Møteinnkalling
Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

Kommunestyresalen, Aremark rådhus

Dato:

17.10.2019

Tidspunkt: 19:00

Eventuelt forfall må meldes snarest til epost post@aremark.kommune.no
Utvalgssekretær innkaller vararepresentanter.
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
Velkommen til konstituerende møte for det nye kommunestyret i Aremark.
Vi ønsker allerede nå å informere om at det er duket for politikeropplæring 23. og 24. oktober,
og ber alle kommunestyremedlemmer om å holde av disse dagene i sin helhet.
Mer informasjon om politikeropplæringen kommer på et senere tidspunkt.

Geir Ragnar Aarbu
Ordfører

Anne Mørk-Tønnesen
Utvalgssekretær
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Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Unntatt
offentlighet

PS 93/19

Godkjenning av innkalling

PS 94/19

Godkjenning av saksliste

PS 95/19

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 96/19

Godkjenning av kommunestyrevalget 2019

PS 97/19

Valg av valgutvalg

PS 98/19

Valg av formannskap (herunder administrasjonsutvalg,
valgstyre og særskilt klagenemd)

PS 99/19

Valg av ordfører 2019-23

PS
100/19

Valg av varaordfører 2019-2023

PS
101/19

Valg av kontrollutvalg 2019-2023

PS
102/19

Valg av de ansattes medlemmer til administrasjonsutvalg
2019-23

PS
103/19

Valg av drift- og utviklingsutvalg

PS
104/19

Valg av levekårsutvalg

PS
105/19

Valg til KS Viken fylkesmøte

PS
106/19

Fullmakt til ordfører og varaordfører for å representere
Aremark kommune i generalforsamlinger, årsmøter,
rådsforsamligner m.v.

PS
107/19

Likviditetsprognose pr 31.08.19

PS
108/19

Finansforvaltningen pr 31.08.19

PS
109/19

Regnskapskontroll 2019 - tertialrapport 2/19

PS
110/19

Orienteringer

PS
111/19

Forespørsler/interpellasjoner

PS
112/19

Grunngitte spørsmål etter §20 i reglement for utvalg
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PS 93/19 Godkjenning av innkalling

PS 94/19 Godkjenning av saksliste

PS 95/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
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Arkiv:

014

Arkivsaksnr:

2018/176-24

Saksbehandler:

Andreas Lervik

Saksframlegg

Utvalg
Kommunestyret

Utvalgssak
96/19

Møtedato
17.10.2019

Vedlegg
1

Valgprotokoll for valgstyret i Aremark kommune - Kommunestyrevalget
2019

Godkjenning av kommunestyrevalget 2019

Saksopplysninger
Valgloven § 13-4 (1) fastsetter at det nyvalgte kommunestyret avgjør om valget er gyldig.
Kommuneloven § 17 2. ledd fastslår at kommunestyret som første ordinære sak i det
konstituerende møtet skal ta stilling til om valget er gyldig.
Vurdering
Rådmannen innstiller på at kommunestyrevalget 2019 i Aremark kommune godkjennes som det
fremgår av valgprotokollen.
Folkehelse
Rådmannens innstilling
Kommunestyrevalget i Aremark 2019 godkjennes.
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Arkiv:

014

Arkivsaksnr:

2018/176-26

Saksbehandler:

Andreas Lervik

Saksframlegg

Utvalg
Kommunestyret

Utvalgssak
97/19

Møtedato
17.10.2019

Valg av valgutvalg

Saksopplysninger
I forbindelse med at det skal velges folkevalgte til en rekke råd, nemder og utvalg er det
formålstjenlig at det nedsettes et valgutvalg for dette arbeidet.
Vurdering
I samråd med ordfører anbefaler rådmannen at valgutvalget bør bestå av gruppelederne fra
partiene i tillegg til ordfører/varaordfører.
Folkehelse
Rådmannens innstilling
Som valgkomite for perioden 2019-23 velges:
1._____________________
2._____________________
3._____________________
4._____________________
5._____________________
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Arkiv:

014

Arkivsaksnr:

2018/176-27

Saksbehandler:

Andreas Lervik

Saksframlegg

Utvalg
Kommunestyret

Utvalgssak
98/19

Møtedato
17.10.2019

Valg av formannskap (herunder administrasjonsutvalg, valgstyre og særskilt
klagenemd)

