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PS 26/19 Godkjenning av innkalling
Behandling i Kommunestyret - 25.04.2019

Vedtak
Innkallingen ble enstemmig godkjent.

PS 27/19 Godkjenning av saksliste
Behandling i Kommunestyret - 25.04.2019

Unntatt
offentlighet

Vedtak
Sakslisten ble enstemmig godkjent.

PS 28/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Behandling i Kommunestyret - 25.04.2019

Vedtak
Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent.

PS 29/19 Likviditetsprognose pr 31.03.2019
Behandling i Kommunestyret - 25.04.2019
Formannskapets innstilling:
Likviditetsprognose pr 31.03.19 tas til orientering.
Kassekreditten i Marker Sparebank sies opp.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak
Likviditetsprognose pr 31.03.19 tas til orientering.
Kassekreditten i Marker Sparebank sies opp.

PS 30/19 Vedtatt salg av boliger - forberedelse ved engasjement av takstmann
og megler
Behandling i Kommunestyret - 25.04.2019
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å gå videre i prosessen med å selge
kommunale boliger i følgende grupper:
a. Bergslund 10 boligenheter
b. Fosdal 17 boligenheter (2 byggetrinn – nye og gamle)
c. Fosbykollen 9 boligenheter
d. Fladebyåsen 1 boligenhet
2. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå avtale med takstmann og
eiendomsmegler slik at prosessen med salg av boliger kan fortsette og budsjettvedtak
følges opp. Utgiftene utgiftsføres på konto 03700 4321 265 og finansieres ved salg av
boligene.

3. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå avtale med konsulent slik at forhold
relatert til plan- og bygningslovens bestemmelser som er en forutsetninger for salg kan
ivaretas. Utgiftene utgiftsføres på konto 03700 4321 265 og finansieres ved salg av
boligene.
4. Kommunestyrets valgte arbeidsgruppe deltar i prosessene over ved behov. Dette
vurderes fortløpende av rådmannen som gruppens leder i samråd med ordfører.
Behandling:
Representanten Tove Fagerhøi (A) ba om at hennes habilitet ble vurdert med bakgrunn i at
hennes mor er part i saken.
Representanten Leif Ivar Fagerhøi (A) ba om at hans habilitet ble vurdert med bakgrunn i at
hans svigermor er part i saken.
Kommunestyret erklærte enstemmig at Tove Fagerhøi og Leif Ivar Fagerhøi er inhabile i saken
og begge fratrådte ved behandlingen.
Vararepresentantene Ole Petter Norum og Ann Kristin Aarbu tok sete ved behandlingen av
saken.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å gå videre i prosessen med å selge
kommunale boliger i følgende grupper:
a. Bergslund 10 boligenheter
b. Fosdal 17 boligenheter (2 byggetrinn – nye og gamle)
c. Fosbykollen 9 boligenheter
d. Fladebyåsen 1 boligenhet
2. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå avtale med takstmann og
eiendomsmegler slik at prosessen med salg av boliger kan fortsette og budsjettvedtak
følges opp. Utgiftene utgiftsføres på konto 03700 4321 265 og finansieres ved salg av
boligene.
3. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå avtale med konsulent slik at forhold
relatert til plan- og bygningslovens bestemmelser som er en forutsetninger for salg kan
ivaretas. Utgiftene utgiftsføres på konto 03700 4321 265 og finansieres ved salg av
boligene.
4. Kommunestyrets valgte arbeidsgruppe deltar i prosessene over ved behov. Dette
vurderes fortløpende av rådmannen som gruppens leder i samråd med ordfører.

PS 31/19 Oppfølging av budsjettvedtak for 2019 - etablering av VA som eget
selskap - selskapsform
Behandling i Kommunestyret - 25.04.2019
Rådmannens innstilling:

Saken legges frem uten innstilling.
Behandling:
Representanten Tove Fagerhøi (A) kom med følgende forslag til vedtak fra
Arbeiderpartiet og Venstre:
Arbeiderpartiet og Venstre fremmer følgende forslag til vedtak til kommunestyre sak 31/19
oppfølging av budsjettvedtak for 2019 - etablering av VA som eget selskap – selskapsform.
Etter å ha innhentet ytterligere opplysninger i saken og rådført oss med fagpersoner innen
området, så ser vi ingen økonomisk gevinst ved å etablere VA som eget selskap.
Det vil bare påføre abonnentene ytterligere kostnader ved å gjennomføre en slik utredning.
Derfor er det mer hensiktsmessig at Rådmannen og hennes stab bruker sine ressurser på andre
viktigere oppgaver i kommunen.
Kommunestyret trekker derfor bestillingen til Rådmannen angående utredning av VA som eget
selskap. Økonomiplanen justeres om nødvendig.
Representanten Tove Fagerhøi (A) sitt forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Etter å ha innhentet ytterligere opplysninger i saken og rådført oss med fagpersoner innen
området, så ser vi ingen økonomisk gevinst ved å etablere VA som eget selskap.
Det vil bare påføre abonnentene ytterligere kostnader ved å gjennomføre en slik utredning.
Derfor er det mer hensiktsmessig at Rådmannen og hennes stab bruker sine ressurser på andre
viktigere oppgaver i kommunen.
Kommunestyret trekker derfor bestillingen til Rådmannen angående utredning av VA som eget
selskap. Økonomiplanen justeres om nødvendig.

