Møteinnkalling
Utvalg:

Formannskap

Møtested:

, Strømsfoss mølle, parkeringsplassen

Dato:

02.04.2020

Tidspunkt: 16:30

Ekstraordinært formannskapsmøte. Merk møtested og tid!
Eventuelt forfall må meldes snarest på e-post: post@aremark.kommune.no.
Utvalgssekretær innkaller vararepresentanter.
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Håkon Tolsby
leder

Mary Anne Gløboden
utvalgssekretær
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Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Unntatt
offentlighet

PS 53/20

Godkjenning av innkalling

PS 54/20

Godkjenning av sakliste

PS 55/20

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 56/20

Søknad om utvidet åpningstid

PS 57/20

Orienteringer

PS 58/20

Forespørsler
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PS 53/20 Godkjenning av innkalling

PS 54/20 Godkjenning av sakliste

PS 55/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
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Arkiv:

X26

Arkivsaksnr:

2020/114-128

Saksbehandler:

Andreas Lervik

Saksframlegg

Utvalg
Formannskap

Utvalgssak
56/20

Møtedato
02.04.2020

Søknad om utvidet åpningstid

Vedlegg
1 Aremark Kommune Påske

Saksopplysninger
Den 16 mars mottok Aremark kommune søknad om utvidet åpningstid for Joker Aremark i
påsken. Søknaden begrunnes med at dette vil fungere som et smittereduserende tiltak ift Covid19. Ved å spre handelen utover åpningstiden, og utover flere dager, vil man redusere mulig
nærkontakt mellom handlende da man får handelen fordelt over flere dager.
Vurdering
Etter rådmannens syn er det flere grunner til at man bør vurdere å imøtekomme søknaden. En
grunn er at det meldes om en vesentlig økt handel i grensekommunenes dagligvarebutikker
grunnet stengt grense mot Sverige. Men den viktigste grunnen er tiltak som bidrar til å redusere
smitte av Covid-19.
Joker Aremark har allerede innført 1m. avstand mellom handlende som et smitte reduserende
tiltak og det deles også ut engangshansker. Av tiltak som kan iverksettes, men som ikke er
iverksatt er maks antall kunder inne i butikken, hvor man lager et køsystem på utsiden. Etter
rådmannens syn vil det mest effektfulle tiltaket, men også det mest kontroversielle, være å
imøtekomme søknaden.
Rådmannen mener at i denne saken må smittevernloven vurderes å komme til anvendelse.
Lovens formål er å gi kommune juridisk rett til å iverksette tiltak som er med på å redusere
smitte. Å påse at folkemengder ikke oppstår er et slikt mulig tiltak. §4-1 åpner for å kunne gi
påbud eller andre begrensinger i den sosiale omgangen overalt der mennesker er samlet. Loven
må på denne bakgrunn også kunne tolkes dithen, at man ved å gi mulighet for å ha lengre
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åpningstid, vil gi en begrensning i den sosiale omgangen ved at man sprer handelen utover en
lengre tidsperiode. Et hensiktsmessig tiltak vil derfor kunne være å begrense antall handlende i
butikken til et maksimumstak, samtidig som at man åpner for handel på de to omsøkte dagene.
Folkehelse
Tiltak som iverksettes for å begrense spredning av Covid-19 er viktige for folkehelsen. I en
pandemisituasjon, slik vi er nå, må man vurdere alle foreslåtte tiltak i lys av hvordan man kan
dempe mulig smittespredning. Spørsmålet om utvidet åpningstid i påsken er i dette tilfellet et
godt folkehelsetiltak, et bidrag som vil være smittebegrensende.
Rådmannens innstilling





Med hjemmel i smittevernslovens §4-1 imøtekommes søknaden om å få holde åpent på
skjærtorsdag og langfredag i påsken 2020.
Maks antall kunder skal til enhver tid ikke overstige 20 personer.
Åpningstiden settes til 12-16.
Alkoholsalg er forbudt.

5

Aremark Kommune

Aremark 27.03.20

Rådhuset
Aremarkveien 2276
1798 Aremark

Joker Aremark
Aremarkveien 2261
1798 Aremark

Søknad om utvidede åpningstider påsken 2020.

Joker Aremark søker om å holde åpent Skjærtorsdag og Langfredag denne påsken. Grunnlaget for
søknaden er korona viruset. Butikken ønsker å begrense smittefaren med å få fordelt kundene også
på disse to dagene istedenfor stor trafikk på Onsdag og Påskeaften samme uke. Ønsket åpningstider
er 0900-1600 for begge dagene.

Håper dette kan være et positivt tiltak for bygda.

Fint med en rask tilbakemelding , da en del praktisk må ordnes for å gjennomføre dette.

Bjørn Vidar Lihagen
Joker Aremark
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PS 57/20 Orienteringer

PS 58/20 Forespørsler
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