Aremark kommune

Møteprotokoll
Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

Kommunestyresalen, Aremark rådhus

Dato:

20.06.2019

Tidspunkt: 17:00-21:00
Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Geir Ragnar Aarbu
Leder
Håkon Tolsby
Medlem
Stine Marie Ranum
Medlem
Øivind Strand
Medlem
Alf Martin Ulven
Nestleder
Lars Martin Jæger
Medlem
Elin Louise Sørli Buer
Medlem
Mirjam Kilen
Medlem
Nils Håkon Sandtorp
Medlem
Anne Berit F. Sverd
Medlem
Tove Merete Thomassen
Medlem
Fagerhøi
Harald D. Nilsen
Medlem
Stig Runar Aarbu
Medlem
Berith Bredholt
Medlem
Solveig Toft
Medlem
Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Turid Heitmann Kollerød
MEDL
Jørgen Henrik Hovde
MEDL
Grønlund
Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Egil Anstensrud Kortnes
Turid Heitmann Kollerød
Tore Petter Engen
Jørgen Henrik Hovde
Grønlund

Representerer
SP
SP
SP
SP
H
H
H
H
KRF
KRF
AP
AP
AP
AP
V

Representerer
SP
H

Representerer
SP
H

Merknader
Møtende varamenn i sak 66/19 : Nils Erik Aanonsen for Geir Aarbu
Ole Christian Torgalsbøen hadde en presentasjon om Aremark brannvesen.
Det ble utdelt gullklokker til Mette Lie, Lillian Hansesætre og Lars Martin
Jæger. Irene Westgaard fikk overrakt medaljen for lang og tro tjeneste.

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Mette Eriksen
Konstituert rådmann
Christian Gundersen
Virksomhetsleder Nav, barnevern, helse og omsorg

Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

PS 46/19

Godkjenning av innkalling

PS 47/19

Godkjenning av saksliste

PS 48/19

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 49/19

Aremark kommunes årsregnskap og årsberetning for 2018

PS 50/19

Regnskapskontroll 2019 - tertialrapport 1/19

PS 51/19

Finansforvaltningen pr 30.04.19

PS 52/19

Likviditetsprognose pr 30.04.19

PS 53/19

Finansiering av påbegynte investeringer videreført fra 2018

PS 54/19

Finansiering av branntekniske tiltak på de kommunale
byggene Fosbykollen sykehjem og Aremark barnehage

PS 55/19

Nytt kommunenummer fra 01.01.2020

PS 56/19

Samarbeidsavtale om regionalt fellingslag for store rovdyr i
Østfold

PS 57/19

Klagebehandling - reguleringsplan for Fangekasa
misjonssenter

PS 58/19

Kommuneplanens arealdel - videre prosess etter 1. gangs
høring

PS 59/19

Fastsette prinsipper for fritak fra kommunale gebyrer

PS 60/19

Revisjonsordning i Aremark kommune

PS 61/19

Haldenvassdragets Kanalselskap - eierskap

PS 62/19

Oppfølging av renovasjonssaker

PS 63/19

Endring av selskapsavtale - Østfold interkommunale
arkivselskap IKS

PS 64/19

Endring av vedtekter SFO

PS 65/19

Orientering om oppfølging av varslersak

PS 66/19

Oppfølging av udatert notat fra Indre Østfold
Kommunerevisjon IKS

PS 67/19

Orienteringer

PS 68/19

Grunngitte spørsmål etter §20 i reglement for utvalg

PS 69/19

Forespørsler/interpellasjoner

Unntatt
offentlighet

X

PS 46/19 Godkjenning av innkalling
Behandling i Kommunestyret - 20.06.2019

Vedtak
Innkallingen ble enstemmig godkjent.

PS 47/19 Godkjenning av saksliste
Behandling i Kommunestyret - 20.06.2019

Vedtak
Sakslisten ble enstemmig godkjent.

PS 48/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Behandling i Kommunestyret - 20.06.2019

Vedtak
Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent.