PS 32/19 oppfølging av budsjettvedtak 2019 - organisering - samarbeidsavtale
med Marker
Behandling i Kommunestyret - 25.04.2019
Drift- og utviklingsutvalgets innstilling:
1. Kommunestyret ber rådmannen om å innlede forhandlinger med Marker kommune om å
videreføre kjøp av tjenester fra dem innenfor landbruk, skogbruk, vilt, natur- og
friluftsliv, klima/miljø mm i det omfang som fremkommer i Marker kommune sine
beskrivelser av oppgavene som utføres i dag.
2. Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle en avtale som legges frem for
kommunestyret til godkjenning.
Drift- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Kommunestyret ber rådmannen om å innlede forhandlinger med Marker kommune om å
videreføre kjøp av tjenester fra dem innenfor landbruk, skogbruk, vilt, natur- og
friluftsliv, klima/miljø mm i det omfang som fremkommer i Marker kommune sine
beskrivelser av oppgavene som utføres i dag.
2. Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle en avtale som legges frem for
kommunestyret til godkjenning.

PS 33/19 Skogbrannreserve - samarbeid med Halden
Behandling i Kommunestyret - 25.04.2019
Drift- og utviklingsutvalgets innstilling:
1. Rådmannen gis fullmakt fra Kommunestyret til legge ansvaret for organisering av
mannskaper og ledelse av skogbrannreserven under kommunens administrasjonen,
herunder utnevnelse av rodemestre.
2. Kommunestyret ber rådmannen etablere felles skogbrannreserve sammen med Halden
kommune.
3. Den årlige driftskostnaden for skogbrannreserve kr 25 000,- belastes kto.
10100/10900/10990.4510.339 og dekkes ved bruk av disposisjonsfond kto.
19400.9200.880/2.5600.001
Representanten Øivind Strand (SP) ba om at språkfeil i innstillingen ble korrigert i vedtaket.
Drift- og utviklingsutvalgets innstilling med språkkorrigering fra Øivind Strand ble enstemmig
vedtatt.
Vedtak
1. Rådmannen gis fullmakt fra Kommunestyret til å legge ansvaret for organisering av
mannskaper og ledelse av skogbrannreserven under kommunens administrasjon,
herunder utnevnelse av rodemestre.
2. Kommunestyret ber rådmannen etablere felles skogbrannreserve sammen med Halden
kommune.
3. Den årlige driftskostnaden for skogbrannreserve kr 25 000,- belastes kto.
10100/10900/10990.4510.339 og dekkes ved bruk av disposisjonsfond kto.
19400.9200.880/2.5600.001

PS 34/19 Endringer i renovasjonsordningen
Behandling i Kommunestyret - 25.04.2019
Drift- og utviklingsutvalgets innstilling:

1. Aremark kommune innfører sortering av ny fraksjon som er papir, papp og kartong i en
egen beholder. Det innføres også for fritidseiendommer.
2. Aremark kommune innfører helårsrenovasjon for fritidseiendommer.
Renovasjonsbeholdere (restavfall, papir, papp og kartong) plasseres på en
hensiktsmessig måte slik at renovatøren får utført tømming. Det er anledning til å ha
fellesbeholdere.
3. Rådmannen bes belyse budsjettmessige konsekvenser og endringer i gebyrsatsene som
en konsekvens av punktene over og legge dette frem i en sak for kommunestyret før
ordningen innføres.
Drift- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Aremark kommune innfører sortering av ny fraksjon som er papir, papp og kartong i en
egen beholder. Det innføres også for fritidseiendommer.
2. Aremark kommune innfører helårsrenovasjon for fritidseiendommer.
Renovasjonsbeholdere (restavfall, papir, papp og kartong) plasseres på en
hensiktsmessig måte slik at renovatøren får utført tømming. Det er anledning til å ha
fellesbeholdere.
3. Rådmannen bes belyse budsjettmessige konsekvenser og endringer i gebyrsatsene som
en konsekvens av punktene over og legge dette frem i en sak for kommunestyret før
ordningen innføres.

