Aremark kommune

Møteprotokoll
Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

Teams, Aremark rådhus

Dato:

29.04.2020

Tidspunkt: 18:00-19:000
Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Håkon Tolsby
Leder
Marte Espelund-Sande
Nestleder
Stig Runar Aarbu
Medlem
Alf Martin Ulven
Medlem
Per Ivar Thomasrud
Medlem
Camilla Glimsdal
Medlem
Christin Petersen
Medlem
Harald Smaadahl
Medlem
Egil Anstensrud Kortnes
Medlem
Mirjam Kilen
Medlem
Anders Marius Brynildsen
Medlem
Tore Henry Kristiansen
Medlem
Tommy Sydnes
Medlem
Jørgen Henrik Hovde
Medlem
Grønlund
Hans Petter Hannaas
Medlem
Aslakstrøm
Malin Arnesen
Medlem
Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Harald Brække
MEDL

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Hege Holth
Harald Brække

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

Representerer
SP

Representerer
SP

Merknader
Alf Ulven erklærte seg inhabil i PS 19/20. Ann –Kristin Bønøgård (H) stilte som vara i denne
saken.
Per Ivar Thomasrud (SP) deltok ikke under votering i PS 22/20 og PS29/20 grunnet tekniske
problemer.

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Andreas Lervik
Rådmann
Mette Eriksen
Økonomi- og regnskapssjef
Ragnfrid Næss
Virksomhetsleder barnehage og kultur
Christian
Virksomhetsleder helse og omsorg
Gundersen

Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

PS 16/20

Godkjenning av innkalling

PS 17/20

Godkjenning av saksliste

PS 18/20

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 19/20

Strømsfoss - Kjøp av eiendommer

PS 20/20

Planstrategien for Aremark kommune - 2019-2023 - oppstart

PS 21/20

Midler til utlån og tilskudd til enkeltprosjekter - Husbanken
2020

PS 22/20

Organisering av kommunal ettersøksordning

PS 23/20

Utmelding av Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat

PS 24/20

Orienteringer

PS 25/20

Referatsaker

PS 26/20

Grunngitte spørsmål etter §20 i reglement for utvalg

PS 27/20

Forespørsler/interpellasjoner

PS 28/20

Salg av gnr. 23 bnr. 80, «Hybelhuset» på Fosbyåsen

PS 29/20

Salg av leiligheter på Fosdal - Gjengs leie

PS 16/20 Godkjenning av innkalling
Behandling i Kommunestyret - 29.04.2020

Unntatt
offentlighet

Vedtak
Innkallingen ble enstemmig godkjent.

PS 17/20 Godkjenning av saksliste
Behandling i Kommunestyret - 29.04.2020

Vedtak
Sakslisten ble enstemmig godkjent.

PS 18/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Behandling i Kommunestyret - 29.04.2020

Vedtak
Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent.

PS 19/20 Strømsfoss - Kjøp av eiendommer
Behandling i Kommunestyret - 29.04.2020

Rådmannens innstilling
Aremark kommune kjøper eiendommene 5/2, 5/13 (som utvides i henhold til vedlagt kart, inkl.
servicehus og adkomstvei fra 5/1), 5/14, 5/16 og 71/2 fra Alf Ulven.
Beløpet utgiftsføres konto 02850.4343 funksjon 625 og finansieres ved bruk av lån fra konto
09100.4343 funksjon 870.
Formannskapets innstilling

Aremark kommune kjøper eiendommene 5/2, 5/13 (som utvides i henhold til vedlagt kart, inkl.
servicehus og adkomstvei fra 5/1), 5/14, 5/16 og 71/2 fra Alf Ulven.
Beløpet utgiftsføres konto 02850.4343 funksjon 625 og finansieres ved bruk av lån fra konto
09100.4343 funksjon 870.

Rådmannen inviterer kommunestyret og utvalgene på befaring av eiendommene i som er
foreslått å kjøpe i Strømsfoss før neste kommunestyremøte.
Behandling
Representanten Ulven (H) ble erklært inhabil. Ann-Kristin Bønøgård tok hans plass.
Ordføreren fremmet følgende forslag: pkt 2 endres slik: «Beløpet, 2.250.000,- utgiftsføres….»
Votering rådmannens pkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens pkt2, med ordførers endringsforslag, ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens pkt 3 ble ikke votert over.
Vedtak
Aremark kommune kjøper eiendommene 5/2, 5/13 (som utvides i henhold til vedlagt kart, inkl.
servicehus og adkomstvei fra 5/1), 5/14, 5/16 og 71/2 fra Alf Ulven.
Beløpet, 2.250.000,- utgiftsføres konto 02850.4343 funksjon 625 og finansieres ved bruk av lån
fra konto 09100.4343 funksjon 870.

PS 20/20 Planstrategien for Aremark kommune - 2019-2023 - oppstart
Behandling i Kommunestyret - 29.04.2020
Rådmannens innstilling
Formannskapet kan i denne saken komme med sine innspill til planstrategien.
Om kommunestyret vil komme med innspill til den foreslåtte planstrategien må det vedtas i
denne saken.
Kommunestyret vedtar å sende planstrategien på høring i 30 dager. Den sendes på høring til
drift- og utviklingsutvalget, levekårsutvalget, eldrerådet, rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne, ungdomsrådet, samt nabokommuner og øvrige myndigheter.
Lovhjemmel: plan- og bygningsloven §10-1.
Formannskapets innstilling
Formannskapet vedtar at følgende planer prioriteres:
Navn
Planlagt for
revidering i:
2020
2021
2022
Barnehagepl
X
an

Kommentar:
2023
Ny plan som
må på plass.
Ønsker

Plan for god
bo- og
levekårutvikl
ing.

