Aremark kommune

Møteprotokoll
Utvalg:

Formannskap

Møtested:

Kommunestyresalen, Aremark rådhus

Dato:

09.05.2019

Tidspunkt: 17:00-17:45
Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Geir Ragnar Aarbu
Leder
Alf Martin Ulven
Nestleder
Nils Håkon Sandtorp
Medlem
Tove Merete Thomassen
Medlem
Fagerhøi
Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Turid Heitmann Kollerød
MEDL

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Lars Martin Jæger
Turid Heitmann Kollerød

Representerer
SP
H
KRF
AP

Representerer
SP

Representerer
H

Merknader
Sak 55/19 Finansiering av konsulentbistand kostnadsberegning av branntekniske tiltak
Fossbykollen ble lagt fram som bordsak og står ikke oppført i innkallingen.
Sakspapirer ble sendt ut på epost samme dag som møtet gikk av stabelen.
Saken ble behandlet før møtet ble lukket i forbindelse med behandlingen av sak 54/19.
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Godkjenning av innkalling

PS 52/19

Godkjenning av sakliste

PS 53/19

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 54/19

Orientering om oppfølging av varslersak

PS 55/19

Finansiering av konsulentbistand kostnadsberegning av
branntekniske tiltak Fossbykollen

PS 51/19 Godkjenning av innkalling
Behandling i Formannskap - 09.05.2019

Vedtak
Innkallingen ble enstemmig godkjent.

PS 52/19 Godkjenning av sakliste
Behandling i Formannskap - 09.05.2019

Vedtak
Sakslisten ble enstemmig godkjent.

PS 53/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Behandling i Formannskap - 09.05.2019

Vedtak
Protokollen ble enstemmig godkjent.

Unntatt
offentlighet

PS 54/19 Orientering om oppfølging av varslersak
Behandling i Formannskap - 09.05.2019
Ordfører lukker møtet.
Ordfører orienterer formannskapet om at kontrollutvalget har invitert seg selv inn i dagens møte.
De er ønsket velkommen av ordfører.
- Ordfører orienterer om at han tar varslingssaken på største alvor. Han har rådført seg
med flere, blant annet KS-advokatene, og tar derfor saken opp med formannskapet.
- Forslag til vedtak fra ordfører: Formannskapet vedtar at saken tas til orientering og på
største alvor, og at man for fremtiden anmoder om at det ikke kommer upassende
uttalelser og at man tenker seg om vedrørende språkbruk i e-poster.
- Representanten Tove Fagerhøi (AP) kommer med forslag om at Formannskapet
anmoder Administrasjonsutvalget om å revidere dokumentene «Arbeidsgiverpolitiske
retningslinjer for Aremark kommune» og «Personalpolitiske retningslinjer».
Ordfører orienterer formannskapet:
Boliger:
- Ordfører har mottatt innspill fra gruppen som arbeider med fremtidens eldreomsorg
vedrørende behov for boliger til personer med særskilte behov i Aremark kommune.
Innspillet gjelder å beholde enkelte boliger på Bergslund i stedet for å bygge nye.
- Formannskapet diskuterer saken. De ønsker at administrasjonen undersøker hvilket
tilskuddsnivå som er på denne type boliger. Det kan hende det lønner seg å bygge nytt
kontra å pusse opp de eksisterende boligene.
- Vedtak: Formannskapet tar med seg innspillet videre og ber administrasjonen undersøke
hvilket tilskuddsnivå som er på denne typen boliger.
Furulund:
- Formannskapet får opplest tilbakemelding fra Helene Rødseth vedrørende vedtak fra
Formannskapsmøtet 11. april.
- Formannskapet diskuterer saken.
- Vedtak: Forretningsplanen må bakes inn i prosjektplanen for prosjekt "Styrke
næringslivet i Marker og Aremark for å skape nytenking og innovasjon". Prosjektplanen
vil legge føringen for utlysning av nye drivere. Dette forutsettes finansiert av Aremark
kommunes andel i Næringsparken.
Strømsfoss mølle:
- Det har vært en e-post-utveksling mellom Aremark kommune og eier av Strømsfoss
mølle (Alf Ulven) vedrørende vask av lokalene.
- Eier ønsker at ansvaret for innvendig vask overføres til Kanalselskapet.
- Saken diskuteres.
- Vedtak: Formannskapet ber rådmannen ved reforhandling av avtale med
Haldenvassdragets Kanalselskap inkludere drift av Strømsfoss Mølle, utover eiers
ansvar.

Vedtak
Varslersaken:
Formannskapet vedtar at saken tas til orientering og på største alvor, og at man for fremtiden
anmoder om at det ikke kommer upassende uttalelser og at man tenker seg om vedrørende
språkbruk i e-poster.
Formannskapet anmoder Administrasjonsutvalget om å revidere dokumentene
«Arbeidsgiverpolitiske retningslinjer for Aremark kommune» og «Personalpolitiske
retningslinjer».
Boliger:
-

Formannskapet tar med seg innspillet videre og ber administrasjonen undersøke hvilket
tilskuddsnivå som er på denne typen boliger.

Furulund:
-

Forretningsplanen må bakes inn i prosjektplanen for prosjekt "Styrke næringslivet i
Marker og Aremark for å skape nytenking og innovasjon". Prosjektplanen vil legge
føringen for utlysning av nye drivere. Dette forutsettes finansiert av Aremark kommunes
andel i Næringsparken.

Strømsfoss mølle:
-

Formannskapet ber rådmannen ved reforhandling av avtale med Haldenvassdragets
Kanalselskap inkludere drift av Strømsfoss Mølle, utover eiers ansvar.

PS 55/19 Finansiering av konsulentbistand kostnadsberegning av
branntekniske tiltak Fossbykollen sykehjem
Behandling i Formannskap - 09.05.2019
Rådmannens innstilling:
1. Det bevilges kr 50.000,- eks mva til konsulentbistand for å kostnadsberegne tiltakene
anbefalt i Rambøll sin Tilstandsvurdering med tiltaksliste datert 26.04.19. Arbeidet er en
del av et forprosjekt for oppgradering av sykehjemmet.
2. Utgiften kr 50 000,- eks mva. belastes konto 02701.4333.261 og dekkes ved bruk av
disposisjonsfond konto 09400.4333.261/2.5600.001.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt

Vedtak
1. Det bevilges kr 50.000,- eks mva til konsulentbistand for å kostnadsberegne tiltakene
anbefalt i Rambøll sin Tilstandsvurdering med tiltaksliste datert 26.04.19. Arbeidet er en
del av et forprosjekt for oppgradering av sykehjemmet.
2. Utgiften kr 50 000,- eks mva. belastes konto 02701.4333.261 og dekkes ved bruk av
disposisjonsfond konto 09400.4333.261/2.5600.001.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt

