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PS 124/18 Godkjenning av innkalling
Behandling i Formannskap - 29.11.2018

Vedtak
Innkallingen ble enstemmig godkjent.

PS 125/18 Godkjenning av sakliste
Behandling i Formannskap - 29.11.2018

Vedtak
Sakslisten ble enstemmig godkjent.

Unntatt
offentlighet

PS 126/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Behandling i Formannskap - 29.11.2018

Vedtak
Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent.

PS 127/18 Budsjettjusteringer investeringsbudsjettet 2018
Behandling i Formannskap - 29.11.2018

Rådmannens innstilling
1. Budsjettposten for «Kommunale tomtefelt – utvikling» reduseres med kr 200 000
konto 02306.4322.315 med tilhørende finansiering konto 09100.4322.315.
2. Budsjettposten for prosjektet « Aremark skole – asfaltering og lyssetting» reduseres
med kr 1 000 000, konto 02306.4331.222/04290.4331.222 med tilhørende finansiering
konto 09100.4331.222/07290.4331.222.
3. Budsjettposten for prosjektet «Barnehagen – rehabilitering/utbygging» reduseres med kr
15 000 000, konto 02307.4332.221/04290.4332.221 med tilhørende finansiering konto
09100.4332.222/07290.4332.221.
4. Budsjettposten for prosjektet «Aremark ungdomsklubb» reduseres med kr 3 750 000,
konto 02306.4337.231/04290.4337.231 med tilhørende finansiering konto
09100.4337.231/07290.4337.231.
5. Budsjettposten for prosjektet «Parker – utearealer – oppgradering sentrum» reduseres
med kr 3 750 000, konto 02307.4350.335/04290.4350.335 med tilhørende finansiering
konto 09100.4350.335/07290.4350.335.
6. Budsjettposten for prosjektet ”Kommunale veger – Skiltprosjekt» reduseres med
kr 1 000 000, konto 02306.4370.332/04290.4370.332 med tilhørende finansiering konto
09100.4370.332/07290.4370.332.
7. Budsjettposten for prosjektet ”Kommunale veger –veglys» reduseres med
kr 1 250 000, konto 02308.4371.332/04290.4371.332 med tilhørende finansiering konto
09100.4371.332/07290.4371.332.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Budsjettposten for «Kommunale tomtefelt – utvikling» reduseres med kr 200 000
konto 02306.4322.315 med tilhørende finansiering konto 09100.4322.315.
2. Budsjettposten for prosjektet « Aremark skole – asfaltering og lyssetting» reduseres
med kr 1 000 000, konto 02306.4331.222/04290.4331.222 med tilhørende finansiering
konto 09100.4331.222/07290.4331.222.
3. Budsjettposten for prosjektet «Barnehagen – rehabilitering/utbygging» reduseres med kr
15 000 000, konto 02307.4332.221/04290.4332.221 med tilhørende finansiering konto
09100.4332.222/07290.4332.221.

4. Budsjettposten for prosjektet «Aremark ungdomsklubb» reduseres med kr 3 750 000,
konto 02306.4337.231/04290.4337.231 med tilhørende finansiering konto
09100.4337.231/07290.4337.231.
5. Budsjettposten for prosjektet «Parker – utearealer – oppgradering sentrum» reduseres
med kr 3 750 000, konto 02307.4350.335/04290.4350.335 med tilhørende finansiering
konto 09100.4350.335/07290.4350.335.
6. Budsjettposten for prosjektet ”Kommunale veger – Skiltprosjekt» reduseres med
kr 1 000 000, konto 02306.4370.332/04290.4370.332 med tilhørende finansiering konto
09100.4370.332/07290.4370.332.
7. Budsjettposten for prosjektet ”Kommunale veger –veglys» reduseres med
kr 1 250 000, konto 02308.4371.332/04290.4371.332 med tilhørende finansiering konto
09100.4371.332/07290.4371.332.

