Møteinnkalling
Utvalg:

Levekårsutvalget

Møtested:

Furulund, peisestua

Dato:

12.04.2018

Tidspunkt: 19:00

Møtet innledes med en befaring på de ulike alternativene for ungdomsklubb, oppmøte på
Furulund.
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69199600.
Utvalgssekretær innkaller vararepresentanter.
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Jørgen Henrik Hovde Grønlund
leder

Mary Anne Gløboden
utvalgssekretær
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PS 14/18 Godkjenning av innkalling

PS 15/18 Godkjenning av saksliste

PS 16/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
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Arkiv:

C10

Arkivsaksnr:

2018/101-5

Saksbehandler:

Alice Reigstad

Saksframlegg

Utvalg
Levekårsutvalget

Utvalgssak
17/18

Møtedato
12.04.2018

Prosjektplan for utredning av alternative muligheter for etablering av tilbud
til ungdom i Aremark

Vedlegg
1 Prosjektplan ungdomstilbud Aremark 2018

Saksopplysninger
15. februar 2018 fattet Kommunestyret i Aremark kommune følgende 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.
Vedtaket danner utgangspunktet for en utredning av alternative muligheter for etablering av
tilbud til ungdom i Aremark.
Vedtaket fra kommunestyret innebærer en ny satsing på ungdomstilbudet i bygda og viser en
politisk vilje til å gi ungdommen deres eget tilholdssted med innhold tilpasset dem.
Rådmannen og Levekårsutvalget har fått oppdraget fra Kommunestyret. Levekårsutvalget
vedtok 15. mars at administrasjonen skal gå videre med utredning av renovering eller nybygg av
Myrland og ombygging av kjelleren på Furulund. Utredningen skal inneholde en del fastlagte
punkter.
Arbeidet som videre skal gjennomføres i utredningen må gjøres grundig. Dette for å sikre et
resultat som gir ungdom i Aremark det riktige tilbudet samt sikre en bærekraftig drift i årene
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som kommer. I tillegg må prising av de bygningsmessige arbeidene som skal utføres foregå i
henhold til gjeldende lov- og regelverk.
Vurdering
Når et viktig arbeid som etablering av et nytt ungdomstilbud skal gjennomføres er det av stor
betydning at jobben som gjøres blir gjort så grundig og skikkelig som mulig.
Administrasjonen i Aremark kommune har per mars 2018 ingen personalressurser ansatt på
kulturområdet. Det innebærer at det er rådmannen selv som må foreta den bestilte utredningen.
Rådmannen anser det mulig å benytte anslagsvis fem prosent av sin stilling til dette arbeidet.
Etableringen av det nye ungdomstilbudet skal finansieres gjennom salg av kommunale
eiendommer. Arbeidet med gjennomgang og vurdering av salg av de kommunale eiendommene
foregår parallelt med utredning av alternative muligheter for etablering av tilbud til ungdom i
Aremark. De parallelle prosessene gir kommunen tid til å gjøre en grundig utredning.
For å få nødvendig fremdrift i arbeidet er det utarbeidet en prosjektplan med angitte mål for
arbeidet som skal gjennomføres samt et oppsett over tidspunkt hovedtiltakene skal
gjennomføres.
Med utgangspunkt i ovennevnte punkter anmoder Rådmannen Levekårsutvalget om å ta
prosjektplanen for utredning av alternative muligheter for etablering av tilbud til ungdom i
Aremark til orientering.

Rådmannens innstilling
Levekårsutvalget tar til orientering at Aremark kommune gjennomfører utredning av alternative
muligheter for etablering av tilbud til ungdom i Aremark, i tråd med vedlagte prosjektplan.
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PROSJEKTPLAN
Prosjektnavn

for

Aremark kommune

Utredning av alternative muligheter for etablering av tilbud til ungdom i Aremark

Kortnavn

Fritidstilbud til ungdom i Aremark

Planlagt startdato

15.02.2018

Oppdragsgiver

Kommunestyret

Oppdragstaker

Levekårsutvalget og Rådmannen

Planlagt sluttdato

Er prosjektet et delprosjekt / del av et større hovedprosjekt / program?

