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Arkiv:

212

Arkivsaksnr:

2019/180-1

Saksbehandler:

Mette Eriksen

Saksframlegg

Utvalg
Formannskap

Utvalgssak
39/19

Møtedato
11.04.2019

Økonomisk rapportering pr. 31.03.2019

Saksopplysninger
Saken legges frem i tråd med formannskapets vedtak 27.03.14, sak 05/14
Vurdering
Prognosen pr. 31.03.2019 er ikke ferdig utarbeidet ved frist for utsendelse av sakskartet til
formannskapets møte 11.04.2019. De ansvarlige for prognoserapporteringen har frist for
levering til rådmannen mandag 8.april 2019. Vedlegg til denne saken vil derfor bli utdelt og
informert om i møte.
Rådmannens innstilling
Økonomisk rapport pr. 31.03.2019 tas til orientering.
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Arkiv:

212

Arkivsaksnr:

2019/180-2

Saksbehandler:

Mette Eriksen

Saksframlegg

Utvalg
Formannskap

Utvalgssak
40/19

Kommunestyret

Møtedato
11.04.2019
25.04.2019

Likviditetsprognose pr 31.03.2019

Saksopplysninger
Saken legges fram i tråd med kommunestyrets vedtak 14.12.2017, sak 84/17.

Vurdering

Oversikten inkluderer ikke den vedtatte kassakreditten på 10 mill. kr som ble inngått (3,85% rente).
Det betyr at når en befinner seg under nullpunktet, benytter en seg av kassakreditten.
Skattetrekkskonto er heller ikke medtatt i oversikten.
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Kurven "2018" viser kommunens historiske likviditet for fjoråret (inkluderer investeringer og
låneopptak).
I kurven "prognose 2019" er det ikke tatt høyde for budsjetterte fremtidige investeringer og
låneopptak.
Både prognosen for 2019 og de historiske tallene for 2018, viser at det er store variasjoner i
kommunens kontantbeholdning gjennom året.
Kommunene mottar rammetilskudd hver måned med unntak av månedene august og desember.
Månedene april, juni og desember er historisk sett de beste skattemånedene, og refusjon
ressurskrevende brukere og utbytte fra Østfold Energi blir utbetalt i juni/juli.
I september og november utbetales etterbetalinger som følge av lønnsjusteringen og godtgjørelse til
folkevalgte.
Det ble tatt opp lån på kr 13,7 mill i desember 2018. Dette og forfall på kommunale avgifter i
februar er årsaken til den høye likviditet i begynnelsen av 2019.

Rådmannens innstilling
Likviditetsprognose pr. 31.03.2019 tas til orientering.
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Arkiv:

U74

Arkivsaksnr:

2019/142-3

Saksbehandler:

Alice Reigstad

Saksframlegg

Utvalg
Formannskap

Utvalgssak
41/19

Møtedato
11.04.2019

Oppsigelse av avtale og videre drift av Furulund café

Vedlegg

Saksopplysninger
Mandag 18. mars 2019 mottok rådmannen i Aremark oppsigelse fra nåværende drivere av
cafeen på Furulund. I henhold til inngått kontrakt mellom driverne av cafeen og Aremark
kommune har partene 3 måneders gjensidig oppsigelsestid. Rådmannen har gitt tilbakemelding
til driverne at det er forventet at driften i nåværende form opphører 30. juni.
I forbindelse med oppsigelsen har rådmannen behov for noen avklaringer før det eventuelt lyses
ut etter nye drivere.
Etter dialog med ordfører fremmes denne saken som et grunnlag for en politisk diskusjon og
derigjennom bestilling til administrasjonen knyttet til fremtidig drift av cafeen på Furulund.
Rådmannen vurderer følgende forhold som viktige å avklare:
-

Skal det lyses ut etter nye drivere? Eventuelt når?
Hvilken profil er det ønskelig at nye drivere skal ha?
Hvilket ansvar og hvilke rettigheter skal nye drivere ha og hva skal kommunen ha ansvar
for?
Stiller kommunen noen krav til fremtidige drivere? F.eks. knyttet til åpningstid?