PS 49/19 Aremark kommunes årsregnskap og årsberetning for 2018
Behandling i Kommunestyret - 20.06.2019
Formannskapets innstilling:
1. Aremark kommunes årsregnskap for 2018 fastsettes som fremlagt.
2. Aremark kommunes årsberetning for 2018 tas til etterretning.
3. Regnskapsmessig mindreforbruk for 2018, kr 3 963 655,72 avsettes til disposisjonsfond kto
19300.9220.880/2.5950.001 og 15400.9200.880/2.5600.001.
Protokolltilførsel fra Geir Aarbu (Sp):
Resultatet er godt, men det skyldes poster vi til dels ikke styrer. Spesielt vil vi påpeke et
overforbruk i omsorgssektoren på 2 millioner kroner i forhold til opprinnelig vedtatt budsjett.

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Aremark kommunes årsregnskap for 2018 fastsettes som fremlagt.
2. Aremark kommunes årsberetning for 2018 tas til etterretning.
3. Regnskapsmessig mindreforbruk for 2018, kr 3 963 655,72 avsettes til disposisjonsfond kto
19300.9220.880/2.5950.001 og 15400.9200.880/2.5600.001.

PS 50/19 Regnskapskontroll 2019 - tertialrapport 1/19
Behandling i Kommunestyret - 20.06.2019
Formannskapets innstilling:
Tertialrapport 1/2019 for perioden 01.01.19 – 30.04.19 tas til etterretning.
Utbytte utover budsjett fra Østfold Energi kr 1 000 000,- avsettes til disposisjonsfond.
Rådmannen legger frem en plan for å nå budsjettbalanse i neste formannskap.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tertialrapport 1/2019 for perioden 01.01.19 – 30.04.19 tas til etterretning.
Utbytte utover budsjett fra Østfold Energi kr 1 000 000,- avsettes til disposisjonsfond.
Rådmannen legger frem en plan for å nå budsjettbalanse i neste formannskap.

PS 51/19 Finansforvaltningen pr 30.04.19
Behandling i Kommunestyret - 20.06.2019
Formannskapet innstilling:
Aremark kommunes finansforvaltning pr. 30.04.2019 tas til etterretning.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Aremark kommunes finansforvaltning pr. 30.04.2019 tas til etterretning.

PS 52/19 Likviditetsprognose pr 30.04.19
Behandling i Kommunestyret - 20.06.2019
Formannskapets innstilling:
Likviditetsprognose pr. 30.04.2019 tas til orientering.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Likviditetsprognose pr. 30.04.2019 tas til orientering.

PS 53/19 Finansiering av påbegynte investeringer videreført fra 2018
Behandling i Kommunestyret - 20.06.2019
Formannskapets innstilling:
For å ferdigstille påbegynte og tidligere finansierte prosjekter bevilges:
2. kr 500 000,- eks mva til SD anlegg på skolen. Utgiften belastes kto. 02307.4331.222
finansieres ved bruk av lån kto. 09100.4331.870
3. kr 150 000,- eks mva for å installere manglende låssystem på skolen. Utgiften belastes kto.
02307.4331.222 og finansieres ved bruk av lån kto. 09100.4331.870.
Pkt. 1 utgår inntil videre. Rådmannen får i oppgave å fremskaffe detaljert informasjon til
kommunestyret 20.06.19
Rådmannen orienterte om fremskaffet detaljert informasjon vedr. Skodsberg avløpsrenseanlegg.
Rådmannens opprinnelige innstilling til Formannskapet ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
For å ferdigstille påbegynte og tidligere finansierte prosjekter bevilges
1. kr 620 000 eks mva til Skodsberg avløpsrenseanlegg. Utgiften belastes kto. 02307.4441.350
og finansieres ved bruk av lån kto. 09100.4441.870.
2. kr 500 000,- eks mva til SD anlegg på skolen. Utgiften belastes kto. 02307.4331.222
finansieres ved bruk av lån kto. 09100.4331.870.
3. kr 150 000,- eks mva for å installere manglende låssystem på skolen. Utgiften belastes kto.
02307.4331.222 og finansieres ved bruk av lån kto. 09100.4331.870.

PS 54/19 Finansiering av branntekniske tiltak på de kommunale byggene
Fosbykollen sykehjem og Aremark barnehage
Behandling i Kommunestyret - 20.06.2019
Formannskapets innstilling:
Rådmannen må fremskaffe ytterligere opplysninger til saken. Saken legges frem for
kommunestyret 20.06.19 uten innstilling fra formannskapet.
Ytterligere opplysninger var lagt til ved utsendelse av sakskartet til kommunestyret.
Alf Ulven (H) hadde følgende kommentarer:
Sykehjemmet er planlagt å skulle gjennom en rehabilitering og det er derfor viktig at vi ikke
foretar unødvendige investeringer.
Plankomiteen for fremtidens eldreomsorg i Aremark har laget en liste over tiltak, som på grunn
av forestående rehabilitering av sykehjem og servicefløy, bør vurderes om er nødvendige å
gjennomføre eller bør utsettes.
Alf Ulven (H) fremmet følgende tilleggsforslag:
Før igangsetting av arbeidene skal konkret kostnadsbudsjett, dokumentert med anbud på
enkeltprosjekt for både barnehage og sykehjem behandles av Formannskapet.
Det skal dokumenteres at det kun er absolutt nødvendige investeringer som skal gjennomføres i
forhold til sikkerheten til ansatte, barn i barnehagen og pasienter på sykehjemmet.
Rådmannens opprinnelige innstilling til Formannskapet med tilleggsforslag fra Alf Ulven ble
enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Det bevilges inntil kr 1 500 000,- eks mva til brannteknisk oppgradering av Fosbykollen
sykehjem i tråd med tiltaksplan utarbeidet av Rambøll for de tiltakene som er gitt med anbefalt
gjennomføringstid straks og 1-3 år. Avvik etter branntilsyn ivaretas i samme prosess.
Investeringen belastes kto. 02307.4333.261og finansieres ved bruk av lån kto. 09100.4331.870
2. Det bevilges inntil kr 250 000,- eks mva til brannteknisk oppgradering av Aremark barnehage
i tråd med tiltaksplan utarbeidet av Rambøll for de tiltakene som er gitt med anbefalt
gjennomføringstid straks og 1-3 år. Avvik etter branntilsyn ivaretas i samme prosess
investeringen belastes kto. 02307.4332.221 og finansieres ved bruk av lån kto. 09100.4332.870
3. Før igangsetting av arbeidene skal konkret kostnadsbudsjett, dokumentert med anbud på
enkeltprosjekt for både barnehage og sykehjem behandles av Formannskapet. Det skal
dokumenteres at det kun er absolutt nødvendige investeringer som skal gjennomføres i forhold
til sikkerheten til ansatte, barn i barnehagen og pasienter på sykehjemmet.

PS 55/19 Nytt kommunenummer fra 01.01.2020
Behandling i Kommunestyret - 20.06.2019
Formannskapets innstilling:

1. Det bevilges inntil kr 300 000,- til oppdatering av kommunens systemer i forhold til nytt
kommunenummer.
2. Utgiften belastes kto 12701.1122.120 og finansieres ved bruk av disposisjonsfond kto
19500.1122.120/2.5600.001.
Formannskapets innstillig ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Det bevilges inntil kr 300 000,- til oppdatering av kommunens systemer i forhold til nytt
kommunenummer.
2. Utgiften belastes kto 12701.1122.120 og finansieres ved bruk av disposisjonsfond kto
19500.1122.120/2.5600.001.

