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PS 29/18 Godkjenning av innkalling
Behandling i Kommunestyret - 21.06.2018

Vedtak
Innkallingen ble enstemmig godkjent.

PS 30/18 Godkjenning av saksliste
Behandling i Kommunestyret - 21.06.2018

Vedtak
Sakslisten ble enstemmig godkjent.

PS 31/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Behandling i Kommunestyret - 21.06.2018

Vedtak
Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent.

PS 32/18 Aremark kommunes årsregnskap og årsberetning for 2017
Behandling i Kommunestyret - 21.06.2018
Rådmannens innstilling:
1. Aremark kommunes årsregnskap for 2017 fastsettes som fremlagt.
2. Aremark kommunes årsberetning for 2017 tas til etterretning.
3. Regnskapsmessig mindreforbruk for 2017, kr 637 636,22, avsettes til disposisjonsfond kto
19300.9220.880/2.5950.001 og 15400.9200.880/2.5600.001.
4. Investeringsregnskapet for 2017 er avlagt med et udekket beløp på kr 5 584 018,60.
5. Udekket beløp i investeringsregnskapet for 2016 og 2017 kr 10 194 447,79 dekkes ved bruk av
lån kto 05300.9200.880/09100.9100.870.

Formannskapet valgte å ikke stemme over innholdet i rådmannens innstilling. De valgte å ta
innstillingen til orientering.
Formannskapets innstilling:

Rådmannens innstilling tas til orientering.
Følgende presisering og tilleggsforslag til rådmannens og formannskapets innstilling ble
fremmet av representanten Alf Ulven (H):
Kommunestyret er svært kritiske til prosjekt- og økonomistyringen i Aremark kommune i
forbindelse med at de overforbruker over 10 millioner utover vedtatte budsjetter på skole og VA
anlegg. Administrasjonen må forstå at det ikke er anledning til å påføre Aremark kommune
forpliktelser utover vedtatte budsjetter uten at det på FORHÅND er godkjent av Aremark
kommunestyre.
Det pålegges administrasjonen å påse at dette ikke skjer i 2018 og fremover.
Overskridelsene i investeringsregnskapet for 2016 og 2017, på til sammen 10 194 000 kroner,
skal inndekkes i budsjett for 2019 ved lånopptak.
Representanten Alf Ulven (H) ønsket følgende protokolltilførsel:
Årsrapporten er grundig, men deler av rapporten oppleves vanskelig å få oversikt over, spesielt
gjelder dette sidene 46, 47 og 48 hvor tallene som oppgis ikke måles opp mot hva som er
budsjettert. Det er viktig å understreke at årsrapporten skal rapportere på mål og tall vedtatt i
budsjett, og at man tilstreber å gjøre dette på en pedagogisk måte slik at rapporten også er
forståelig for «ikke-økonomer».
Rådmannens innstilling med presisering og tilleggsforslag fremmet av representanten Alf Ulven
ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Aremark kommunes årsregnskap for 2017 fastsettes som fremlagt.
2. Aremark kommunes årsberetning for 2017 tas til etterretning.
3. Regnskapsmessig mindreforbruk for 2017, kr 637 636,22, avsettes til disposisjonsfond kto
19300.9220.880/2.5950.001 og 15400.9200.880/2.5600.001.
4. Investeringsregnskapet for 2017 er avlagt med et udekket beløp på kr 5 584 018,60.
5. Overskridelsene i investeringsregnskapet for 2016 og 2017, på til sammen 10 194 000
kroner, skal inndekkes i budsjett for 2019 ved lånopptak.
Kommunestyret er svært kritiske til prosjekt- og økonomistyringen i Aremark kommune i
forbindelse med at de overforbruker over 10 millioner utover vedtatte budsjetter på skole og VA
anlegg. Administrasjonen må forstå at det ikke er anledning til å påføre Aremark kommune
forpliktelser utover vedtatte budsjetter uten at det på FORHÅND er godkjent av Aremark
kommunestyre.
Det pålegges administrasjonen å påse at dette ikke skjer i 2018 og fremover.

PS 33/18 Oversikt ihht sak 28/18 - Forespørsler/interpellasjoner Investeringer/finansiering
Behandling i Kommunestyret - 21.06.2018
Rådmannens innstilling:
Oversikten «Investeringer/finansiering» tas til orientering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Oversikten «Investeringer/finansiering» tas til orientering.

PS 34/18 Likviditetsprognose pr. 30.04.2018
Behandling i Kommunestyret - 21.06.2018
Formannskapets innstilling:
Likviditetsprognose pr. 30.04.2018 tas til orientering.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Likviditetsprognose pr. 30.04.2018 tas til orientering.

PS 35/18 Finansforvaltningen pr. 30.04.2018
Behandling i Kommunestyret - 21.06.2018
Formannskapets innstilling:
Aremark kommunes finansforvaltning pr. 30.04.2018 tas til etterretning.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Aremark kommunes finansforvaltning pr. 30.04.2018 tas til etterretning.