PS 128/18 Budsjettjusteringer driftsregnskapet 2018
Behandling i Formannskap - 29.11.2018
Rådmannens innstilling
Budsjettjusteringer som fremgår av oppsettet i saksfremlegget vedtas.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Budsjettjusteringer som fremgår av oppsettet i saksfremlegget vedtas.

PS 129/18 Aremark kommunes årsregnskap - udekket i
investeringsregnskapet
Behandling i Formannskap - 29.11.2018

Rådmannens innstilling
«Overskridelsene i investeringsregnskapet for 2016 og 2017, på til sammen 10 194 000 kroner,
inndekkes i budsjettåret for 2018 ved lånopptak.»
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
«Overskridelsene i investeringsregnskapet for 2016 og 2017, på til sammen 10 194 000 kroner,
inndekkes i budsjettåret for 2018 ved lånopptak.»

PS 130/18 Opptak av lån 2018
Behandling i Formannskap - 29.11.2018

Rådmannens innstilling
Aremark kommunestyre vedtar å ta opp lån på kr 13 694 000, til finansiering av Skodsberg
renseanlegg og til å dekke udekket i investeringsregnskapet for 2016 og 2017.
Forslag fremmet av representanten Geir Aarbu (SP): Vedtaksteksten presiseres følgende:
Aremark kommunestyre vedtar å ta opp lån på kr 13 694 000, til finansiering av Skodsberg
renseanlegg og til å dekke merforbruk i investeringsregnskapet vedrørende Skodsberg
renseanlegg og Aremark skole for 2016 og 2017.
Rådmannens innstilling med presisering fra representanten Geir Aarbu ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Aremark kommunestyre vedtar å ta opp lån på kr 13 694 000, til finansiering av Skodsberg
renseanlegg og til å dekke merforbruk i investeringsregnskapet vedrørende Skodsberg
renseanlegg og Aremark skole for 2016 og 2017.

PS 131/18 Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
Behandling i Formannskap - 29.11.2018
Rådmannens innstilling
1. Kommunestyret godkjenner det fremlagte forslag til budsjett 2019 og økonomiplan
2019-2022 for Aremark kommune. Netto driftsbudsjett kr 97 721 705,- for 2019 pr
rammeområde i henhold til budsjettskjema 1B og investeringsbudsjett for 2019 i henhold
til skjema 2A og 2B med investeringer på totalt kr 19 334 999,-.
2. Kommunestyret godkjenner forslag til budsjett 2019 for skatter, rammetilskudd, renter,
avdrag og anvendelse av netto driftsresultat mv. i henhold til budsjettskjema 1A.
3. Skatt på inntekt og formue fastsettes iht. det høyeste skatteøret som Stortinget vedtar.
4. Med hjemmel i Eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, utskrives eiendomsskatt i 2019 på faste
eiendommer i hele kommunen.
5. Med hjemmel i Eiendomsskatteloven § 13 fastsettes skattesatsen for 2019 til 5 promille.
6. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til
næringsvirksomhet gjelder med hjemmel i Eiendomsskatteloven § 11 2.ledd et
bunnfradrag på kroner 10.000,- av takstverdi.
7. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer.
8. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benyttes kommunens tidligere vedtatte
retningslinjer og takstnivå.
9. Rådmannen får fullmakt til å fordele reservert bevilgning lønn på de enkelte
ansvarsområder i driftsbudsjettet.
10. Kommunestyret godkjenner endringer i egenbetalinger og kommunale gebyrer mv. slik
det fremgår av «Gebyrer, avgifter, leiepriser fra 01.01.2019» side 78 - 79 og
«Betalingsregulativ gjeldende fra 01.01.2019) side 80 -107.