PS 56/19 Samarbeidsavtale om regionalt fellingslag for store rovdyr i Østfold
Behandling i Kommunestyret - 20.06.2019
Viltnemdas innstilling:
Aremark viltnemnd anbefaler at kommunestyret godkjenner en samarbeidsavtale om
interkommunalt fellingslag for store rovdyr og anbefaler at Aremark kommune bevilger midler
til årlig drift av fellingslaget.
Morten Buer ba om en protokolltilførsel: SNO burde i større grad ha kapasitet til å håndtere
dette.
Viltnemdas innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret godkjenner samarbeidsavtale om interkommunalt fellingslag for store rovdyr og
anbefaler at Aremark kommune bevilger midler til årlig drift av fellingslaget.

PS 57/19 Klagebehandling - reguleringsplan for Fangekasa misjonssenter
Behandling i Kommunestyret - 20.06.2019
Drift- og utviklingsutvalgets innstilling:
DUV anbefaler at klagen tas til følge og at områdene C10 og UH6 fjernes fra planen.
Begrunnelsen er at ulempene ikke var tilstrekkelig belyst når planen ble godkjent.
Drift- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret anbefaler at klagen tas til følge og at områdene C10 og UH6 fjernes fra planen.
Begrunnelsen er at ulempene ikke var tilstrekkelig belyst når planen ble godkjent.

PS 58/19 Kommuneplanens arealdel - videre prosess etter 1. gangs høring
Behandling i Kommunestyret - 20.06.2019
Formannskapets innstilling:
Kommunestyret ber rådmannen organisere og lede det videre arbeidet med kommuneplanens
arealdel og ivareta dette med de fagpersoner som hun finner formålstjenlig i tråd med god
forvaltningsskikk.
Rådmannen får i oppgave å sette opp en tidsplan og ressursbehov som legges fram i
kommunestyre 20.06.19.
Rådmannen redegjorde for foreløpig tidsplan og ressursbehov. Planen forventes å bli lagt frem
for formannskapet før valget og at den er innenfor den økonomiske rammen på kr 200 000,-.
Formannskapets innstilling med rådmannens redegjørelse ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret ber rådmannen organisere og lede det videre arbeidet med kommuneplanens
arealdel og ivareta dette med de fagpersoner som hun finner formålstjenlig i tråd med god
forvaltningsskikk.
Planen forventes å bli lagt frem for formannskapet før valget og at den er innenfor den
økonomiske rammen på kr 200 000,-.

PS 59/19 Fastsette prinsipper for fritak fra kommunale gebyrer
Behandling i Kommunestyret - 20.06.2019
Drift- og utviklingsutvalgets innstilling:
Ved søknad om fritak for kommunale gebyrer skal følgende prinsipper legges til grunn:
For å kunne få fritak fra feiing- og tilsynsgebyr må hjemmelshaver dokumentere at
piperøret(ene) er koblet fra. Slik dokumentasjon må inneholde bilder.
For å kunne få fritak fra vann- og avløpsgebyrer må hjemmelshaver dokumentere at godkjent
rørlegger har plombert vanninntaket.
For å kunne få fritak fra renovasjonsgebyr må hjemmelshaver få innfridd fritak fra feiing- og
tilsynsgebyr, og fritak fra vann- og avløpsgebyr. Fritak gis for maksimalt 3 år av gangen. Når
de 3 årene er gått må eier selv sørge for å søke på nytt dersom det er et ønske om fritak for
ytterligere en periode.