Saksopplysninger
Det skal velges 5 representanter, samt vararepresentanter til formannskapet.
Medlemmer og varamedlemmer velges for 4 år av og blant de faste medlemmene av
kommunestyret. Det bør velges like mange vararepresentanter som medlemmer med et tillegg av
to.
Formannskapet er også personidentisk med administrasjonsutvalg (jfr kommuneloven § 5-11,
valgstyre (jfr. valglovens § 4-1), samt særskilt klagenemnd (jfr. forvaltningslovens § 28).
Vurdering
Folkehelse
Rådmannens innstilling
Som formannskapsmedlemmer, herunder administrasjonsutvalg, valgstyre og særskilt
klagenemd, i perioden 2019-23 velges:

Som varamedlemmer til formannskapet, herunder administrasjonsutvalg, valgstyre og særskilt
klagenemd, i perioden 2019-23 velges:
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Arkiv:

014

Arkivsaksnr:

2018/176-28

Saksbehandler:

Andreas Lervik

Saksframlegg

Utvalg
Kommunestyret

Utvalgssak
99/19

Møtedato
17.10.2019

Valg av ordfører 2019-23

Saksopplysninger
Kommunestyret skal blant formannskapets medlemmer velge ordfører for perioden 2019-23.
Vurdering
Folkehelse
Rådmannens innstilling
Som Aremark kommunes ordfører i perioden 2019-23 velges:_________________________
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Arkiv:

014

Arkivsaksnr:

2018/176-29

Saksbehandler:

Andreas Lervik

Saksframlegg

Utvalg
Kommunestyret

Utvalgssak
100/19

Møtedato
17.10.2019

Valg av varaordfører 2019-2023

Saksopplysninger
Kommunestyret skal blant formannskapets medlemmer velge varaordfører for perioden 201923.
Vurdering
Folkehelse
Rådmannens innstilling
Som Aremark kommunes varaordfører i perioden 2019-23 velges:____________________
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Arkiv:

014

Arkivsaksnr:

2018/176-30

Saksbehandler:

Andreas Lervik

Saksframlegg

Utvalg
Kommunestyret

Utvalgssak
101/19

Møtedato
17.10.2019

Valg av kontrollutvalg 2019-2023

Saksopplysninger
Til kontrollutvalget skal det velges 5 medlemmer og varamedlemmer. Minst ett medlem skal
velges blant kommunestyrets medlemmer. Blant medlemmene skal det velges leder og nestleder.
(Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS uttaler at det erfaringsmessig har vist seg å være en
fordel om leder er medlem av kommunestyret.)
De som er utelukket fra valg er følgende: Ordfører, varaordfører, øvrige medlemmer og
vararepresentanter til formannskapet. Medlemmer og varamedlemmer av kommunale nemder
med beslutningsmyndighet og ansatte i kommunen er heller ikke valgbare til kontrollutvalget.
Personer som har en ledende stilling, eller som er medlem/varamedlem av styret i
interkommunalt politisk råd eller et kommunalt oppgavefellesskap er også utelukket fra å
velges.
Vurdering
Folkehelse
Rådmannens innstilling
Som medlemmer av kontrollutvalget i perioden 2019-23 velges:

Som varamedlemmer av kontrollutvalget i perioden 2019-23 velges:
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Arkiv:

014

Arkivsaksnr:

2018/176-31

Saksbehandler:

Andreas Lervik

Saksframlegg

Utvalg
Kommunestyret

Utvalgssak
102/19

Møtedato
17.10.2019

Valg av de ansattes medlemmer til administrasjonsutvalg 2019-23

Saksopplysninger
Etter kommunelovens § 5-11 skal alle kommuner opprette ett (eller flere) partssammensatte
utvalg. Utvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom de tilsatte og kommunen som
arbeidsgiver.
Vurdering
Administrasjonsutvalget består av formannskapets faste medlemmer med varamedlemmer, samt
2 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges fra de ansatte. De ansattes medlemmer av
administrasjonsutvalget velges for to år av gangen.
Folkehelse
Rådmannens innstilling
Som de ansattes to medlemmer av administrasjonsutvalget i perioden 2019-21 velges:
Anita Eliassen Fosser, Fagforbundet
Laila Kjønna, Utdanningsforbundet
Som de ansattes to varamedlemmer av administrasjonsutvalget i perioden 2019-21 velges:
Lotta Bønøgård Utdanningsforbundet
Annevig Stene, Delta
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Arkiv:

014

Arkivsaksnr:

2018/176-32

Saksbehandler:

Andreas Lervik

Saksframlegg

Utvalg
Kommunestyret

Utvalgssak
103/19

Møtedato
17.10.2019

Valg av drift- og utviklingsutvalg

Saksopplysninger
Drift- og utviklingsutvalget består av 7 medlemmer, samt vararepresentanter, og behandler saker
for virksomhet plan, miljø og teknikk. Blant medlemmene skal det velges leder og nestleder.
Vurdering
Folkehelse
Rådmannens innstilling
Som medlemmer av drift- og utviklingsutvalget i perioden 2019-23 velges:

Som varamedlemmer av drift- og utviklingsutvalget i perioden 2019-23 velges:

Som leder av drift- og utviklingsutvalget velges:______________________

Som nestleder av drift- og utviklingsutvalget velges:___________________
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Arkiv:

014

Arkivsaksnr:

2018/176-33

Saksbehandler:

Andreas Lervik

Saksframlegg

Utvalg
Kommunestyret

Utvalgssak
104/19

Møtedato
17.10.2019

Valg av levekårsutvalg

Saksopplysninger
Levekårsutvalget består av 7 medlemmer, samt vararepresentanter og behandler saker som angår
pleie- og omsorg og helse og sosial, skole, barnehage og kultur. Blant medlemmene skal det
velges leder og nestleder.
Vurdering
Folkehelse
Rådmannens innstilling
Som medlemmer av levekårsutvalget i perioden 2019-23 velges:

Som varamedlemmer av levekårsutvalget i perioden 2019-23 velges:

Som leder av levekårsutvalget velges:_________________________
Som nestleder av levekårsutvalget velges:______________________
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Arkiv:

014

Arkivsaksnr:

2018/176-34

Saksbehandler:

Andreas Lervik

Saksframlegg

Utvalg
Kommunestyret

Utvalgssak
105/19

Møtedato
17.10.2019

Vedlegg
1

Valg til KS

Valg til KS Viken fylkesmøte

Saksopplysninger
KS Vikens konstituerende fylkesmøtet i vil bli avholdt den 21.-22. november 2019 på Quality
Hotel Expo, Fornebu. KS Vikens Høstkonferansen vil avholdes samtidig.
Vurdering
Det framkommer av KS sine vedtekter at Aremark kommune kan velge en delegat til
konstituerende fylkesmøtet. Det understrekes at kommunens representant velges blant de faste
kommunestyrerepresentanter i kommunestyrets konstituerende møte. Videre påpekes det at
Ordføreren bør være blant representantene. Det bør også velges like mange vararepresentanter
som representanter + 2 ekstra (for hvert parti/gruppering).
For Aremark vil dette si at det skal velges én delegat, samt 3 vararepresentanter til det
konstituerende fylkesmøtet i KS Viken.
Folkehelse
Rådmannens innstilling
Til konstituerende fylkesmøtet i KS Viken velges _________________som delegat.
Som vararepresentanter velges:
1.
2.
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KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Vår referanse:
Arkivkode:

Kommuner i Akershus og Østfold
Jevnaker kommune
Lunner kommune
Akershus fylkeskommune
Østfold fylkeskommune

Saksbehandler:
Deres referanse:
Dato:

19/02074-3
0
Morten Oppegaard,

09.09.2019

Valg til KS
I henhold til «Vedtekter i KS» (vedlegg 1) skal valg til KS’ organer foretas av de konstituerende møter i
kommunestyrer og fylkesting. Det er viktig at valgene foretas på det første møtet etter kommunevalget
slik at delegatene er klare i god tid før fylkesmøtet i KS Viken.
Valg av tillitsvalgte til Landstinget, landsstyret, hovedstyret, fylkesmøter og fylkesstyrer i KS, skal velges
blant folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. I kommuner og fylkeskommuner der det er
parlamentarisk styre, kan kommune-/by-/fylkesråder velges selv om de ikke er folkevalgt.
Høstkonferansen med konstituerende fylkesmøtet i KS Viken vil bli avholdt 21.-22. november 2019 på
Quality Hotel Expo, Fornebu. Informasjon og innkalling til fylkesmøtet vil bli sendt direkte til de valgte
delegater når disse er klare. På grunn av tidspress etter valget, ber vi kommunene om å informere
aktuelle kandidater om datoene for høstkonferansen og fylkesmøtet allerede nå.
I forhold til representasjon fra kommuner/fylkeskommuner som slår seg sammen i 2020, skal antall
delegater beregnes som summen av de sammenslåtte kommuner/fylkeskommuners folketall pr. 1. januar
2019.

1. Valg til KS fylkesmøte
1. a) Slik gjør kommunene:
Kommunestyrets konstituerende møte velger representanter og vararepresentanter til KS Fylkesmøte.
Om kommunenes valg av representanter til fylkesmøte:
Fra KS’ vedtekter § 10:
Hver kommune velger representanter med varamedlemmer til fylkesmøtet på bakgrunn av folketallet
pr.01.01. det år valg til kommunestyret avholdes, etter følgende skala:
Inntil 3000 innbyggere
- 1 delegat
3001 til 10 000 innbyggere
- 2 delegater
10 001 til 20 000 innbyggere
- 3 delegater
20 001 til 30 000 innbyggere
- 4 delegater
30 001 til 40 000 innbyggere
- 5 delegater

KS
Besøksadr.: Haakon VIIs gate 9
Postadr.: Postboks 1378, Vika, 0114 Oslo

Nettside: www.ks.no
E-post: ks@ks.no
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Telefon: +47 24 13 26 00
Org.nr.: 971 032 146

Bankgiro: 8200.01.65189
Iban:
NO63 82000165189

40 001 til 50 000 innbyggere
50 001 til 60 000 innbyggere
60 001 til 70 000 innbyggere
70 001 til 90 000 innbyggere
90 001 til 120 000 innbyggere
120 001 til 150 000 innbyggere
150 001 til 180 000 innbyggere
180 001 til 210 000 innbyggere
210 001 til 240 000 innbyggere
240 001 til 270 000 innbyggere
270 001 til 300 000 innbyggere
300 001 og flere innbyggere

- 6 delegater
- 7 delegater
- 8 delegater
- 9 delegater
- 10 delegater
- 11 delegater
- 12 delegater
- 13 delegater
- 14 delegater
- 15 delegater
- 16 delegater
- 17 delegater

Kommunens representanter velges blant de faste kommunestyrerepresentanter eller kommune-/byråder i
kommunestyrets konstituerende møte. Ordføreren bør være blant representantene.
Om kommunenes valg av vararepresentanter til fylkesmøte:
Det bør velges like mange vararepresentanter som representanter + 2 ekstra (for hvert parti/gruppering).

1. b) Slik gjør fylkeskommunene:
Konstituerende fylkesting velger representanter og vararepresentanter til KS fylkesmøte.
Om fylkeskommunenes valg av representanter til fylkesmøte:
Fra KS’ vedtekter § 10:
Hver fylkeskommune velger representanter med varamedlemmer til fylkesmøtet blant fylkestingets
representanter og fylkesrådene på bakgrunn av folketallet pr. 01.01. det år valg til fylkesting avholdes,
etter følgende skala:
Inntil 300 000 innbyggere
- 13 delegater
300 001 til 400 000 innbyggere
- 14 delegater
400 001 til 500 000 innbyggere
- 15 delegater
500 001 til 600 000 innbyggere
- 16 delegater
600 001 til 700 000 innbyggere
- 17 delegater
700 001 til 800 000 innbyggere
- 18 delegater
800 001 til 900 000 innbyggere
- 19 delegater
900 001 til 1 000 000 innbyggere
- 20 delegater
1 000 001 til 1 100 000 innbyggere
- 21 delegater
1 100 001 til 1 200 000 innbyggere
- 22 delegater
1 200 001 til 1 300 000 innbyggere
- 23 delegater
1 300 001 og flere innbyggere
- 24 delegater
Fylkeskommuner med parlamentarisk styringssystem velger selv om fylkesordfører eller fylkesrådsleder
møter.
Om fylkeskommunenes valg av vararepresentanter til fylkesmøtet:
Det bør velges like mange vararepresentanter som representanter + 2 ekstra (for hvert parti/gruppering).
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2. Valg til Landstinget
2. a) Slik gjør kommunene:
Kommunenes representanter og vararepresentanter til KS Landsting velges på det konstituerende
fylkesmøtet i KS Viken.
Om fylkesmøtets valg av delegater til Landstinget:
Fra KS’ vedtekter § 4:
Kommunenes landstingsdelegater med varadelegater velges for landstingsperioden på første fylkesmøte
etter kommune- og fylkestingsvalget. Kommunenes representanter i fylkesmøtet velger så mange
landstingsdelegater som det samlede innbyggertall i fylket pr. 01.01. i valgåret, etter følgende skala:
Inntil 300 000 innbyggere
- 9 delegater
300 001 til 400 000 innbyggere
- 11 delegater
400 001 til 500 000 innbyggere
- 13 delegater
500 001 til 600 000 innbyggere
- 15 delegater
600 001 til 700 000 innbyggere
- 17 delegater
700 001 til 800 000 innbyggere
- 19 delegater
800 001 til 900 000 innbyggere
-21 delegater
900 001 til 1 000 000 innbyggere
- 23 delegater
1 000 001 til 1 100 000 innbyggere
-25 delegater
1 100 001 til 1 200 000 innbyggere
- 27 delegater
1 200 001 til 1 300 000 innbyggere
- 29 delegater
1 300 001 og flere innbyggere
- 31 delegater

Om fylkesmøtets valg av varadelegater til Landstinget:
Det velges et antall varadelegater som tilsvarer hvert partis (grupperings) antall delegater med tillegg av
to.
Bare kommunene har stemmerett på kommunenes landstingsdelegater. Fylkeskommunene velger sine
delegater med vara direkte (se pkt. 2.b under).

2. b) Slik gjør fylkeskommunene:
Om fylkeskommunens valg av delegater til Landstinget:
Fylkeskommunene må velge sine Landstingsdelegater (og varadelegater) før det konstituerende
Fylkesmøtet i KS Viken. Valget meldes inn til KS på vedlagte skjema. (Vedlegg 2, fane2).
Fra KS’ vedtekter § 4:
Fylkeskommunens landstingsdelegater med varadelegater velges blant fylkestingets representanter og
fylkesrådene for landstingsperioden innen utgangen av oktober måned det år fylkestingsvalget er holdt,
j.fr. § 17 nr.1 i Kommuneloven. Hver fylkeskommune velger delegater etter samlede innbyggertall i fylket
pr. 01.01. i valgåret, etter følgende skala:
Inntil 300 000 innbyggere
- 4 delegater
300 001 til 400 000 innbyggere
- 5 delegater
400 001 til 500 000 innbyggere
- 6 delegater
500 001 til 600 000 innbyggere
- 7 delegater
600 001 til 700 000 innbyggere
- 8 delegater
700 001 til 800 000 innbyggere
- 9 delegater
800 001 til 900 000 innbyggere
- 10 delegater
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900 001 til 1 000 000 innbyggere
1 000 001 til 1 100 000 innbyggere
1 100 001 til 1 200 000 innbyggere
1 200 001 til 1 300 000 innbyggere
1 300 001 og flere innbyggere

- 11 delegater
- 12 delegater
- 13 delegater
- 14 delegater
- 15 delegater

Om fylkeskommunens valg av varadelegater til Landstinget:
Det velges et antall varadelegater som tilsvarer hvert partis (grupperings) antall delegater med tillegg av
to.

KS’ vedtekter regulerer valg til KS’ organer
KS’ vedtekter er vedlagt i sin helhet (vedlegg 1). Det anbefales å lese disse hvis man er usikker på noen av
valgene.
I følge vedtekter for KS § 3, fjerde avsnitt, kan valg til KS’ organer kreves fremmet som forholdstallsvalg.
Ved alle valg til KS’ organer, lokalt og sentralt, skal hvert kjønn være representert med minst 40 % av
medlemmene.
Generelt ved valg til KS’ organer
Hvis en person er valgt som representant eller vararepresentant fra fylkeskommunen, bør ikke
vedkommende velges som representant (eller vara) fra en kommune (eller motsatt).
Konstituerende fylkesmøte i KS Viken (= fylkesmøte)
Høstkonferansen og det konstituerende fylkesmøtet i KS Viken finner sted 21.-22. november 2019, på
Quality Hotel Expo, Fornebu. Selve valget gjennomføres 22. november. Foruten valg av
landstingsdelegater, skal fylkesmøtet også velge fylkesstyre.
Informasjon og Innkalling til det konstituerende fylkesmøtet i KS Viken vil bli sendt ut fra KS fylkeskontor
straks kommunene har informert fylkeskontoret om hvem som er kommunenes delegater (ref. under).
KS Landsting
KS 20. Landsting vil finne sted i Oslo 10.- 12. februar 2020.
Kommunal Politisk Toppmøte
Det vil i 2020 bli arrangert Kommunal Politisk Toppmøte (KPT) i tilknytning til Landstinget (10.-12. februar
2020). Program og invitasjon vil bli sendt ut til medlemmene fra KS Agenda.
Meld inn valgene til KS
Det er viktig at kommunene/fylkeskommunen snarest mulig gir KS Viken regionskontor beskjed om hvem
som er valgt som delegat til fylkesmøtet. For å unngå misforståelser ber vi om at tilbakemeldingen gis på
vedlagte skjema (vedlegg 2), og at det i fremstillingen fremgår tydelig hvilke partier/grupperinger som evt.
samarbeider, og hvem som er vara. I det vedlagte skjemaet (vedlegg 2, fane 3) er det lagt inn eksempel på
hvordan det er ønskelig at evt. partisamarbeid/gruppering fremstilles. Vi ber om at skjemaet returneres
uformatert som ordinær Excel fil (ikke PDF).
Tilbakemelding på valgene sendes snarest mulig til: morten.oppegaard@ks.no
Det er også viktig at KS får vite hvem som er valgt til ordfører og varaordfører (oppgis i vedlegg 2).
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Spørsmål?
Spørsmål om ovennevnte kan rettes til KS Viken regionskontor:
Regiondirektør Signe Pape, signe.pape@ks.no (908 66 337)
Rådgiver Morten Oppegaard, morten.oppegaard@ks.no (419 99 999)
Eller KS sentralt v/stabssjef Tor Magne Fredriksen, tmf@ks.no (911 59 023).
Lykke til med konstitueringen og valgene!
Med vennlig hilsen