Rådmannens innstilling
Saken fremmes uten innstilling
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Arkiv:

M59

Arkivsaksnr:

2019/35-2

Saksbehandler:

Line Dalene

Saksframlegg

Utvalg
Formannskap

Utvalgssak
42/19

Møtedato
11.04.2019

Mottatt henvendelse om bruk av arealer på Sommerro industrifelt - Aremark
bondelag

Vedlegg
1 Oppsamlingsplass for landbruksplast - Sommerro industrifelt

Saksopplysninger
Aremark kommune har mottatt en henvendelse fra Aremark bondelag hvor de spør om å få
oppbevare landbruksplast på kommunens eiendom, brevet datert 15.01.2019 er vedlagt saken.
Hovedpunktene i henvendelsen er:
- Bondelaget ønsker å etablere en oppsamlingsplass for landbruksplast på Sommerro
industrifelt.
- Landbruksplast blir hentet vederlagsfritt i dag på de enkelte gårdene gjennom en Grønn
Punkt ordning. Denne betales på forhånd gjennom en miljøavgift. Bondelaget mener
ordningen fungerer sporadisk og avhenger av fremkommeligheten samt transportørens
mulighet til å hente fulle lass. Dette mener de er veldig uheldig.
- På bakgrunn av dette ønsker bondelaget å etablere en større, inngjerdet plass på
Sommerro, så bøndene kan kjøre plasten sin dit og transportørene kan hente plasten der.
- De ser for seg et tett gjerde med kodelås.
- Når det gjelder finansiering og drift av lagringsplassen ønsker de å søke myndigheter og
ulike instanser om tilskudd til et slikt miljøtiltak.
- De forventer at kommunen ikke skal ha kostnader til dette, og at selve arbeidet for dette
tiltaket gjøres på dugnad.
- De ønsker nå å se om Aremark kommune kunne tenke seg å stille areal til disposisjon for
et slikt tiltak. Det er ikke angitt hvor stort areal de ønsker/har behov for.
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Vurdering
Bondelagets henvendelse er rettet til kommunen om dette som grunneier og ikke som myndighet
etter plan- og bygningsloven eller forurensningsloven. Tiltakets kjerne om å kvitte seg med
landbruksplast på en ordentlig måte er veldig positivt for alle parter, særlig da dagens ordning
ikke fungerer optimalt for bøndene i Aremark.
Rådmannen oppfatter at bondelaget ønsker å disponere et areal uten vederlag. Dette er ikke i
samsvar med tidligere praksis. Kommunen har solgt tomter på området men ikke uten vederlag
så vidt rådmannen er kjent med. Kommunen har trang økonomi og ønsker å selge eiendommer
for å få inntekter. Rådmannen anser derfor at kommunen bør selge eller leie ut arealer heller enn
å la noen bruke dem vederlagsfritt.
Denne bruken bondelaget ser for seg vil kunne gi slitasje på området som krever
reparasjoner/utbedringer underveis eller etter at leien er over. Om da kommunen ikke har tatt inn
leie underveis vil kommunen kunne få utlegg som ikke er dekket med inntekter. Bondelaget
skriver ingenting om hvem som får kostnaden av å sette opp gjerder og siden ta dem ned. Dette
risikerer å bli enda en kostnad kommunen står igjen med til slutt.
Kommunen har også en sak gående på gnr/bnr 53/12 og 21 hvor grunneier er anmodet om å
rydde opp. Kommunen er opptatt av likebehandling og i den saken er kommunen ikke positiv til
at grunneier får sette opp tette gjerder i stedet for å rydde opp på tomten. Denne holdningen gir
presedens for tilsvarende saker innenfor samme reguleringsplan.
Bondelaget sier ikke hvor langsiktig de ser for seg denne ordningen skal vare. Det er sannsynlig
at ordning skal vare i flere år ettersom de vil ha kostnader ved etablering og inngjerding av
arealet. Dette vil derfor kunne binde opp regulerte arealer på kommunens industriområde på
ubestemt tid. Det er heller ikke redegjort for hvor stort areal de ser behov for.
I bestemmelsene til reguleringsplanen knyttet formål industri/lager/kontor står det:
§2.1 Område kan benyttes til lett industri, håndverksbedrifter, lager og kontor. Det kan tillates
mindre forretninger knyttet til hovedformålets virksomhet. Det er ikke tillatt med virksomhet som
kan medføre særlige miljøulemper for området og nærliggende boligbebyggelse. Midlertidige
skur, haller m.v., som ikke er relatert til virksomheten, tillates ikke. Lagring av bilvrak, bildeler
og utrangerte biler, maskiner eller annet avfall er ikke tillatt. Utelagring av varer og annet
utstyr som brukes i produksjonen eller som er nødvendig for lagervirksomheten, er tillatt.
Nest siste setning innebærer at lagring av landbruksplast strider imot reguleringsplanens
bestemmelser. Dersom man skal lagre landbruksplast i et inngjerdet område under åpen himmel
er det stor fare for at det vil kunne bli forsøpling av omliggende arealer, natur og miljø. Dette vil
være en ulempe og virke skjemmende for grunneier, naboer, turgåere og andre brukere. Et slikt
tiltak burde være i lukkede anlegg som haller eller kontainere for å unngå fare for forsøpling.
Rådmannen peker på at en etablering slik bondelaget ønsker da ikke er i samsvar med
bestemmelser etter Plan- og bygningsloven. En slik etablering kan først skje etter at det er søkt
om og innvilget dispensasjon fra gjeldene reguleringsplan. Slik søknad foreligger ikke per nå og
kan ikke realitetsbehandles.
Ideen til bondelaget er interessant og positivt for miljøet. Rådmannen anbefaler imidlertid ikke
at en slik etablering skjer på Sommero. Man bør se på alternative lokaliseringer.
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Rådmannens innstilling
Kommunen ser nytten av et tiltak som bondelaget tar initiativ til i sin henvendelse, men
Sommerro industriområde er ikke et egnet sted for en slik etablering. Lagring av avfall er i strid
med reguleringsplanen og vil kunne skape uheldig presedens for behandling av lignende
henvendelser senere.
Kommunens økonomi tilsier at kommunale arealer som skal disponeres av andre skjer enten ved
leie eller salg.
Det offentliges prinsipp om likebehandling er også et vesentlig moment i saken.
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PS 43/19 Referatsaker
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Arkiv:
Arkivsaksnr:

2019/182-1

Saksbehandler:

Alice Reigstad

Saksframlegg

Utvalg
Formannskap

Utvalgssak
1/19

Kommunestyret

Møtedato
11.04.2019
25.04.2019

Referatsak om status og ambisjoner i samarbeidet SmartKom Østfold
Referatsak om status og ambisjoner i samarbeidet mellom Aremark, Hvaler, Marker,
Råde, Skiptvet og Våler kommuner.

Innledning
Historikk og dagens situasjon
SmartKom Østfold ble etablert etter initiativ fra daværende rådmann i Råde og rådmannen i
Skiptvet rundt årsskiftet 2016/2017.
Bakgrunnen var de utfordringene kommunene generelt sto overfor. Behovet for fornyelse og
endring, krav til effektivisering og digitalisering. Samtidig var kommunereformen på gang, og
dette ville påvirke framtidig samarbeid mellom kommunene. Flere av kommunene som valgte å
forbli selvstendige opplevde usikkerhet knyttet til endringene i kommunestrukturen.
Rådmennene i Skiptvet og Råde diskuterte hvordan man best kunne etablere et alternativ til
kommunesammenslåing for å sikre nok gjennomføringskraft i forhold til nødvendige endringer
og omstillinger. Etter å ha koblet på Hvaler, ble det i fellesskap utarbeidet et notat som basis for
et nytt nettverkssamarbeid mellom kommune i Østfold; SmartKom Østfold med fokus på
innovasjon og utvikling. I videreutviklingen av nettverket har også oppgaver av mer
driftsmessig art blitt en viktig del.
Invitasjon til deltakelse ble sendt alle kommunene i Østfold på nyåret i 2017. Etter flere
fellesmøter i løpet av 1. halvår 2017, ble nettverket etablert med kommunene Hvaler, Marker,
Råde, Skiptvet, Våler, og litt senere Aremark. Både KS Østfold og Fylkesmannen i Østfold
møtte som observatører fra starten av og har siden støttet nettverket både finansielt og
kompetansemessig.
SmartKom Østfold (SKØ) har vært en hensiktsmessig organisasjon fram til i dag. Med smarte
prioriteringer av satsingsområder framover, så vil samarbeidet utvikle seg og gi økt merverdi.
SKØ er en viktig arena og relasjon som gir oss økt utviklingskraft, og et supplement til andre
samarbeidsrelasjoner som vi også skal opprettholde og utvikle på hver vår kant.
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Styringsgruppen i SKØ (rådmennene) ser nå at det er viktig med ytterligere forankring av
samarbeidet. Det må gjøres både politisk og i administrasjonen. Dette saksfremlegget er
utarbeidet som en orientering til politisk nivå og fremmes som identiske referatsaker i alle seks
kommunene. I tillegg inviteres ordførerne jevnlig til møte med styringsgruppen.
Arbeidstakerorganisasjonene deltar i våre fellessamlinger. I møtet de deltok i på nyåret 2019, ga
de gode tilbakemeldinger på hvordan de best kunne bidra i det videre arbeidet. De formidlet tro
på arbeidet, og at de ønsket å delta som en ressurs i arbeidet videre.
Deltagere