01.11.2018

Ja

Nei

Forklaring

Utfylt av

Rådmann Alice Reigstad

Dato 26.03.2018

A. Organisering
Prosjektgruppe

Tittel

Navn

- Prosjektleder

Rådmann

Alice Reigstad

- Prosjektdeltakere Rektor
Teknisk sjef

Antatt stillingsbrøk
5%

Per Ole Pihlstrøm
Henriette Wisur-Olsen
Cathrine Gretland

Styringsgruppe

Tittel

Navn

Virksomhet

- Leder

Leder

Jørgen Grønlund

Levekårsutvalget

Nestleder

Øyvind Strand

Levekårsutvalget

Anne Dahl

Levekårsutvalget

Elin Buer

Levekårsutvalget

Stine Ranum

Levekårsutvalget

Bjørn Tangen

Levekårsutvalget

Wenche Høydal

Levekårsutvalget

- Deltakere

Referansegrupper

Elevrådene ved Aremark skole
Ungdomsrådet i Aremark
Leder og medarbeidere som arbeider med Aremark ungdomsklubb
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B. Prosjektbeskrivelse

Bakgrunn for prosjektet - Problembeskrivelse
Følgende vedtak ble fattet i Kommunestyret i Aremark kommune 15. februar 2018:
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.
Vedtaket danner utgangspunktet for en utredning av alternative muligheter for etablering av
tilbud til ungdom i Aremark.
Gjennom mange år har det vært drevet ungdomsklubb i Aremark i kommunal regi.
Ungdomsklubben har hatt tilholdssted på ulike steder. Ved første gangs etablering av
ungdomsklubb var klubben lokalisert i kjelleren på aktivitetshuset Furulund, i det rommet som
i dag benyttes som treningsrom for innbyggerne i Aremark - det såkalte "vektrommet".
Etterhvert flyttet ungdomsklubben inn i et eget hus på nabotomten til Furulund - Myrland.
Myrland ble våren 2017 stengt da bygget ikke tilfredsstiller dagens krav.
Som en midlertidig løsning har ungdomsklubben benyttet flere rom på Furulund på dager hvor
det arrangeres ungdomsklubb. Vedtaket fra kommunestyret innebærer en ny satsing på
ungdomstilbudet i bygda og viser en politisk vilje til å gi ungdommen deres eget tilholdssted
med innhold tilpasset dem.
Rådmannen og Levekårsutvalget har fått oppdraget fra Kommunestyret. Levekårsutvalget
vedtok 15. mars at administrasjonen skal gå videre med utredning av renovering eller nybygg
av Myrland og ombygging av kjelleren på Furulund. Utredningen skal inneholde en del fastlagte
punkter.
Arbeidet som videre skal gjennomføres i utredningen må gjøres grundig. Dette for å sikre et
resultat som gir ungdom i Aremark det riktige tilbudet samt sikre en bærekraftig drift i årene
som kommer. I tillegg må prising av de bygningsmessige arbeidene som skal utføres foregå i
henhold til gjeldende lov- og regelverk.
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Effektmål
Den overordnede målsettingen for prosjektet er at Aremark kommune gjennom en grundig
utredning får et solid utgangspunkt, innenfor en bærekraftig ramme, for å gi et kvalitativt
godt fritidstilbud til unge i bygda .
1. I Aremark har vi en kvalitet på fritidstilbudet til ungdom som bidrar til at
- Ungdom har et trygt tilholdssted hvor de kan tilbringe tid sammen og ha mulighet for
voksenkontakt
- Ungdom kan bedrive fritidsaktiviteter tilpasset dem
- Ungdom som ikke har annen fritidsaktivitet opplever en meningsfull fritid i møte med andre unge
- Ungdom opplever læring og utvikler seg sammen
2. Fritidstilbudet til ungdom i Aremark drives på en måte som bidrar til at
- Aremark har et godt omdømme som gjør bygda attraktiv å bo i
- Vi driver økonomisk effektivt og forutsigbart
- Vi rekrutterer og beholder kompetente og engasjerte medarbeidere

Objektmål/ resultatmål
I løpet av 2018 skal det gjennomføres en grundig utredning som setter politisk nivå i stand til å
fatte vedtak om hvilket fritidstilbud Aremark skal ha til ungdom. Utredningen skal svare på
følgende:
1. Hvilke behov ungdomstilbudet bør ta sikte på å fylle.
- Behovet må ta utgangspunkt i ungdommens egne innspill.
- Hvor stort areal og hvilket fysisk innhold vil det kreve?
- Tidligere erfaringer med drift av ungdomsklubb i Aremark må legges til
grunn.
- Erfaring fra andre kommuner må legges til grunn.
2. Hvilke ambisjoner som bør ligge til grunn for etablering av et ungdomstilbud.
- Hva ønsker Aremark å oppnå gjennom ungdomstilbudet?
- Er det mulighet for å samarbeide med lag og foreninger i etablering og
drift av ungdomstilbudet?
3. Hvor tilbudet bør plasseres, hvilke begrensninger de ulike alternativene har, hva kan man
forvente å få dekket av tilskuddsordninger og hva som kan gjøres på dugnad. Hva blir
kostnaden i etableringsfasen?
- Restaurering av Myrland.
- Nybygg på Myrland-tomten.
- Ombygging av kjelleren på Furulund.
4. Hvordan tilbudet kan organiseres, driftes og bemannes.
- Planlegging og beregning av kostnader.
5. Arbeidet skal munne ut i en skriftlig utredning som legges frem for levekårsutvalget 11.
oktober 2018 og kommunestyret torsdag 1. november 2018.
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Hovedtiltak
Område:

Ansvar:

Tidsplan:

- Prosjektplan godkjennes
- Erfaringer kartlegges og innspill innhentes
- Bevilgning fra Kommunestyret - utgifter til
kost.overslag
- Pris på bygningsarbeider innhentes
- Planlegging av organisering, drift og bemanning
gjennomføres
- Kostnadsoverslag til organisering, drift og bemanning
utarbeides
- Sluttrapport skrives

LKU
Prosj.gr

april 18
mai-aug 18

Rådmann
Prosj.gr

juni 18
juni-aug 18

Prosj.gr

aug-sept 18

Prosj.gr
Rådmann

aug-sept 18
sept-okt 18

Prosjektets rammebetingelser - avgrensninger -kritiske suksessfaktorer
Prosjektet har som overskrift Utredning av alternative muligheter for etablering av tilbud til
ungdom i Aremark. Hovedfokus i prosjektperioden blir at det i løpet av 2018 gjennomføres en
grundig utredning som setter politisk nivå i stand til å fatte vedtak om hvilket fritidstilbud
Aremark skal ha til ungdom. Arbeidet skal munne ut i en skriftlig utredning som legges frem for
kommunestyret torsdag 1. november 2018.

Grunnlagsdokumentasjon og aktuelle linker
Utredning av ungdomshus i Eidsberg kommune - november 2013

9

C. Ressursrammer og økonomi
Budsjettrammer (kroner)
Kostnader
Tekst
Arbeid - tidsforbruk
Prosjektleder 5 % stilling
Andre prosjektdeltagere

Beløp
(i fastlønn) 50 000
(i fastlønn) 100 000

Investeringer
Innhente pris på bygningsarbeid

60 000

Annet
Besøk til andre kommuner

5 000

Sum budsjett

215 000

D. Planverk - Rapportering
Rapportering
- Statusrapportering

Ansvarlig:
Mottaker:
Frekvens:
Første rapport:

- Sluttrapport

- Sluttevaluering

Ansvarlig:

Rådmannen

Frist:

11.10.2018

Ansvarlig:
Frist:

E. Underskrifter
Styringsgruppe
- Leder av styringsgruppen
- Prosjektleder
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Arkiv:

144

Arkivsaksnr:

2017/500-22

Saksbehandler:
Olsen

Henriette Cecilie Wisur-

Saksframlegg

Utvalg
Levekårsutvalget

Utvalgssak
18/18

Møtedato
12.04.2018

Avklaring av klage på navnevedtak fra Kartverket

Vedlegg
1 Vedtak i navnesak 2015/2 - Aremark kommune
2 Vedtak i navnesak 2015/2 - alle vedtak Aremark kommune
3 Anbefalinger fra Språkrådet
4 Kopi av klager til Kartverket fra private

Saksopplysninger
Det har blitt reist navnesaker i Aremark kommune av både kommunen, Stedsnavntjenesten
(Språkrådet) og Kartverket. Navnesakene har vært til behandling i Kartverket som i brev av
30.01.18 benevnt Vedtak i navnesak 2015/2 – Aremark kommune, har fattet vedtak i saken.
Vedtaket følger vedlagt.
I utgangspunktet har kommunen 3 ukers klagefrist fra kommunen har mottatt vedtaket – som
vanlig i forvaltningssaker. Kommunen har bedt om utvidet klagefrist til 1. mai 2018 og
Kartverket har gitt dette i epost av 15.02.2018. Saken legges frem for å avklare hvorvidt
kommunen ønsker å benytte klagefristen på hele eller deler av vedtaket.
Vurdering
I vedtaket fra Kartverket fremkommer skrivemåten for stedsnavn som er sentrale i kommunen
og som vil ha konsekvens for adresseringen som pågår. Kommunen har ventet lenge på vedtaket
som nå foreligger, og det er vesentlig for fremdriften av adresseringen hvorvidt kommunen
benytter klagemuligheten. Vedtaket omfatter 158 punkter, men noen av navnene går igjen i flere
punkter. Rådmannen henviser til vedlegget for detaljer i vedtaket.
De sentrale stedsnavnene som har betydning for adresseringen er: Wiik som er vedtatt til Vik,
Fosby som er vedtatt til Fossby, Skodsberg som er vedtatt til Skotsberg, Fladeby som er vedtatt
til Flateby, Skjulstad som er vedtatt til Sjurstad, Hansesæter som er vedtatt til Hanseseteret og
Fyldeng som er vedtatt til Følingen.
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Øvrige stedsnavn er enten utgått som veiadressenavn, er vedtatt i samsvar med kommunens
ønsker eller har ikke konsekvenser for adresseringen som pågår.
Det er en mengde naturnavn som også omfattes av vedtaket. Det vises til vedlegget for nærmere
beskrivelse av disse. Disse navnene har ingen betydning for adresseringen som pågår.
Rådmannen finner derfor ikke grunn til å gå nærmere inn på vurderingen fra Kartverket når det
gjelder disse, da rådmannen ikke har lokalkunnskap som innebærer at man kan sette Kartverkets
vurdering til side. Dersom noen av disse navnene ønskes påklaget må det fremkomme under
behandlingen i Levekårsutvalget. Klageretten på naturnavn er begrenset til kommunen og
eventuelle lokale organisasjoner «med særleg tilknyting til eit stadnamn», se § 10 første ledd, jf.
§ 5 i Lov om stadnamn. Grunneieren har ikke klagerett på naturnavn på egen eiendom, kun på
bruksnavnet og eventuelt gardsnavnet hvis bruksnavnet er avledet av gardsnavnet.
Kartverket har overlatt til kommunen å underrette om vedtaket deres og kunngjøre dette på
vanlig måte. Kommunen har sendt orientering om vedtaket til alle som har klagerett etter § 10
første ledd i Lov om stadnamn og har også kunngjort vedtaket på kommunens hjemmeside. For
øvrig har det vært oppslag i lokalavisen basert på initiativ fra berørte grunneiere. Historielaget er
også en part i saken og har dermed klagerett.
Ved oppstart av navnesakene, ble navnesakene lagt ut til høring. Det ble sendt ut brev til alle
involverte grunneiere i tillegg til historielaget. I tillegg ble det orientert om høringen i Halden