Gunn Marit Helgesen

Lasse Hansen

Vedlegg:
1. Vedtekter for KS.
2. Skjema for utfylling: Skjema – valg til KS
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Arkiv:

014

Arkivsaksnr:

2018/176-35

Saksbehandler:

Andreas Lervik

Saksframlegg

Utvalg
Kommunestyret

Utvalgssak
106/19

Møtedato
17.10.2019

Fullmakt til ordfører og varaordfører for å representere Aremark kommune
i generalforsamlinger, årsmøter, rådsforsamligner m.v.

Saksopplysninger
Bakgrunnen for saken er at innkallinger til mange arenaer som kommunen er deltaker på, ofte
har så kort tid fra innkallingen mottas til møte skal finne sted, at det ikke er mulig å fremme sak
til formannskapet for å velge representant.
Det synes derfor hensiktsmessig at ordføreren, med varaordføreren som vararepresentant, gis
fullmakt til å møte på kommunens på generalforsamlinger, rådsforsamlinger, årsmøter, m.v. for
resten av kommunevalgperioden. Rådmannen, eller den han utpeker, møter som administrativ
støtte når det synes nødvendig.
Av selskaper m.v. som kommunen har interesser i kan nevnes: Østfold Energi AS, Indre Østfold
kontrollutvalgssekretariat, Haldenvassdragets kanalselskap, Regionalparken m.m. Lista er altså
ikke uttømmende.
Vurdering
Rådmannen viser for øvrig til den gamle kommunelovens § 9 nr 3, med Bernts og Overås
kommentarer i note 6: «Kl § 9 nr. 3: ”Ordfører og fylkesordfører leder møtene i kommunestyret
og fylkestinget, formannskapet og fylkesutvalget. Han eller hun er rettslig representant for
kommunen og fylkeskommunen og underskriver på dennes vegne i alle tilfelle hvor
myndigheten ikke er tildelt andre.”
Note 6: Bestemmelsen om den rettslige representasjonsrett referer seg bare til situasjoner
under rettergang. Den har ingen betydning for kommunens representasjon i organer
utenom rettsapparater. Ordføreren kan altså ikke med hjemmel i de nevnte bestemmelser
representere kommunen for eksempel i et aksjeselskap eller et borettslagsstyre eller
generalforsamling. Representanter til slike organer må velges på vanlig måte av
kommunestyret eller av formannskapet etter delegasjon. En annen sak er at det er meget
vanlig at ordføreren velges til slike verv.
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Rådmannen mener at denne ordningen synes hensiktsmessig.
Folkehelse
Rådmannens innstilling
Ordføreren, med varaordføreren som vararepresentant, velges for inneværende valgperiode til å
møte med kommunens fullmakter i generalforsamlinger, årsmøter, rådsforsamlinger m.v.
Rådmannen, eller den han utpeker, møter som administrativ støtte når det synes nødvendig.
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Arkiv:

212

Arkivsaksnr:

2019/180-7

Saksbehandler:

Mette Eriksen

Saksframlegg

Utvalg
Formannskap

Utvalgssak
98/19

Møtedato
26.09.2019

Kommunestyret

107/19

17.10.2019

Likviditetsprognose pr 31.08.19

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

Kurven "2018" viser kommunens historiske likviditet for fjoråret (inkluderer investeringer og
låneopptak).
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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.
Skattetrekkskontoen er ikke medtatt i oversikten.
Rådmannens innstilling
Likviditetsprognose pr. 31.08.2019 tas til orientering.