Samarbeidet inkluderer i dag seks kommuner, etter at Aremark kommune sluttet seg til Hvaler,
Marker, Råde, Skiptvet og Våler i begynnelsen av 2018. Andre kommuner har vært invitert til å
bli med, men gruppen på seks som nå samarbeider har etter hvert blitt kjent med hverandres
utfordringsbilder, og dette gir gode forutsetninger for å skape resultater.
Innad i de seks kommunene er det ledere og nøkkelfunksjoner fra hele bredden av fagområder
som deltar i fellesmøter og arbeidsgrupper. Tillitsvalgte var invitert til et stormøte første halvår
2019.
Ordførerne har fram til nå vært invitert til to statusmøter sammen med rådmennene.

Formål
SKØ skal gjennom samarbeid om tjenesteutvikling og innovasjon gi økt verdiskaping for
innbyggere og næringsliv i deltagernes kommuner.
Ambisjoner og forventninger:





Gode nettverk gir bedre informasjonsflyt, ideer og løsninger
Økt kompetanse gir bedre trivsel og mestring for ansatte
Samarbeid gir bedre tjenester, større kreativitet, mer innovasjon
Samarbeid bør gi smartere ressursbruk og positivt resultatbidrag til økonomien i hver
kommune.

Organisering
Samarbeidet er organisert med en styringsgruppe, arbeidsgrupper og nettverk (faggrupper) som
støtter hverandre ved behov. Kolleger på tvers av kommunene har kommet sammen, startet
idedugnad, blitt kjent og har raskt kommet til valg om å konkretisere samarbeidet rundt aktuelle
temaer. Alle har hatt en felles utarbeidet behov-/tilbudsmatrise som referanse for hvilke
kommuner som har gitte behov (for hjelp) og hvem har (høy) kompetanse og ressurser til å
hjelpe. Behovs- og tilbudsmatrisen ble presentert for ordførerne i fellesmøte i Skiptvet høsten
2018.
Møter avholdes fortrinnsvis hos de deltagende kommuner.
Styringsgruppe
Styringsgruppen består av de seks rådmennene. Det er lagt opp til at ordstyrer- og
referentrollene rulleres på 1 års basis.
Arbeidsgrupper
Arbeidsgrupper har blitt etablert på områder der to eller flere kommuner ser muligheter og
potensielle gevinster ved å komme sammen for å løse utfordringer og skape nye løsninger.
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Arbeidsgruppene ledes av en leder/nøkkelperson fra en av kommunene. Sammensetningen av
arbeidsgruppene er fritt definert ut fra behov som hver enkelt kommune har, eller hvilke
oppgaver det skal jobbes med.
Arbeidsgruppene skriver referater fra sine møter og referatene sendes styringsgruppa
fortløpende.
Disse arbeidsgruppene er initiert så langt:








Innkjøp
Service og kommunikasjon
Helse- og omsorg
HR
Digitalisering/automatisering
Oppvekst – to undergrupper
o Tilsyn barnehage
o PPT – Systemisk tenkning rundt barn med ulike vansker
Samfunnsutvikling og tekniske tjenester – seks undergrupper
o Bibliotek
o Fritidstjenester/utstyrsbank
o Nettverk for driftsoperatører
o Oppmåling og geodata
o Byggesak
o Klima og miljø