Alternativt forslag til vedtak fremmet av representant Tove Fagerhøi (AP):
Formannskapet tar rådmannens forslag til budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019-2022 til
orientering.
Votering: Forslag fremmet av representant Tove Fagerhøi falt med 1 mot 4 stemmer.
Representanten Nils Håkon Sandtorp (KRF) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens
innstilling til vedtak:
Pkt 5 i rådmannens innstilling endres. Ny ordlyd: Med hjemmel i Eiendomsskatteloven § 13
fastsettes skattesatsen for 2019 til 4 promille.
Forslag til endringer av investeringsbudsjett og økonomiplan i fht. Rådmannens forslag:
Endringer i investeringsbudsjett 2019 - 2022
ÅR
2019
Vanntårn vann utsettes
-5 000 000
Avløpsutbyggingen forseres, trykkavløp til Skodsberg og Buer hyttefelt
5 000 000
Fremskaffe godkjent boligprosjekt rådhuset
500 000
Salg av kommunale boliger
-25 000 000
Kjøp av ny brannbil fjernes
Utbygging av barnehagen startes opp i 2019
6 000 000
Gang- og sykkelvei Fosby - Haugeby
1 500 000
Ungdomsklubb
1 500 000
Helårs trimløype (ringløype)
1 000 000
Utbygging Fladebyåsen II
6 500 000
Østkrokenveien, rehabilitering
500 000
Avsetning til investeringsfond
7 500 000

2020

2021

5 000 000

5 000 000

-2 500 000
-6 000 000

1 000 000

Avløp:
Hovedplan for vann og avløp må revideres snarest.
I tillegg til å fortsette utbyggingen med trykkavløp skal følgende områder prioriteres, Separering
Lillebyåsen, Fossdal/Fosbykollen/Fosbyåsen.
Barnehage:
Vi går ut med tegninger og ber om totalentreprise
Gang- og sykkelvei Fosby - Haugeby
Forskutteres forutsatt at fylkeskommunen dekker inn denne.
Ungdomsklubb:
Etablere et bedre tilbud til ungdomsklubb etter at LKU har fremlagt utredning i saken
Fladebyåsen II:
Sørge for at Fladebyåsen II blir opparbeidet slik at man kan begynne å selge tomter i 2019, dog
skal det primært forsøkes å selges til eller finansieres av private utbyggere.
Renter og avdrag:
Renter og avdrag holdes uendret i 2019 som en konsekvens av at inntektene er større enn
utgiftene.
Forslag til endringer av budsjett og økonomiplan i fht. Rådmannens forslag:

2022

Budsjett 2019, økonomiplan 2020 - 2023
ÅR
2019
Eiendomsskatten økning med 1 promille fjernes
1 217 500
Reduksjon avsetning til disposisjonnfond
-1 217 500
Vanngebyret holdes uforandret fra 2018
317 662
Økning i anntall tilknytniger til vann 21 stk
-317 662
Avløpsgebyret holdes uforandret fra 2018
2 455 287
Økning i anntall tilknytniger til avløp 70 stk
-2 455 287
Økning av husleieinntekter til gjengs leie
-1 200 000
Omstrukturere driften på Furulund, fortsatt vann i bassenget
-150 000
Kulturskole dekkes med totalt 250.000 av i dag 718.000. Årseffekt 2019
-150 000
Vedlikehold trimløype tas ut
-50 000
Avsetning til disposisjonsfond
1 300 000
Økt avsetning til formannskapets konto
250 000