Behandling i Formannskap - 26.09.2019

Rådmannens innstilling
Likviditetsprognose pr. 31.08.2019 tas til orientering.
Representanten Alf Ulven fremmet følgende tilleggsforslag:
Formannskapet gjør oppmerksom på at likviditetsprognosen ikke hensyntar merforbruket i sak
nr. 100/19.
Votering
Rådmannens innstilling med Alf Ulvens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Likviditetsprognose pr. 31.08.2019 tas til orientering. Formannskapet gjør oppmerksom på at
likviditetsprognosen ikke hensyntar merforbruket i sak nr. 100/19.
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Arkiv:

250

Arkivsaksnr:

2017/704-6

Saksbehandler:

Mette Eriksen

Saksframlegg

Utvalg
Formannskap

Utvalgssak
99/19

Møtedato
26.09.2019

Kommunestyret

108/19

17.10.2019

Finansforvaltningen pr 31.08.19

Saksopplysninger
Aremark kommunestyre vedtok eget finansreglement 16.09.10, sak 28/10. Reglementet er
vedtatt med hjemmel i forskrift om finansforvaltning i kommuner og fylkeskommuner som
trådte i kraft 01.07.10. Formålet med reglementet er at kommunen skal forvalte sine midler slik
at tilfredsstillende avkastning oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under
hensyn til at kommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall.
Reglementer legger opp til at rådmannen skal rapportere vedr. finansforvaltningen i kommunen i
forbindelse med tertialrapporteringen og årsrapporteringen.
Pr. 31.08.19 hadde Aremark kommune plassert sine finansielle aktiva slik:
Pr. 31.08.16
Beløp
Innskudd hos hovedbankforbindelse:
Marker Sparebank
(inkl. skattetrekkskonto)

Pr. 31.08.17
Beløp

Pr. 31.08.18
Beløp

Pr. 31.08.19
Beløp

%

Betingelser pr.
31.08.19

8 826 358

16 296 153

10 717 875

18 792 299

95,53 %

1,80 %

Andre banker:
Berg Sparebank
Eidsberg Sparebank
Halden Sparebank
KLP

131 591
95 251
158 393
707 323

150 540
143 516
158 472
44 308

152 183
144 197
158 551
46 099

153 905
144 932
158 780
46 191

1,36 %
1,29 %
1,41 %
0,41 %

1,10 %
0,50 %
0,05 %
0,20 %

Samlet plasseringer

9 918 915

16 792 988

11 218 904

19 296 106

100 %

Kommunen har ikke plassert noen av sine midler i aksjer/obligasjoner eller andre verdipapirer
for å oppnå avkastning.
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Pr. 31.08.19 hadde Aremark kommune plassert sine finansielle passiva slik:
Pr. 31.08.16
Beløp

Pr. 31.08.17
Beløp

Pr. 31.08.18
Beløp

Pr. 31.08.19
Beløp

%

Betingelser pr. 31.08.19

Lån til investeringer:
Flytende: 1,653 Fast: 0,670,
Husbanken

8 302 904

7 769 147

7 222 746

6 669 890

4,68 % 1,670 og 1,673

Kommunalbanken

49 217 459

73 663 910

71 276 230

69 321 400

KLP

39 538 898

59 831 395

71 321 397

83 310 723

Flytende: 2,230, 2,250, 2,280
og 2,290
46,23 % Fast: 2,200
Flytende: 2,150.
Fast: 1,900, 2,310, 2,370 og
46,26 % 2,400

3 714 568

4 510 436

4 362 708

4 212 666

2,83 % Flytende: 1,653 Fast: 1,673

100 773 829

145 774 888

154 183 081

163 514 679

Lån til videre utlån:
Husbanken
Samlet innlån

100 %

62,19 % av kommunens låneopptak er bundet opp til fastrenteavtaler.
De største enkeltlånene er tatt opp fra Kommunalbanken og KLP.
Kommunen har ikke rentebytteavtaler eller finansiell leasing.

Rådmannens innstilling
Aremark kommunes finansforvaltning pr. 31.08.2019 tas til etterretning.

Behandling i Formannskap - 26.09.2019
Rådmannens innstilling
Aremark kommunes finansforvaltning pr. 31.08.2019 tas til etterretning.
Representanten Alf Ulven fremmet følgende tilleggsforslag:
Formannskapet ber Rådmannen vurdere hensikten med den store likviditetsbeholdningen i
forhold til at renteutgifter for deler av gjelden er høyere enn innskuddsrentene og at regnskapet
blir belastet med avdragskostnadene på likviditetsbeholdningen.
Vurderingen legges frem i Kommunestyret 17/10-19
Votering
Rådmannens innstilling med Alf Ulvens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Aremark kommunes finansforvaltning pr. 31.08.2019 tas til etterretning.
Formannskapet ber Rådmannen vurdere hensikten med den store likviditetsbeholdningen i
forhold til at renteutgifter for deler av gjelden er høyere enn innskuddsrentene og at regnskapet
blir belastet med avdragskostnadene på likviditetsbeholdningen.
Vurderingen legges frem i Kommunestyret 17/10-19
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Arkiv:

212

Arkivsaksnr:

2019/180-8

Saksbehandler:

Oda Bentzen Løvås

Saksframlegg

Utvalg
Formannskap

Utvalgssak
100/19

Møtedato
26.09.2019

Kommunestyret

109/19

17.10.2019

Regnskapskontroll 2019 - tertialrapport 2/19
1

2.tertialrapport 2019

Saksopplysninger
I følge forskrift om årsbudsjett § 10 skal rådmannen gjennom budsjettåret legge fram rapporter
for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og innbetalinger og utgifter og utbetalinger
i henhold til det vedtatte årsbudsjett. Uttrykket ”gjennom året” og ”rapporter” angir at slik
rapportering skal skje med jevne mellomrom og minimum to ganger pr. år i tillegg til
behandlingen av årsregnskapet. Regnskapet er nå ajourført for perioden 01.01.19 – 31.08.19.
Vurdering
Aremark kommune er i en økonomisk situasjon med flere utfordringer.
Slik det fremkommer av vedlagte tertialrapport, hvor alle tiltak og vedtatte prosjekter er
innarbeidet, viser prognosen nå at det kan forventes et merforbruk på kr 3 418 213.
Rådmannen vil fortsette sitt arbeid i forhold til tiltak på alle områder slik at merforbruket ved
årets slutt er så lavt som mulig. Usikkerheten er størst rundt inntekter i forbindelse med vann- og
avløpstilkoplinger.
I følge formannskapets vedtak i møte 29.08.19, sak 89/19, bes rådmannen komme med forslag
til inndekning av prognoseavviket til neste formannskap.
Alle virksomheter har i prognosen innarbeidet de tiltak som anses mulig. Da er vedlikehold satt
til et minimum, innkjøp av varer og tjenester til det aller mest nødvendige og minimum innleie
av vikarer. Likevel viser prognosen et merforbruk på i overkant av 3,4 millioner hvor
hovedårsaken er manglende inntekter i forbindelse med vann- og avløpstilkoplinger. I tillegg er
det store utfordringer på enkelte virksomheter og manglende inntekter på
skatt/inntektsutjevning.
Rådmannen kan ikke pr nå se noen andre konkrete innsparingstiltak eller inntektsøkninger, og
foreslår at derfor at merforbruket dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond. Dette vil bli tatt opp
som egen sak.
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Rådmannen innstiller derfor i denne saken at tertialrapporten tas til etterretning.

Rådmannens innstilling
Tertialrapport 2/2019 for perioden 01.01.19 – 31.08.19 tas til etterretning.

Behandling i Formannskap - 26.09.2019
Rådmannens innstilling
Tertialrapport 2/2019 for perioden 01.01.19 – 31.08.19 tas til etterretning.
Representanten Alf Ulven fremmet følgende tilleggsforslag:
Formannskapet ber Rådmannen fremme forslag på konkrete tiltak som reduserer
driftsunderskuddet i kommunen slik at vi ikke planlegger å drive Kommunen med ordinært
driftsunderskudd 2019. Denne utredningen fremmes på Kommunestyremøtet 17/10-19 under
behandling av tertialregnskapet 2 tertial 2019.
Formannskapet ber Rådmannen redegjøre for hvordan han har sikret at underskuddet i VA
tilbakeføres som overskudd i budsjettet for 2020 og fremme dette som konkret forslag på
Kommunestyremøtet 17/10-19 under behandling av tertialregnskapet 2 tertial 2019.
Votering
Rådmannens innstilling med Alf Ulvens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tertialrapport 2/2019 for perioden 01.01.19 – 31.08.19 tas til etterretning.
Formannskapet ber Rådmannen fremme forslag på konkrete tiltak som reduserer
driftsunderskuddet i kommunen slik at vi ikke planlegger å drive Kommunen med ordinært
driftsunderskudd 2019. Denne utredningen fremmes på Kommunestyremøtet 17/10-19 under
behandling av tertialregnskapet 2 tertial 2019.
Formannskapet ber Rådmannen redegjøre for hvordan han har sikret at underskuddet i VA
tilbakeføres som overskudd i budsjettet for 2020 og fremme dette som konkret forslag på
Kommunestyremøtet 17/10-19 under behandling av tertialregnskapet 2 tertial 2019.
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PS 110/19 Orienteringer

PS 111/19 Forespørsler/interpellasjoner

PS 112/19 Grunngitte spørsmål etter §20 i reglement for utvalg
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