Strategiske forhold og interessenter
Strategisk forhold
SKØ er en gruppe kommuner som har noe ulik størrelse, men der vi likevel ser at flere av
utfordringene og mulighetene er innenfor de samme områdene. Samarbeidet har også vist en del
forskjellighet mellom kommunene knyttet til behov og oppgaver som for eksempel kan ha
sammenheng med:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Geografisk beliggenhet – hvem er våre naboer, hvilke byer er våre regionsentre osv.
Befolkningstall og befolkningsvekst/-nedgang, infrastrukturbehov og investeringsbehov
Demografi og andre forhold i den enkelte kommune
Økonomisk handlingsrom og budsjetter
Kompetanse i egen organisasjon
Vedtatte mål og planer.

Interessenter
SKØ har etablert nettverket med mål om at vi gjennom samarbeid kan skape merverdi i
tjenesteproduksjon for gjeldene kommuner. Alle kommunene har i tillegg til SKØ forskjellige
samarbeidsrelasjoner til flere andre omkringliggende kommuner knyttet til administrative
tjenester, tjenesteproduksjon, samt noen østfoldovergripende prosjekter for eksempel knyttet til
digitalisering.
Slik vi ser det vil alle kommunene også fremover være avhengig av, og ha nytte av utvidet
samarbeid med flere omkringliggende kommuner i tillegg til SKØ.
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Resultater
De ulike arbeidsgruppene, nevnt under punkt 3.2, arbeider med ulike temaer. I det følgende er
en kort oppsummering av arbeidet så langt.
Innkjøp
Alle kommunene har deltatt i innkjøpsgruppen i oppstartsfasen. Ulike behov har materialisert
seg underveis og derfor er resultatet så langt at halvparten av kommunene har etablert fast
økonomisk samarbeidsavtale om kompetanse og kapasitet. De øvrige kommunene har etablerte
innkjøpssamarbeid med andre kommuner og deltar i et SKØ-samarbeid om oppgaver man ser
det vil være hensiktsmessig å løse sammen.
Service og kommunikasjon
I denne nettverksgruppen deltar alle seks kommunene. Gruppen har frem til nå hatt hovedtemaer
knyttet til innbyggerdeltakelse, og hvordan vi best kan komme i dialog med kommunens
innbyggere. Fremover vil temaer som felles kompetanseheving og arbeid med
digitaliseringstiltak stå sentralt.
Helse- og omsorg
Alle kommuner er representert i gruppen ved kommunalsjefer eller virksomhetsledere. Aktuelle
temaer gruppen har jobbet med er for eksempel velferdsteknologi og tjenestetildeling, samt
hvordan legge til rette slik at våre innbyggere kan bo lengst mulig i sine hjem. Man ønsker
fremover å se på tjenesteorganisering og styringsdata.
HR
Alle kommunene er representert i HR-gruppen. Hovedtemaene har dreid seg om
personalpolitiske forhold. Eksempler kan være rekruttering, heltid-deltid og kompetanseplaner. I
det fremtidige arbeidet vil det også settes fokus på det overordnede strategiske arbeidet.
Gruppen har utarbeidet felles politisk saksdokument for alle kommunen knyttet til KSdebatthefte 2018.
Automatisering
SKØ har sammen med Sarpsborg, Fredrikstad og Halden iverksatt et samarbeid knyttet til
automatisering av regelstyrte prosesser. Vi kom tidlig i samarbeidet til erkjennelsen at selv om
de store kommunene har større ressurser og kompetansemiljøer, så kan toveis samarbeid være
fruktbart for både store og små kommuner. Dette fordi mindre kommuner har en
smådriftsfordel. Smådriftsfordelen dreier seg om korte kommunikasjonslinjer og mindre
fagmiljøer, noe som gjør det enklere å løse utfordringer raskt for deretter å kunne komme i gang
med konkret utprøving.
Oppvekst
I oppvekstgruppen er alle kommunene representert. Gruppen har delt seg i to undergrupper,
SKØ barnehage og SKØ skole.
SKØ barnehage
SKØ barnehage har utarbeidet felles dokumenter og system rundt tilsyn. Dette skal være i tråd
med statlige føringer og standarder. Barnehageloven definerer kommunen som både eier og
tilsynsmyndighet for barnehagene, og SKØ kan hjelpe hverandre for å oppfylle kravene i
lovverket.
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SKØ skole
Skole-nettverket har hatt fokus på PPT – systemisk tenkning rundt barn med ulike vansker. Her
har man vært spesielt opptatt av kompetansemiljø, hvordan vi kan tenke nytt om for eksempel
spesialpedagogikk og forebyggende tjenester.
Samfunnsutvikling og tekniske tjenester
Det siste området det er etablert nettverks- og arbeidsgrupper på er samfunnsutvikling og
tekniske tjenester. Dette er et mangeartet område og det er derfor tenkt delt opp i følgende seks
undergrupper:







Bibliotek
Fritidstjenester/utstyrsbank
Nettverk for driftsoperatører
Oppmåling og geodata
Byggesak
Klima og miljø

Det er ulikt hvor mye aktivitet det har vært i de seks gruppene. Noen har startet et samarbeid,
andre har foreløpig ikke kommet i gang.
Nettverket for driftsoperatører har arrangert et felles seminar, en dagssamling hvor alle
kommunene var invitert og representert. Temaet for dagssamlingen var «Smarte bygg» og
arrangementet fant sted i lokalene til Smart Innovasjon Norway AS, næringsparken på Remmen.
En viktig oppgave for det videre arbeidet i SKØ er å prioritere hvilke grupper som skal
samarbeide, og hva de skal samarbeide om.
KS - innovasjonsprosjekt
Gjennom 2018, og med avslutning i februar 2019, har SKØ-kommunene deltatt i et pilotprosjekt
i samarbeid med KS. Pilotprosjektet har hatt fokus på innovasjonsledelse og kommunene har
deltatt med sine ledergrupper og andre nøkkelpersoner. SKØ-kommunenes deltakelse i
pilotprosjektet ble støttet av fylkesmannen med skjønnsmidler.
Andre samarbeidsgevinster
Fra oppstart av SKØ og frem til nå har det vært arrangert fire storsamlinger. I tillegg til
resultater i arbeidet i de ulike arbeidsgruppene, har samarbeidet samlet sett gitt ulike andre
gevinster.








Det er etablert flere tverrgående nettverksgrupper (uten konkrete prosjekt) som treffes
både på samlinger og mellom samlingene. Eksempler på dette er HR sjefer og
kommunikatører som har møttes og hatt annen kontakt for å dele erfaringer, diskutere
konkrete dagligdagse problemstillinger og delt data om organisasjon og driftsforhold.
På samlingene har det også vært fokus på felles kompetanseheving på ulike temaer. Vi har
for eksempel hatt seminar om både automatisering og gevinstrealisering det siste året.
Det er viktig at vi gjennomfører idemyldring når vi møtes. Dette har vært en viktig del for
å skape grunnlag for etablering av nye prosjekter.
Innenfor de ulike temaområdene har det blitt tatt initiativ til ulike spin-off samarbeid etter
samlinger og møter, for eksempel samarbeid om Kommune 3.0. Når disse oppstår vurderes
de av rådmennene slik at man kan oppfordre til at andre får være med.
Rådmennene har etablert et rådmannsnettverk som jobber tett sammen om utviklingen i
kommunene. De fungerer som nettverk og mentorer for hverandre og har blitt en verdifull
arena der tillit og rom for gode diskusjoner har vokst fram.
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Neste steg
Denne orienteringen blir fremmet som referatsak i alle seks kommuner i løpet av april/mai 2019.
Styringsgruppen jobber i disse dager med et strategidokument. Det har til hensikt å tydeliggjøre
målsettinger og prioriteringer framover.
Neste skriftlige oppdatering om framdrift vi skje i årlig årsrapport. Muntlig informasjon om
arbeidet vil legges frem for folkevalgte ved behov.
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PS 44/19 Orienteringer

PS 45/19 Grunngitte spørsmål etter § 20 i reglement for utvalg

PS 46/19 Forespørsler
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