PS 36/18 Regnskapskontroll 2018 - tertialrapport 1/2018
Behandling i Kommunestyret - 21.06.2018
Rådmannen har en muntlig orientering i forbindelse med saken.
Formannskapets innstilling:
1. Tertialrapport 1/2018 for perioden 01.01.18 – 30.04.18 tas til etterretning
2. Alle utredninger som er vedtatt i «Budsjett 2018» utsettes inntil videre.
3. Strakstiltak innenfor virksomhet pleie og omsorg iverksatt av rådmannen tas til
orientering.
4. Rådmannen legger frem en liste over ytterligere innsparingstiltak i ekstraordinært
formannskapsmøte 21. juni.
5. Det skal bestrebes budsjettbalanse per 31.12.18
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Tertialrapport 1/2018 for perioden 01.01.18 – 30.04.18 tas til etterretning
2. Alle utredninger som er vedtatt i «Budsjett 2018» utsettes inntil videre.
3. Strakstiltak innenfor virksomhet pleie og omsorg iverksatt av rådmannen tas til
orientering.
4. Rådmannen legger frem en liste over ytterligere innsparingstiltak i ekstraordinært
formannskapsmøte 21. juni.
5. Det skal bestrebes budsjettbalanse per 31.12.18

PS 37/18 Utsette behandling av økonomiplan 2019-2022

Behandling i Kommunestyret - 21.06.2018
Rådmannens innstilling:
Økonomiplan 2019-2022 legges frem for politisk behandling høsten 2018 sammen med budsjett
2019.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Økonomiplan 2019-2022 legges frem for politisk behandling høsten 2018 sammen med budsjett
2019.

PS 38/18 Utleie av sykehjemsplasser i Aremark
Behandling i Kommunestyret - 21.06.2018
Formannskapets innstilling:
1. Rådmannen bes henvende seg til alle Østfoldkommunene, bydelene i Oslo kommune,
kommunene i Akershus, Buskerud og Vestfold samt kommunene i den sørlige delen av
Hedmark og tilby utleie av sykehjemsplasser i Aremark.
2. Aremark kommune leier ut somatiske langtidsplasser for 2500 kroner per døgn.
3. Aremark kommune leier ut somatiske korttidsplasser for 3500 kroner per døgn.
4. Rådmannen bes utarbeide en informasjonsbrosjyre om Aremark sykehjem.
Følgende forslag ble fremmet av representanten Nils Håkon Sandtorp (KRF):
Punkt 2 og 3 i rådmannens innstilling erstattes med nytt punkt 2:
Punkt 2 – Rådmannen får fullmakt til å fastsette pris
Formannskapets innstilling med representanten Nils Håkon Sandtorp sitt forslag ble enstemmig
vedtatt.
Vedtak
1. Rådmannen bes henvende seg til alle Østfoldkommunene, bydelene i Oslo kommune,
kommunene i Akershus, Buskerud og Vestfold samt kommunene i den sørlige delen av
Hedmark og tilby utleie av sykehjemsplasser i Aremark.
2. Rådmannen får fullmakt til å fastsette pris.
3. Rådmannen bes utarbeide en informasjonsbrosjyre om Aremark sykehjem.

PS 39/18 Oversendt sak fra kontrollutvalget - VA og rehabilitering av skolen
Behandling i Kommunestyret - 21.06.2018
Behandling i KS 21.06.2018
Det gis en muntlig orientering fra rådmannen.
Kontrollutvalgets innstilling:
Kommunestyret bevilger kr 34 000 til kontrollutvalgets bestilling av Kartlegging 2. stk
byggeprosjekter i Aremark kommune om «Rehabilitering av Aremark skole» og «VA
prosjekter» fra IØKR IKS.
Kontrollutvalget fremmer resultatet av kartleggingen for kommunestyret i egen sak når den er
forelagt kontrollutvalget.
Representanten Alf Ulven (H) fremmet følgende tilleggsforslag:
Kontrollutvalgets behandling av saken skal være ferdig innen utgangen av august ‘18

Kontrollutvalgets innstilling med representanten Alf Ulven sitt tilleggsforslag ble enstemmig
vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret bevilger kr 34 000 til kontrollutvalgets bestilling av Kartlegging 2. stk
byggeprosjekter i Aremark kommune om «Rehabilitering av Aremark skole» og «VA
prosjekter» fra IØKR IKS.
Kontrollutvalget fremmer resultatet av kartleggingen for kommunestyret i egen sak når den er
forelagt kontrollutvalget.
Kontrollutvalgets behandling av saken skal være ferdig innen utgangen av august ‘18