2020
1 217 500
-1 217 500
317 662
-317 662
2 455 287
-2 455 287

2021
1 217 500
-1 217 500
317 662
-317 662
2 455 287
-2 455 287

2022
1 217 500
-1 217 500
317 662
-317 662
2 455 287
-2 455 287

-150 000
-450 000
-50 000
650 000

-150 000
-450 000
-50 000
650 000

-150 000
-450 000
-50 000
650 000

Rådmannen må snarest se på mulig organisasjonsendring i fht de tjenester vi kjøper av Marker
kommune, eventuell avtale må sies opp.
Utrede muligheten for å nedklassifisere kommunale veier i boligfeltene; Fosby, Lillebyfeltet,
Lillebyåsen, Listeberg, Fladebyåsen, Bjørkebekk.
Revisjonstjenester konkurranseutsettes med virkning fra 1.1.2020
Etablere egen selskapsform som kan overta og drifte VAR området i kommunen.
Avfallsgebyr fritidsbolig økes til 75 % av boliggebyret (gis ingen økonomisk effekt).
Sørge for at alle som bor i kommunen blir registrert som innbyggere i kommunen.
Starte arbeidet med å se på samordningseffekter med Halden brannvesen, men fortsatt
opprettholde beredskapen som den er i Aremark.
Votering: Forslag fremmet av representant Nils Håkon Sandtorp (KRF) ble vedtatt med 4 mot 1
stemme.
Vedtak
1. Kommunestyret godkjenner det fremlagte forslag til budsjett 2019 og økonomiplan
2019-2022 for Aremark kommune med endringer per forslaget til Nils Håkon Sandtorp
(KRF). Endringen spesifiseres under punktene. Netto driftsbudsjett kr 97 721 705,- for
2019 pr rammeområde i henhold til budsjettskjema 1B og investeringsbudsjett for 2019 i
henhold til skjema 2A og 2B med investeringer på totalt kr 19 334 999,-.
2. Kommunestyret godkjenner forslag til budsjett 2019 for skatter, rammetilskudd, renter,
avdrag og anvendelse av netto driftsresultat mv. i henhold til budsjettskjema 1A med
endringer per forslaget til Nils Håkon Sandtorp (KRF) som spesifiseres under punktene.
3. Skatt på inntekt og formue fastsettes iht. det høyeste skatteøret som Stortinget vedtar.
4. Med hjemmel i Eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, utskrives eiendomsskatt i 2019 på faste
eiendommer i hele kommunen.
5. Med hjemmel i Eiendomsskatteloven § 13 fastsettes skattesatsen for 2019 til 4 promille.
6. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til
næringsvirksomhet gjelder med hjemmel i Eiendomsskatteloven § 11 2.ledd et
bunnfradrag på kroner 10.000,- av takstverdi.
7. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer.

8. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benyttes kommunens tidligere vedtatte
retningslinjer og takstnivå.
9. Rådmannen får fullmakt til å fordele reservert bevilgning lønn på de enkelte
ansvarsområder i driftsbudsjettet.
10. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til
næringsvirksomhet gjelder med hjemmel i Eiendomsskatteloven § 11 2.ledd et
bunnfradrag på kroner 10.000,- av takstverdi.
11. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer.
12. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benyttes kommunens tidligere vedtatte
retningslinjer og takstnivå.
13. Rådmannen får fullmakt til å fordele reservert bevilgning lønn på de enkelte
ansvarsområder i driftsbudsjettet.
Vedtatte endringer av investeringsbudsjett og økonomiplan i fht. Rådmannens forslag:
Endringer i investeringsbudsjett 2019 - 2022
ÅR
2019
Vanntårn vann utsettes
-5 000 000
Avløpsutbyggingen forseres, trykkavløp til Skodsberg og Buer hyttefelt
5 000 000
Fremskaffe godkjent boligprosjekt rådhuset
500 000
Salg av kommunale boliger
-25 000 000
Kjøp av ny brannbil fjernes
Utbygging av barnehagen startes opp i 2019
6 000 000
Gang- og sykkelvei Fosby - Haugeby
1 500 000
Ungdomsklubb
1 500 000
Helårs trimløype (ringløype)
1 000 000
Utbygging Fladebyåsen II
6 500 000
Østkrokenveien, rehabilitering
500 000
Avsetning til investeringsfond
7 500 000

