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Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Håkon Tolsby
LEDER

Representerer
SP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Hege Holth
Håkon Tolsby

Representerer
SP

Merknader
Ordfører Håkon Tolsby hadde forfall til møtet. Varaordfører Marte Espelund-Sande fungerte
som ordfører. Representanten Egil Kortnes (Sp) fremmet forslag på at representanten Per Ivar
Thomasrud (Sp) velges som varaordfører i møtet. Egil Kortnes (Sp) sitt forslag ble enstemmig
vedtatt. Rådmann Andreas Lervik hadde forfall og Mette Eriksen møtte i hans sted som
rådmannens stedfortreder.

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Mette Eriksen
Regnskaps- og økonomisjef og rådmannens
stedfortreder
Frode Gabrielsen Virksomhetsleder skole og SFO

Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

PS 113/19

Godkjenning av innkalling

PS 114/19

Godkjenning av saksliste

PS 115/19

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 116/19

Gjennomføring av investeringen - tilbygg og ombygging
av Aremark barnehage

PS 117/19

Søknad om etterlønn fra tidligere ordfører Geir Aarbu

PS 118/19

Alminnelig skjenkebevilling Kirkeng Camping ANS

PS 119/19

Fritak som varamann til kommunestyret, Lisa Marianne
Ulven

PS 120/19

Orienteringer

PS 121/19

Grunngitte spørsmål etter §20 i reglement for utvalg

PS 122/19

Forespørsler/interpellasjoner

PS 113/19 Godkjenning av innkalling
Behandling i Kommunestyret - 21.11.2019

Unntatt
offentlighet

Vedtak
Innkallingen ble enstemmig godkjent.

PS 114/19 Godkjenning av saksliste
Behandling i Kommunestyret - 21.11.2019

Vedtak
Sakslisten ble enstemmig godkjent.

PS 115/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Behandling i Kommunestyret - 21.11.2019

Vedtak
Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent.

PS 116/19 Gjennomføring av investeringen - tilbygg og ombygging av
Aremark barnehage
Behandling i Kommunestyret - 21.11.2019
Formannskapets 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: Formannskapets 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 117/19 Søknad om etterlønn fra tidligere ordfører Geir Aarbu
Behandling i Kommunestyret - 21.11.2019
Formannskapets innstilling:
Formannskapet mener det ikke er nødvendig å betale inn etterlønn til Geir Aarbu etter 1.
november.
Representanten Egil Kortnes (Sp) fremmet følgende forslag:
Ordlyden endres til: Tidligere ordfører Geir Aarbu tilstås ikke etterlønn etter 01.11.19.
Votering: Egil Kortnes (Sp) sitt forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tidligere ordfører Geir Aarbu tilstås ikke etterlønn etter 01.11.19.

PS 118/19 Alminnelig skjenkebevilling Kirkeng Camping ANS
Behandling i Kommunestyret - 21.11.2019
Formannskapets 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: Harald Smaadahls forslag fikk to stemmer (Harald Smaadahl (Krf) og Hans Petter
Hannaas Aslakstrøm (Krf)) og falt.

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 119/19 Fritak som varamann til kommunestyret, Lisa Marianne Ulven
Behandling i Kommunestyret - 21.11.2019
Formannskapets 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) ba om at hans habilitet ble vurdert med bakgrunn i Lisa
Marianne Ulven er hans datter.

Kommunestyret erklærte enstemmig at Alf Ulven (H) var inhabil i saken og han fratrådte ved
behandlingen. Det var ingen vara.
Votering: Formannskapets innstilling 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 120/19 Orienteringer
Behandling i Kommunestyret - 21.11.2019
Det var ingen orienteringer.
Vedtak

PS 121/19 Grunngitte spørsmål etter §20 i reglement for utvalg
Behandling i Kommunestyret - 21.11.2019
Grunngitte spørsmål etter §20 i reglement for utvalg:
Representanten Harald Smaadahl (Krf) hadde følgende grunngitte spørsmål:
Det er gjort en ideskisse i forhold til alternativ bruk av kafeteriadelen på Furulund. Kan
ordfører gi en orientering om prosjektet, om fremdriftsplan og økonomiske konsekvenser for
dette.
Ordfører overlot til rådmannen å besvare dette spørsmålet som refereres under:
Representanten Smaadahl spør om det kan orienteres om prosjektet, om fremdriftsplan og
økonomiske konsekvenser for en ideskisse om alternativt bruk av kafeteriadelen på Furulund.
Det er et ønske om at det er mest mulig aktivitet på Furulund. Det er derfor ønskelig at det også
er cafedrift på Furulund. Marte Espelund-Sande har sendt en henvendelse til Aremark kommune
hvor hun kommer med et forslag til ny drift.
Ideen «Furulund kafé - sammen kan vi gjøre en forskjell for enkelt mennesket» er tenkt å være
en møteplass for sosial inkludering og arbeidstrening, driftet av Aremark Kommune.
Mål er å
Skape en møteplass for alle innbyggerne i Aremark
Forebygge ensomhet
Lage en felles positiv arena for sosialisering og integrering
Servere god kaffe og næringsrik mat
Bidra til aktivitet og et levende sentrum

I ideskisse pekers det på at man ved å inngå samarbeid på tvers med NAV, Teknisk,
Frivilligsentralen, skolen og pleie og omsorg, kan finne kandidater som kan forplikte seg til å
jobbe i kafeteriaen eller vaktmestertjenesten et visst antall timer pr. uke.
Det skisseres diverse forslag til aktiviteter som felleslunsj og tilbud til skolebarn. Tilbudet som
skisseres kan også godt fungere som en møteplass for ungdom på dager det ikke gis tilbud på
fritidsklubben. Videre pekes det på at det bør etableres en prosjektgruppe som kan kartlegge
muligheter og ressurser for ideen, samt kartlegge hva som kan finnes av økonomiske midler.
Prosjektgruppen kan også se på muligheten for å videreutvikle ideen for så iverksette.
Det er i dag ikke andre kjente forslag til mulig drift av cafeen på Furulund. Samtidig er det
viktig å påpeke at Rådmannen ser på muligheten for at barnehagen har sin aktivitet på Furulund
i perioden hvor man rehabiliterer barnehagen. I den sammenheng vil store deler av de øvrige
arealene på Furulund bli tatt i bruk. Dette fører til at aktivitet som i dag er i storsalen, må re
lokaliseres. Det er derfor viktig at mulige nye tiltak sees i sammenheng med overnevnte.
Ikke fordi man ikke ønsker ny aktivitet på Furulund, men fordi man igjennom god planlegging
kan få til flere ting samtidig.
Vedtak

PS 122/19 Forespørsler/interpellasjoner
Behandling i Kommunestyret - 21.11.2019
Det ble fremmet en forespørsel.
Ingen interpellasjoner
Vedtak

