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PS 106/19 Godkjenning av innkalling
Behandling i Formannskap - 06.11.2019

Vedtak
Innkallingen ble enstemmig godkjent.

PS 107/19 Godkjenning av sakliste
Behandling i Formannskap - 06.11.2019
Representanten Alf Ulven (H) foreslo at sakene 110/19,112/19 og 113/19 ble utsatt.
Utsettelsesforslaget fikk forslagsstillers stemme og falt.
Representanten Alf Ulven (H) hadde følgende protokolltilførsel:
Dokumentene som er utsendt i forkant av møtet tilfredsstiller ikke krav til at sak 110/19, 112/19
og 113/19 er tilfredsstillende saksopplyst ovenfor Formannskapets medlemmer. Dette til tross
for at dokumentasjon er etterspurt i god tid før møtet.
Rådmannen og Ordfører pålegges å svare på forespørsler fra Formannskapets medlemmer i god
tid før møtet.

Vedtak
Sakslisten ble godkjent.

PS 108/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Behandling i Formannskap - 06.11.2019

Vedtak
Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent.

PS 109/19 Alminnelig skjenkebevilling Kirkeng Camping ANS
Behandling i Formannskap - 06.11.2019

Rådmannens innstilling
1. Søknad om skjenkebevilling for Kirkeng Camping ANS v/Øyvind Malkenes innvilges
fra 12.12.2019. Kunnskapsprøve i Alkoholloven – skjenkebevilling er avlagt og bestått.
Skjenkebevillingen omfatter:
a. Alkoholholdig drikk gruppe 1 (2,5-4,7 vol. prosent).
b. Alkoholholdig drikk gruppe 2 (4,7-22 vol. prosent).
c. Alkoholholdig drikk gruppe 3 (22-60 vol. prosent).
Skjenketid i skjenkestedets åpnings tider: Mandag –torsdag fra kl. 12.00-20.00, fredag- lørdag
fra kl. 12.00-01.00, søndag/helligdag fra kl. 12.00-00.00 Skjenkingen må opphøre senest 30 min
før stengetid.
Skjenketider og andre vilkår knyttet til bevillingen framgår av Rusmiddelpolitisk handlingsplan
del 2 – Edruskapspolitisk plan og retningslinjer for Aremark kommune.
2. Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Øyvind Inge Kirkeng Malkenes f.
06.04.79, adr. Kirkeng, 1798 Aremark.
Som stedfortreder godkjennes Silje-Kristin Kirkeng Malkenes f. 17.11.88, adr. Kirkeng,
1798 Aremark. Stedfortreder må levere bevis på bestått kunnskapsprøve i Alkoholloven
før bevillingen er gyldig.
3. Bevillingshaver/styrer forplikter seg til enhver tid å holde seg orientert om de vilkår som
knytter seg til bevillingen som fremkommer i Rusmiddelpolitisk handlingsplan for
Aremark kommune.

4. Søker skal uoppfordret sørge for å levere inn de opplysninger som kommunen trenger i
forbindelse med beregning av gebyr. Beregning av gebyr gjøres i henhold til forskrift for
omsetning av alkohol holdig drikk. I henhold til Rusmiddelpolitisk handlingsplan for
Aremark kommune, skal gebyrinntekter av alkoholholdig drikk benyttes til kontroll,
behandling og forebyggende tiltak.
Representanten Harald Smaadahl (Krf) fremmet følgende forslag:
Skjenking av alkoholholdig drikk begrenses til gruppe 1, mandag til torsdag. Tilsluttede
selskaper kan serveres alle grupper.
Votering: Forslaget fikk en stemme fra forslagsstiller og falt. Rådmannens innstilling ble
vedtatt.
Vedtak
1. Søknad om skjenkebevilling for Kirkeng Camping ANS v/Øyvind Malkenes innvilges
fra 12.12.2019. Kunnskapsprøve i Alkoholloven – skjenkebevilling er avlagt og bestått.
Skjenkebevillingen omfatter:
a. Alkoholholdig drikk gruppe 1 (2,5-4,7 vol. prosent).
b. Alkoholholdig drikk gruppe 2 (4,7-22 vol. prosent).
c. Alkoholholdig drikk gruppe 3 (22-60 vol. prosent).
Skjenketid i skjenkestedets åpnings tider: Mandag –torsdag fra kl. 12.00-20.00, fredag- lørdag
fra kl. 12.00-01.00, søndag/helligdag fra kl. 12.00-00.00 Skjenkingen må opphøre senest 30 min
før stengetid.
Skjenketider og andre vilkår knyttet til bevillingen framgår av Rusmiddelpolitisk handlingsplan
del 2 – Edruskapspolitisk plan og retningslinjer for Aremark kommune.
2. Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Øyvind Inge Kirkeng Malkenes f.
06.04.79, adr. Kirkeng, 1798 Aremark.
Som stedfortreder godkjennes Silje-Kristin Kirkeng Malkenes f. 17.11.88, adr. Kirkeng,
1798 Aremark. Stedfortreder må levere bevis på bestått kunnskapsprøve i Alkoholloven
før bevillingen er gyldig.
3. Bevillingshaver/styrer forplikter seg til enhver tid å holde seg orientert om de vilkår som
knytter seg til bevillingen som fremkommer i Rusmiddelpolitisk handlingsplan for
Aremark kommune.
4. Søker skal uoppfordret sørge for å levere inn de opplysninger som kommunen trenger i
forbindelse med beregning av gebyr. Beregning av gebyr gjøres i henhold til forskrift for
omsetning av alkohol holdig drikk. I henhold til Rusmiddelpolitisk handlingsplan for
Aremark kommune, skal gebyrinntekter av alkoholholdig drikk benyttes til kontroll,
behandling og forebyggende tiltak.

PS 110/19 Salg av festeeiendom - gnr/bnr/fnr 47/4/2
Behandling i Formannskap - 06.11.2019
Rådmannens innstilling
Rådmannen foreslår at Aremark kommune frasier seg forkjøpsretten til gnr/bnr/fnr 47/4/2.
Representanten Harald Smaadahl (Krf) fremmet følgende forslag:
Kjøper gis mulighet for å kjøpe tomten av kommunen. Smaadahls forslag ble trukket i løpet av
debatten.
Votering: Rådmannens innstilling ble vedtatt mot en stemme (H).
Representanten Alf Ulven (H hadde følgende protokolltilførsel
Saken kan ikke behandles inntil Rådmannen kan fremlegge salgsprospekt, kjøpskontrakt og en
vurdering på om det er fornuftig av Aremark Kommune å frasi seg forkjøpsretten basert på en
økonomisk analyse av vår posisjon og økonomiske muligheter.
Vedtak
Aremark kommune frasier seg forkjøpsretten til gnr/bnr/fnr 47/4/2.

PS 111/19 Fritak som varamann til kommunestyret, Lisa Marianne Ulven
Behandling i Formannskap - 06.11.2019
Rådmannens innstilling
Med henvisning til kommunelovens § 7-9 innvilger kommunestyret representanten Lisa
Marianne Ulven fritak fra sitt verv som vararepresentant i kommunestyret for Høyre.
Representanten Alf Ulven (H) stilte spørsmål om sin habilitet.
Lisa Marianne Ulven er hans datter. Formannskapet fant Ulven inhabil. Det var ingen som
vararepresentant som møtte i Ulvens sted.
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Med henvisning til kommunelovens § 7-9 innvilger kommunestyret representanten Lisa
Marianne Ulven fritak fra sitt verv som vararepresentant i kommunestyret for Høyre.