Arbeiderblad og på kommunens hjemmeside. Høringsuttalelsen fra kommunen ble oversendt
Stedsnavntjenesten og Kartverket 05.02.2016, sammen med høringsuttalelsene fra berørte
parter.
I forbindelse med orientering om vedtaket og klageadgang har de berørte grunneierne fått
underretning om at kommunen skal ha en kopi av deres klage dersom de velger å påklage
vedtaket om stedsnavn til Kartverket. Kommunen har mottatt kopi av klage på vedtatt navn
Fosby fra grunneiere av gnr/bnr 23/1 og 23/3, på vedtatt navn Flateby fra grunneiere av gnr/bnr
24/1 og 24/2, på vedtatt navn Hanseseteret fra grunneier av gnr/bnr 46/6 og 54/10 og på vedtatt
navn Følingen fra grunneier av gnr/bnr 63/1. Disse følger vedlagt saken i ett dokument til
orientering. Vedleggene til de enkelte klagene fra de private er ikke vedlagt det dokumentet som
følger denne saken.
Adressering er en prioritert sak også i Aremark kommune. Rådmannen anser det som svært
ønskelig å ferdigstille adresseringen i hele kommunen- Av den grunn er det relevant å få klarlagt
hvor lang tid en eventuell klagebehandling vil ta hos Kartverket dersom kommunen velger å
påklage hele eller deler av vedtaket i denne saken. Administrasjonen kontaktet Kartverket for å
forsøke å klarlegge hvilket tidsperspektiv de har for å behandle en eventuell klage fra
kommunen. Svaret som kommunen fikk var:
«Gangen i en klagesak er lik som første gangs behandling, jf. § 10 siste ledd i lov om stadnamn,
dvs. at det gjennomføres ny lokal høring, Stedsnavntjenesten gir ny tilråding og Kartverket
fatter nytt vedtak. Saken går kun til Klagenemnda for stedsnavnsaker dersom opprinnelig vedtak
opprettholdes. Klagenemnda har vanligvis møte to til tre ganger i året, så ventetida der er litt
avhengig av hvordan det treffer med møteplanen deres.
Dersom Kartverket endrer vedtaket til en annen skrivemåte enn i første runde etter gjennomført
klagesak, vil det være å regne som et førstegangs vedtak, og det vedtaket er endelig hvis ikke det
også blir påklaget. I slike tilfeller går altså ikke saken til klagenemnda.
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Slik det ser ut nå, vil vedtak i en ev. klagesak tidligst kunne ferdigstilles fra vår side seint på
høsten i år, for vi har en del restanser. Dersom saken går til klagenemnda, kan det altså gå
ytterligere noen måneder etter det hvis de nylig har hatt møte når de mottar saken.
Fra vedtaket i klagenemnda foreligger til kommunen mottar det, tar det er erfaringsmessig fra
noen få dager til ca. to uker.
Husk ellers at en ev. klage må begrunnes for hvert enkelt vedtatt skrivemåte, jf. § 10 første
ledd."
Rådmannen er opptatt av at adressering ikke stopper ytterligere opp i påvente av en avgjørelse
på en eventuell klage. Rådmannen vil derfor anbefale at Kartverkets vedtak ikke påklages slik at
adresseringen i Aremark kommune kan pågå kontinuerlig frem til den er ferdigstilt. Det er stor
etterspørsel etter adresser fra innbyggere og hytteeiere i kommunen da dette er ønskelig både av
praktiske grunner men ikke minst av hensyn til sikkerhet. For nødetater er det ikke alltid så lett å
orientere seg i Aremark dersom det ikke er en adressereferanse i kartet å forholde seg til.
Rådmannen anbefaler derfor at kommunen ikke påklager vedtaket fra Kartverket datert 20.01.18
Rådmannens innstilling
Av hensyn til fremdrift på adresseringen i kommunen, og av de grunner som fremkommer over,
påklages ikke vedtak av 30.01.18 fra Statens kartverk hva gjelder Vedtak i navnesak 2015/2 –
Aremark kommune.
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Fra: Tomas Glimsdal[tomasglimsdal@outlook.com]
Sendt: 12.03.2018 21:21:24
Til: post@aremark.kommune.no[post@aremark.kommune.no]
Tittel: Klage på forsøkt endret gårdsnavn