Det kan gis fritak fra gebyrregulativet når et hus rives av ulike årsaker, da huset/boligen vil
være ubeboelig.
Rådmannen bes innarbeide disse prinsippene i kommunens gebyrregulativ for neste år og også
frem til dette legge overnevnte prinsipper til grunn ved behandling av søknader om fritak.
Drift- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ved søknad om fritak for kommunale gebyrer skal følgende prinsipper legges til grunn:
For å kunne få fritak fra feiing- og tilsynsgebyr må hjemmelshaver dokumentere at
piperøret(ene) er koblet fra. Slik dokumentasjon må inneholde bilder.
For å kunne få fritak fra vann- og avløpsgebyrer må hjemmelshaver dokumentere at godkjent
rørlegger har plombert vanninntaket.
For å kunne få fritak fra renovasjonsgebyr må hjemmelshaver få innfridd fritak fra feiing- og
tilsynsgebyr, og fritak fra vann- og avløpsgebyr. Fritak gis for maksimalt 3 år av gangen. Når de
3 årene er gått må eier selv sørge for å søke på nytt dersom det er et ønske om fritak for
ytterligere en periode.
Det kan gis fritak fra gebyrregulativet når et hus rives av ulike årsaker, da huset/boligen vil være
ubeboelig.
Rådmannen bes innarbeide disse prinsippene i kommunens gebyrregulativ for neste år og også
frem til dette legge overnevnte prinsipper til grunn ved behandling av søknader om fritak.

PS 60/19 Revisjonsordning i Aremark kommune
Behandling i Kommunestyret - 20.06.2019

Kontrollutvalgets innstilling
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å beholde dagens revisjonsordning, men å søke
inntreden i annet interkommunalt selskap/samarbeid, og fremmer følgende innstilling til
kommunestyret:
Kommunestyret vedtar å søke inntreden i annen offentlig revisjonsordning i egenregi, og ber
kontrollutvalget utrede aktuelle selskap. Kommunestyret forutsetter at det avtales et opplegg for
at nåværende revisor foretar og avslutter regnskapsrevisjonen for regnskapsåret 2019. Dette
oppdraget vil anslagsvis vare til juni 2020. Kommunen søker uttreden i Indre Østfold
kommunerevisjon IKS
Geir Aarbu (Sp) fremmet følgende forslag: Saken utsettes.
Forslaget fra Geir Aarbu (Sp) ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saken utsettes.

PS 61/19 Haldenvassdragets Kanalselskap - eierskap
Behandling i Kommunestyret - 20.06.2019
Rådmannens innstilling
Saken legges frem uten innstilling.
Alf Ulven (H) fremmet følgende forslag:
Aremark Kommune mener det er Østfold Fylkeskommune som er rette eier av alle aksjene i
Haldenvassdragets Kanalselskap AS. Det er Østfold Fylkeskommune som tildeles økonomiske
midler og har ansvar for det Nasjonale Kulturminne, Haldenkanalen
Aremark Kommune skal ikke å ta imot noen aksjer fra Østfold Fylkeskommune i
Haldenvassdragets Kanalselskap AS.
Aremark Kommune ønsker å fratre som aksjonær i Haldenvassdragets Kanalselskap AS.
Forslaget fra Alf Ulven (H) ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Aremark Kommune mener det er Østfold Fylkeskommune som er rette eier av alle aksjene i
Haldenvassdragets Kanalselskap AS. Det er Østfold Fylkeskommune som tildeles økonomiske
midler og har ansvar for det Nasjonale Kulturminne, Haldenkanalen
Aremark Kommune skal ikke å ta imot noen aksjer fra Østfold Fylkeskommune i
Haldenvassdragets Kanalselskap AS.
Aremark Kommune ønsker å fratre som aksjonær i Haldenvassdragets Kanalselskap AS.

PS 62/19 Oppfølging av renovasjonssaker
Behandling i Kommunestyret - 20.06.2019
Formannskapets innstilling:
1.Rådmannen bes følge opp og eventuelt innføre renovasjonsordning med kontainere ved
hyttefelt.
2. Aremark kommunestyre godkjenner grunnlagene for den nye papir-, papp- og
kartongordningen og ber rådmannen iverksette denne.
3. Rådmannen bes endre dagens renovasjonsordning slik at de skilles mellom

husholdningsavfall og næringsavfall i kommunen.
Geir Aarbu (Sp) fremmet følgende forslag til pkt 3:
Rådmannen bes utrede ordning med næringsavfall i kommunen. Utredningen fremmes for
kommunestyre for endelig behandling.
Formannskapets innstilling med forslag fra Geir Aarbu (Sp) ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1.Rådmannen bes følge opp og eventuelt innføre renovasjonsordning med kontainere ved
hyttefelt.
2. Aremark kommunestyre godkjenner grunnlagene for den nye papir-, papp- og
kartongordningen og ber rådmannen iverksette denne.
3.Rådmannen bes utrede ordning med næringsavfall i kommunen Utredningen fremmes for
kommunestyre for endelig behandling.