PS 112/19 Gjennomføring av investeringen - tilbygg og ombygging av
Aremark barnehage
Behandling i Formannskap - 06.11.2019
Levekårsutvalgets innstilling:
Kommunestyret ber om at følgende prinsipper legges til grunn for planlegging av fremtidens
barnehage i Aremark:
1. Prosjektets omfang skal være som beskrevet i saksfremlegget, slik at barnehagen når
prosjektet er ferdig, er komplett og klar til drift. Det innebærer også barnehagens
utearealer med lekeapparater, parkering og løst inventar som bord, stoler, leker,
kjøkkenutstyr etc.
2. Den nye barnehagen skal ha en klima- og miljøprofil i sin drift og i bruk av
byggematerialer og tekniske løsninger.
3. Utformingen av barnehagen skal vektlegge at ressurser til vedlikehold skal være så lave
som mulig i barnehagens levetid.
4. Kostnadene for å få på plass hensiktsmessige midlertidige lokaler inkluderes i prosjektet.
Utbygging/ombygging av barnehagen gjennomføres med den organisering og de prosesser som
det er redegjort for i saken.
Rådmannen legger frem en investeringssak til kommunestyret når endelig kalkyle for hele
prosjektet er utarbeidet av arkitekt. Denne saken danner grunnlag for å hente inn anbud for
gjennomføring av prosjektet.
Votering: Levekårsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret ber om at følgende prinsipper legges til grunn for planlegging av fremtidens
barnehage i Aremark:
1. Prosjektets omfang skal være som beskrevet i saksfremlegget, slik at barnehagen når
prosjektet er ferdig, er komplett og klar til drift. Det innebærer også barnehagens
utearealer med lekeapparater, parkering og løst inventar som bord, stoler, leker,
kjøkkenutstyr etc.
2. Den nye barnehagen skal ha en klima- og miljøprofil i sin drift og i bruk av
byggematerialer og tekniske løsninger.
3. Utformingen av barnehagen skal vektlegge at ressurser til vedlikehold skal være så lave
som mulig i barnehagens levetid.
4. Kostnadene for å få på plass hensiktsmessige midlertidige lokaler inkluderes i prosjektet.
Utbygging/ombygging av barnehagen gjennomføres med den organisering og de prosesser som
det er redegjort for i saken.
Rådmannen legger frem en investeringssak til kommunestyret når endelig kalkyle for hele
prosjektet er utarbeidet av arkitekt. Denne saken danner grunnlag for å hente inn anbud for
gjennomføring av prosjektet.

PS 113/19 Søknad om etterlønn fra tidligere ordfører Geir Aarbu
Behandling i Formannskap - 06.11.2019
Rådmannens innstilling:
Tidligere ordfører Geir Aarbu tilstås etterlønn fra den 01.10.19 til og med den 15.12.19.
Representanten Marthe Espelund Sande (Sp) fremmet følgende forslag:
Formannskapet mener det ikke er nødvendig å betale inn etterlønn til Geir Aarbu etter 1.
november.
Votering: Espelunds forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet mener det ikke er nødvendig å betale inn etterlønn til Geir Aarbu etter 1.
november.

PS 114/19 Orienteringer
Behandling i Formannskap - 06.11.2019
Rådmannen redegjorde kort om kommuneplanens arealdel og videre arbeid med denne.
Ordfører informerte om eiermøtet i Kanalselskapet.
Vedtak

PS 115/19 Referatsaker
Behandling i Formannskap - 06.11.2019
Det var ingen referatsaker.
Vedtak

PS 116/19 Grunngitte spørsmål etter § 20 i reglement for utvalg
Behandling i Formannskap - 06.11.2019
Det var ingen grunngitte spørsmål.

Vedtak

PS 117/19 Forespørsler
Behandling i Formannskap - 06.11.2019
Representanten Marthe Espelund Sande (Sp) forespurte om det var mulighet for å holde
formannskapsmøtene på dagtid.
Etter en debatt ble det besluttet å videreføre dagens praksis.
Representanten Marthe Espelund Sande (Sp) forespurte om status rundt Furulund.
Rådmannen redegjorde kort rundt dette ift mulig lokalisering av barnehagen på Furulund i
byggeperioden. Det ble uttrykt et sterkt ønske om at det må legges til rette for drift på Furulund.
Vedtak

