skal også gi svar på hvordan dette bør organiseres fremover for at dette ikke
skal gjenta seg i den videre utbygningen.
 Gjennomgår rutinene for når administrasjonen blir kjent med en overskridelse,
hvordan er Ordfører varslet i disse sakene og hva er riktig rutinene i forhold til å
bringe sakene inn for Kommunestyret med spesielt henblikk på disse 2 aktuelle
sakene
 Stans i alle nye prosjekter som ikke er vedtatt lånefinansiert inntil disse
utredningene foreligger


Representanten Lars Martin Jæger (H) fremmet følgende interpellasjon:
Det er i budsjettet for 2018 innarbeidet at vi skal gjennomføre etablering av en ny
ungdomsklubb. Med ny ungdomsklubb har vi forstått at vi ikke skulle bruke den gamle
slik den eksisterer i dag, men at flere muligheter for etablering av et nytt ungdomstilbud
skulle utredes. Forutsetningen for vår tilslutning til denne budsjettposten var at det
skulle gjøres et arbeid i LKU i forhold til utredning av hvilke alternativer som
foreligger, og at utdyping av kostnader (investering og drift) i forhold til ungdomstilbud

på de aktuelle alternativene skulle utarbeides og deretter behandles i LKU. Produktet av
denne utredningen skulle fremmes for videre politisk behandling i Formannskap, evt.
kommunestyre for endelig vedtak om valg av tilbud.
Det har fremkommet at det er ulik oppfatning av det vedtaket som er gjort i budsjettet for
2018 i forhold til ungdomsklubben. Vi ber derfor Kommunestyret vedta:
Administrasjonen skal sammen med LKU vurdere hvilke alternative muligheter for å
etablere tilbud for ungdom som foreligger i Aremark. Det skal utarbeides et
beslutningsgrunnlag som skal inneholde hvilket tilbud alternativene gir ungdommen,
budsjett for investeringen og driftsutgifter fremover. Barn og unge skal involveres i
prosessen. Arbeidet i LKU ønskes sluttført innen 12 april 2018 slik at valg kan foretas i
april 2018.
Ved votering stemte følgende representanter mot interpellasjonen:
Geir Ragnar Aarbu
Håkon Tolsby
Stine Marie Ranum
Øivind Strand
Egil Anstensrud Kortnes

(SP)
(SP)
(SP)
(SP)
(SP)

Øvrige representanter stemte for interpellasjonen.
Vedtak:
Administrasjonen skal sammen med LKU vurdere hvilke alternative muligheter for å
etablere tilbud for ungdom som foreligger i Aremark. Det skal utarbeides et
beslutningsgrunnlag som skal inneholde hvilket tilbud alternativene gir ungdommen,
budsjett for investeringen og driftsutgifter fremover. Barn og unge skal involveres i
prosessen. Arbeidet i LKU ønskes sluttført innen 12 april 2018 slik at valg kan foretas i
april 2018.