PS 63/19 Endring av selskapsavtale - Østfold interkommunale arkivselskap
IKS
Behandling i Kommunestyret - 20.06.2019
Rådmannens innstilling:
Aremark kommune godkjenner den foreslåtte endringen i selskapsavtalen for Østfold
Interkommunale Arkivselskap IKS.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Aremark kommune godkjenner den foreslåtte endringen i selskapsavtalen for Østfold
Interkommunale Arkivselskap IKS.

PS 64/19 Endring av vedtekter SFO
Behandling i Kommunestyret - 20.06.2019
Levekårutvalgets innstilling:
Vedtektene endres som foreslått.
Endringer i punkt 8.
1. Det fastsettes at det betales en fast sats for bespisning i skolefritidsordningen.
2. Antall måneder med manglende betaling før det fører til oppsigelse av plassen endres fra
utover 3 måneder til utover 2 måneder.
I vedtektenes punkt 3 endres første setning til:
Kommunens levekårsutvalg er ansvarlig styringsorgan innenfor rammer gitt av kommunestyret.

Levekårsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Vedtektene endres som foreslått.
Endringer i punkt 8.
1. Det fastsettes at det betales en fast sats for bespisning i skolefritidsordningen.
2. Antall måneder med manglende betaling før det fører til oppsigelse av plassen endres fra
utover 3 måneder til utover 2 måneder.
I vedtektenes punkt 3 endres første setning til:
Kommunens levekårsutvalg er ansvarlig styringsorgan innenfor rammer gitt av kommunestyret.

PS 65/19 Orientering om oppfølging av varslersak
Behandling i Kommunestyret - 20.06.2019
Rådmannens innstilling:
Aremark kommunestyre tar saken til etterretning.
Anita Eliassen Fosser orienterte om saken for kommunestyret.
Øivind Strand (Sp) fremmet forslag om at møtet lukkes.
Debatten om at møtet skulle lukkes ble holdt for lukkede dører, jf. kommunelovens § 31 a nr 1.
Lukking av møtet ble enstemmig vedtatt, med hjemmel i kommunelovens § 31 nr 4.
Møtet forble lukket ved hele sakens behandling og under votering.
Geir Aarbu (Sp) fremmet forslag om at formannskapets vedtak fra møte 09.05.19, sak 54/19,
skulle vedtas.
Forslaget til Geir Aarbu (Sp) ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar at saken tas til etterretning 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.
Kommunestyret anmoder Administrasjonsutvalget om å revidere dokumentene
«Arbeidsgiverpolitiske retningslinjer for Aremark kommune» og «Personalpolitiske
retningslinjer».

PS 66/19 Oppfølging av udatert notat fra Indre Østfold Kommunerevisjon
IKS
PS 67/19 Orienteringer
Behandling i Kommunestyret - 20.06.2019
Håkon Tolsby (Sp) orienterte fra plankomiteen «Fremtidens eldreomsorg» om komiteens arbeid
og behov fremover, spesielt i forhold til boliger.
Rådmannen orienterte om bekymring rundt oppgaver/politiske bestillinger og ressursbehov.
Dette vil bli fremmet som egen sak for å avklare prioritering.
Vedtak

PS 68/19 Grunngitte spørsmål etter §20 i reglement for utvalg
Behandling i Kommunestyret - 20.06.2019
Det var ingen grunngitte spørsmål.
Vedtak

PS 69/19 Forespørsler/interpellasjoner
Behandling i Kommunestyret - 20.06.2019
Det var ingen forespørsler/interpellasjoner.
Vedtak