PS 40/18 Salg av aksjer
PS 41/18 Salg av boliger
PS 42/18 Aremark kommune sin overordnet ROS og beredskapsplan
Behandling i Kommunestyret - 21.06.2018
Formannskapets innstilling:
I samsvar med Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2 godkjennes Helhetlig risiko- og
sårbarhetsanalyse for Aremark kommune datert 23.05.2018. Kommunestyret slutter seg til de
vurderinger som fremkommer av analysen.
Kommunestyret vedtar prinsippene i fremlagte Operative kriseplan hvor rådmannen er
kommunens kriseleder. Rådmannen gis de fullmakter som fremkommer av planen samt fullmakt
til å revidere ROS analysen og til å revidere Operativ kriseplan med vedlegg.
Rådmannen bes utrede kostnader ved å etablere en fullgod krisehåndteringssentral og sikre
vannforsyning og rensing av kloakk.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak
I samsvar med Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2 godkjennes Helhetlig risiko- og
sårbarhetsanalyse for Aremark kommune datert 23.05.2018. Kommunestyret slutter seg til de
vurderinger som fremkommer av analysen.
Kommunestyret vedtar prinsippene i fremlagte Operative kriseplan hvor rådmannen er
kommunens kriseleder. Rådmannen gis de fullmakter som fremkommer av planen samt fullmakt
til å revidere ROS analysen og til å revidere Operativ kriseplan med vedlegg.
Rådmannen bes utrede kostnader ved å etablere en fullgod krisehåndteringssentral og sikre
vannforsyning og rensing av kloakk.

PS 43/18 Forslag til avtale med Haldenvassdragets Kanalselskap AS
vedrørende Kanaltangen
Behandling i Kommunestyret - 21.06.2018
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret i Aremark kommune godkjenner avtale datert 13.06.2018 mellom Aremark
kommune og Haldenvassdragets Kanalselskap AS.
Ordfører Geir Aarbu (SP) fremmet følgende forslag:
Rådmannen gis fullmakt til å ferdigforhandle og inngå avtale med kanalselskapet. Avtalen
legges frem som orienteringssak i neste kommunestyre.
Forslaget fra ordfører Geir Aarbu ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Rådmannen gis fullmakt til å ferdigforhandle og inngå avtale med kanalselskapet. Avtalen
legges frem som orienteringssak i neste kommunestyre.

PS 44/18 Nytt punkt 13.10 i Delegeringsreglementet for Aremark kommune
Behandling i Kommunestyret - 21.06.2018
Rådmannens innstilling
1. Et nytt punkt 13.10 tas inn i Delegeringsreglementet for Aremark kommune:
Særskilt delegering til virksomhetsleder/rektor ved Aremark skole
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven)
(17.07.1998 nr. 61) Delegeringsreglementet for Aremark kommune
- Kommunens myndighet etter loven og tilhørende forskrifter er delegert til
virksomhetsleder/rektor ved Aremark skole i ikke prinsipielle saker
2. Punkt 13.6 i Delegeringsreglementet for Aremark kommune endres til:
Særskilt delegering til leder for skatteavdelingen
Lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven),
(17.06.2005)
- I henhold til «Samarbeidsavtale mellom Halden kommune og Aremark kommune –
Skatteoppkreverfunksjonen» fra juni 2017 er dette delegert til rådmannen i Halden
og Skatteoppkreveren i Halden og Aremark.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak
1.

Et nytt punkt 13.10 tas inn i Delegeringsreglementet for Aremark kommune:
Særskilt delegering til virksomhetsleder/rektor ved Aremark skole

2.

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven)
(17.07.1998 nr. 61) Delegeringsreglementet for Aremark kommune
o Kommunens myndighet etter loven og tilhørende forskrifter er delegert til
virksomhetsleder/rektor ved Aremark skole i ikke prinsipielle saker
Punkt 13.6 i Delegeringsreglementet for Aremark kommune endres til:
Særskilt delegering til leder for skatteavdelingen
Lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven),
(17.06.2005)
o I henhold til «Samarbeidsavtale mellom Halden kommune og Aremark
kommune – Skatteoppkreverfunksjonen» fra juni 2017 er dette delegert til
rådmannen i Halden og Skatteoppkreveren i Halden og Aremark.

PS 45/18 Orienteringer
Behandling i Kommunestyret - 21.06.2018
Ingen orienteringer.
Vedtak

PS 46/18 Referatsaker
Behandling i Kommunestyret - 21.06.2018
Ingen referatsaker.
Vedtak

PS 47/18 Grunngitte spørsmål etter §20 i reglement for utvalg
Behandling i Kommunestyret - 21.06.2018
Det ble fremmet ett grunngitt spørsmål fra representanten Øivind Strand (Sp):

Rådmann og ordfører kontakter Statens vegvesen vedrørende saken.
Vedtak

PS 48/18 Forespørsler/interpellasjoner
Behandling i Kommunestyret - 21.06.2018
Ingen forespørsler/interpellasjoner.
Vedtak