2020

2021

5 000 000

5 000 000

-2 500 000
-6 000 000

1 000 000

Avløp:
Hovedplan for vann og avløp må revideres snarest.
I tillegg til å fortsette utbyggingen med trykkavløp skal følgende områder prioriteres, Separering
Lillebyåsen, Fossdal/Fosbykollen/Fosbyåsen.
Barnehage:
Vi går ut med tegninger og ber om totalentreprise
Gang- og sykkelvei Fosby - Haugeby
Forskutteres forutsatt at fylkeskommunen dekker inn denne.
Ungdomsklubb:
Etablere et bedre tilbud til ungdomsklubb etter at LKU har fremlagt utredning i saken
Fladebyåsen II:
Sørge for at Fladebyåsen II blir opparbeidet slik at man kan begynne å selge tomter i 2019, dog
skal det primært forsøkes å selges til eller finansieres av private utbyggere.
Renter og avdrag:
Renter og avdrag holdes uendret i 2019 som en konsekvens av at inntektene er større enn
utgiftene.
Forslag til endringer av budsjett og økonomiplan i fht. Rådmannens forslag:

2022

Budsjett 2019, økonomiplan 2020 - 2023
ÅR
2019
Eiendomsskatten økning med 1 promille fjernes
1 217 500
Reduksjon avsetning til disposisjonnfond
-1 217 500
Vanngebyret holdes uforandret fra 2018
317 662
Økning i anntall tilknytniger til vann 21 stk
-317 662
Avløpsgebyret holdes uforandret fra 2018
2 455 287
Økning i anntall tilknytniger til avløp 70 stk
-2 455 287
Økning av husleieinntekter til gjengs leie
-1 200 000
Omstrukturere driften på Furulund, fortsatt vann i bassenget
-150 000
Kulturskole dekkes med totalt 250.000 av i dag 718.000. Årseffekt 2019
-150 000
Vedlikehold trimløype tas ut
-50 000
Avsetning til disposisjonsfond
1 300 000
Økt avsetning til formannskapets konto
250 000

2020
1 217 500
-1 217 500
317 662
-317 662
2 455 287
-2 455 287

2021
1 217 500
-1 217 500
317 662
-317 662
2 455 287
-2 455 287

2022
1 217 500
-1 217 500
317 662
-317 662
2 455 287
-2 455 287

-150 000
-450 000
-50 000
650 000

-150 000
-450 000
-50 000
650 000

-150 000
-450 000
-50 000
650 000

Rådmannen må snarest se på mulig organisasjonsendring i fht de tjenester vi kjøper av Marker
kommune, eventuell avtale må sies opp.
Utrede muligheten for å nedklassifisere kommunale veier i boligfeltene; Fosby, Lillebyfeltet,
Lillebyåsen, Listeberg, Fladebyåsen, Bjørkebekk.
Revisjonstjenester konkurranseutsettes med virkning fra 1.1.2020
Etablere egen selskapsform som kan overta og drifte VAR området i kommunen.
Avfallsgebyr fritidsbolig økes til 75 % av boliggebyret (gis ingen økonomisk effekt).
Sørge for at alle som bor i kommunen blir registrert som innbyggere i kommunen.
Starte arbeidet med å se på samordningseffekter med Halden brannvesen, men fortsatt
opprettholde beredskapen som den er i Aremark.

PS 132/18 Orienteringer
Behandling i Formannskap - 29.11.2018
Rådmannen orienterte om status VA i henhold til vedtak i Formannskapet 01.11.18.
- Viltnemd – sak til dagsorden i første møte 2019. Formannskapet ønsker fremlagt en plan
for viltforvaltningen i Aremark.
Vedtak

PS 133/18 Referatsaker
Behandling i Formannskap - 29.11.2018
Det var ingen referatsaker.

Vedtak

PS 134/18 Forespørsler
Behandling i Formannskap - 29.11.2018
Det var ingen forespørsler.
Vedtak

PS 135/18 Grunngitte spørsmål etter § 20 i reglement for utvalg
Behandling i Formannskap - 29.11.2018

Vedtak
Det var ingen grunngitte spørsmål.