Aremark Kommune
Rådhuset
1798 Aremark

Fosby 12.03.2018

HENVISER TIL VEDTAK FRA SPRÅKRÅDET VEDR. AVSLAG PÅ BRUK AV GÅRDSNAVNET FOSBY ØSTRE 23/1.
Vi vil med dette legge inn en klage på vedtaket om bruk av gårdsnavnet Fosby med to s'er.
Fosby Østre 23/1 har alltid blitt skrevet med en s. Dette i blant annet alle offentlige dokumenter vedr. gården.
Stedsnavnet Fosby er også brukt med en s i og utenfor kommunen. Det er bare å gå inn på blant annet kommunens
hjemmeside og se. (Ser at noe der er blitt forandret til to s'er den siste tiden)
Vi vil med dette hevde at vi kan dokumentere at navnet Fosby Østre har vært benyttet i det offentlige i lengre tid.
Er det nødvendig, så kan vi framlegge dokumentasjon på offentlig bruk hvis det ønskes.

Med hilsen
Heidi og Tomas Glimsdal
Sendt fra E‐post for Windows 10
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Fra: Berit Rødseth[berit.rodseth@halden.net]
Sendt: 16.03.2018 00:00:29
Til: kundesenter@kartverket.no[kundesenter@kartverket.no]
Kopi: Aremark post[post@aremark.kommune.no];
Tittel: Klage på vedtak i navnesak Aremark kommune - navnesak 2015/2

Kartverket Oslo,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss
Att. Klagenemda for stedsnavnssaker
Fosby, Aremark, 15.03.2018
Klage på vedtak i navnesak i Aremark kommune – navnesak 2015/2.
I brev fra Aremark kommune 21.02.2018, mottatt 22.02.2018, er det meddelt at Kartverket har vedtatt at navnet på
min eiendom Fosby Vestre gnr.23 bnr.3 skal være Vestre Fossby.
Etter § 10 i lov om stadnamn påklages vedtaket. Gården og stedet har hatt navnet Fosby skrevet med en s i mange
generasjoner både i privat og offentlig bruk. Det dokumenteres ved flere vedlegg.
Jeg ber om at vedtaket endres og at navnet på gården skal være «Vestre Fosby».
Vedlegg:
·
·
·
·
·
·
·
·

Brev om vedtak i navnesak – Aremark kommune
Kommunedelplan Bestemmelser Fosby arealdel vedtatt 11092014
Tiltaksrettet overvåkning Haldenvassdraget 1984
Statistisk Sentralbyrå Dokumentasjon 1980
Folketelling 1910
Brev Aremark kommune høring 231215
Kjøpekontrakt Fosby 1974
Servituttavtale Aremark kommune Fosby Vestre 1969

Med hilsen
Berit Rødseth
Adr. Vestre Fosby, Haldenveien 2280,
1798 Aremark
Tlf 97615888
E‐post: berit.rodseth@halden.net

Kopi: Aremark kommune, 1798 Aremark

Virusfri. www.avg.com
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PS 19/18 Orienteringer

PS 20/18 Referatsaker

PS 21/18 Forespørsler
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