PS 35/19 Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Aremark
Behandling i Kommunestyret - 25.04.2019
Rådmannens innstilling:
Saken legges frem uten innstilling fra rådmannen.
Representanten Nils Håkon Sandtorp (KRF) fremmet følgende forslag på vegne av
posisjonen (SP, H, KRF):
Ordfører får godtgjørelse basert på arbeidsinnsats tilsvarende 100% stilling. Satsen for
ordførers godtgjørelse er 82% av den lønn stortingsrepresentanter til enhver tid
mottar. Ved lønnsendring for stortingsrepresentanter, endres ordførers lønn pr. 1.mai.
Ordfører får ingen annen godtgjørelse enn ordførergodtgjørelsen fra kommunen.
Ordfører har fri mobiltelefon.
Ordfører meldes inn i kommunens pensjonsordning for tillitsmenn.
Dersom ordfører mener å kunne ivareta kommunens interesser med en mindre
stillingsprosent enn 100% er det opp til den påtroppende ordfører i samråd med
kommunestyret å bestemme dette.

Kommunestyret kan innvilge etterlønn til ordfører i inntil 3 måneder, dersom vedkommende ikke
har mulighet for å inntre i ny stilling etter valgperiodens utløp, og inntil 1½ måned, dersom
vedkommende tiltrer ny stilling.
Representanten Øivind Strand (SP) fremmet følgende forslag til endring av
godtgjøringsreglement for folkevalgte i Aremark:
Under A. Ordfører side 40:
Setningen i avsnitt 4 strykes.
Representanten Berit Bredholt (AP) fremmet følgende forslag til endring av
godtgjøringsreglement for folkevalgte i Aremark på vegne av opposisjonen (AP og V):
Ordfører får godtgjørelse basert på arbeidsinnsats tilsvarende 100% stilling. Satsen for
ordførers godtgjørelse er 82% av den lønn stortingsrepresentanter til enhver tid
mottar. Ved lønnsendring for stortingsrepresentanter, endres ordførers lønn pr. 1.januar.
Ordfører får ingen kompensasjon for eventuell arbeidsinnsats utover dette.
Der ordfører er leder for utvalg, råd og nemder oppnevnt av kommunestyre eller er
medlem i disse, mottar ordfører ingen annen godtgjørelse utover det faste.
Ordfører har fri mobiltelefon.
Ordfører meldes inn i kommunens pensjonsordning for tillitsmenn.
Kommunestyret kan innvilge etterlønn til ordfører i inntil 3 måneder, dersom vedkommende ikke
har mulighet for å inntre i ny stilling etter valgperiodens utløp, og inntil 1½ måned, dersom
vedkommende tiltrer ny stilling.
Ved votering fikk forslaget fra representanten Øivind Strand 1 stemme og falt.
Nils Håkon Sandtorp (KRF) sitt forslag ble satt opp mot forslaget fra Berit Bredholt (AP) og
fikk flertall med posisjonens (SP, H og KRF) 12 stemmer mot opposisjonens (AP og V) 5
stemmer.
Vedtak
Ordfører får godtgjørelse basert på arbeidsinnsats tilsvarende 100% stilling. Satsen for ordførers
godtgjørelse er 82% av den lønn stortingsrepresentanter til enhver tid
mottar. Ved lønnsendring for stortingsrepresentanter, endres ordførers lønn pr. 1.mai.
Ordfører får ingen annen godtgjørelse enn ordførergodtgjørelsen fra kommunen.
Ordfører har fri mobiltelefon.
Ordfører meldes inn i kommunens pensjonsordning for tillitsmenn.
Dersom ordfører mener å kunne ivareta kommunens interesser med en mindre
stillingsprosent enn 100% er det opp til den påtroppende ordfører i samråd med
kommunestyret å bestemme dette.

Kommunestyret kan innvilge etterlønn til ordfører i inntil 3 måneder, dersom vedkommende
ikke har mulighet for å inntre i ny stilling etter valgperiodens utløp, og inntil 1½ måned, dersom
vedkommende tiltrer ny stilling.

PS 36/19 Referatsaker
Behandling i Kommunestyret - 25.04.2019

Vedtak
Referatsak om status og ambisjoner i samarbeidet SmartKom Østfold tas til orientering.

RS 1/19 Referatsak om status og ambisjoner i samarbeidet SmartKom Østfold

PS 37/19 Orienteringer
Behandling i Kommunestyret - 25.04.2019


Orientering fra Øivind Strand vedrørende Østfold Arkivselskap.

Grunnet kommunesammenslåinger blir det færre kommuner i Arkivselskapet. Aurskog-Høland
kommune ønsker å komme inn i Arkivselskapet, og dette fremmes som en sak til
kommunestyret i juni.


Orientering fra ordfører Geir Aarbu (SP) vedrørende Østfold Energi og Fylkeskommunens aksjer.

Vedtak

PS 38/19 Grunngitte spørsmål etter §20 i reglement for utvalg
Behandling i Kommunestyret - 25.04.2019
Ingen grunngitte spørsmål ble fremmet.
Vedtak

PS 39/19 Forespørsler/interpellasjoner
Behandling i Kommunestyret - 25.04.2019
Ingen forespørsler/interpellasjoner.
Vedtak