Strategisk
næringsplan

oppstart
høsten 2020.
Vil gi
kommunen
viktige
momenter i
forhold til
utvikling av
kommunens
botilbud.
Vil gi noe å
jobbe videre
med for
næringen i
kommunen.

X

X

Plan for
idrett og
kultur

X

Kommunestyret vedtar å sende planstrategien på høring i 30 dager. Den sendes på høring til
drift- og utviklingsutvalget, levekårsutvalget, eldrerådet, rådet for eldre og mennesker med
nedsatt funksjonsevne, ungdomsrådet, Aremark idrettsråd, samt nabokommuner og øvrige
myndigheter. Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven §10-1.
Behandling
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar at følgende planer prioriteres:
Navn
Planlagt for
revidering i:
2020
2021
2022
Barnehagepl
X
an

Plan for god
bo- og
levekårutvikl
ing.

Strategisk
næringsplan

X

X

Kommentar:
2023
Ny plan som
må på plass.
Ønsker
oppstart
høsten 2020.
Vil gi
kommunen
viktige
momenter i
forhold til
utvikling av
kommunens
botilbud.
Vil gi noe å
jobbe videre
med for

næringen i
kommunen.
Plan for
idrett og
kultur

X

Kommunestyret vedtar å sende planstrategien på høring i 30 dager. Den sendes på høring til
drift- og utviklingsutvalget, levekårsutvalget, eldrerådet, rådet for eldre og mennesker med
nedsatt funksjonsevne, ungdomsrådet, Aremark idrettsråd, samt nabokommuner og øvrige
myndigheter. Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven §10-1.

PS 21/20 Midler til utlån og tilskudd til enkeltprosjekter - Husbanken 2020
Behandling i Kommunestyret - 29.04.2020
Rådmannens innstilling:
1. Det søkes om opptak av to millioner kroner fra Husbanken som skal brukes til videreutlånsmidler
til startlån for enkelt personer.
2. Det søkes om fire hundre tusen kroner fra Husbanken, som skal brukes til tilskudd til etablering
og tilskudd til tilpassing av bolig for enkelt personer.

Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Det søkes om opptak av to millioner kroner fra Husbanken som skal brukes til videreutlånsmidler
til startlån for enkelt personer.
2. Det søkes om fire hundre tusen kroner fra Husbanken, som skal brukes til tilskudd til etablering
og tilskudd til tilpassing av bolig for enkelt personer.

PS 22/20 Organisering av kommunal ettersøksordning
Behandling i Kommunestyret - 29.04.2020
Rådmannens innstilling
1. Aremark kommune oppretter en vaktordning for ettersøk og ivaretakelse av fallvilt,
skadefelling samt andre tilliggende kommunale oppgaver. Omfanget og organiseringen
beskrives i en egen instruks.
2. Til å dekke økning av utgifter til vaktordning bevilges kr 40 000,- til klær og utstyr samt
kr. 115 960,- til lønn/kompensasjon. Utgiftene belastes kto.11209/4114.60 og
10500/10990.4114.360 og finansieres ved bruk av lån kto. 19400.4114.360.
3. Midler til en videreføring av vaktordning innarbeides i framtidig budsjetter.
Formannskapets innstilling

Formannskapet utsetter saken.
Formannskapet ber rådmann utrede alternative løsninger til finansiering og organisering av en
«kommunal ettersøksordning for fallvilt og ettersøk i kommunal regi».
Behandling
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet utsetter saken.
Formannskapet ber rådmann utrede alternative løsninger til finansiering og organisering av en
«kommunal ettersøksordning for fallvilt og ettersøk i kommunal regi».

PS 23/20 Utmelding av Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat
Behandling i Kommunestyret - 29.04.2020

Rådmannens innstilling
Aremark kommune melder seg ut av Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat.
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Aremark kommune melder seg ut av Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat.

PS 24/20 Orienteringer
Behandling i Kommunestyret - 29.04.2020
Rådmannen orienterte generelt om koronasituasjonen og økonomi. Videre orienterte han om
arealplanen, reguleringsplanen for Fladebyåsen 2 og salg av Fosdal.

PS 25/20 Referatsaker
Behandling i Kommunestyret - 29.04.2020
Det var ingen referatsaker.

PS 26/20 Grunngitte spørsmål etter §20 i reglement for utvalg
Behandling i Kommunestyret - 29.04.2020
Representanten Ulven (H) stilte spørsmål om bruken av Kanaltangen.

PS 27/20 Forespørsler/interpellasjoner
Behandling i Kommunestyret - 29.04.2020
Det var ingen forespørsler/interpellasjoner.

PS 28/20 Salg av gnr. 23 bnr. 80, «Hybelhuset» på Fosbyåsen
Behandling i Kommunestyret - 29.04.2020

Rådmannens innstilling
Gnr. 23 bnr. 80, Hybelhuset, selges til høyeste budgiver for kr 1.100.000,- Til fratrekk kommer
omkostninger på kr 74.081,Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Gnr. 23 bnr. 80, Hybelhuset, selges til høyeste budgiver for kr 1.100.000,- Til fratrekk kommer
omkostninger på kr 74.081,-

PS 29/20 Salg av leiligheter på Fosdal - Gjengs leie
Behandling i Kommunestyret - 29.04.2020

Rådmannens innstilling
Aremark kommunestyre vedtar at samtlige leiekontrakter på Gnr. 23 Bnr. 21 i Aremark
kommune kan reguleres fritt ihht husleielovens bestemmelser, herunder til gjengs leie.
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Aremark kommunestyre vedtar at samtlige leiekontrakter på Gnr. 23 Bnr. 21 i Aremark
kommune kan reguleres fritt ihht husleielovens bestemmelser, herunder til gjengs leie.

