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PS 2018/49 Godkjenning av innkalling
Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2018
Behandling:
Innkallingen ble enstemmig godkjent.
Vedtak:
Innkallingen godkjent.

PS 2018/50 Godkjenning av saksliste
Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2018
Behandling:
Ordfører foreslo at sak PS 2018/56 «Os allé 3 Halden storsenter, forslag til virksomheter til
bygget» sendes til Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur (HSK) som har møte før neste
kommunestyret, dvs. at saken ikke behandles i dagens møte. Ved votering over forslaget fra
ordfører ble dette vedtatt mot 5 stemmer (AP, MDG, PP)
Sakslisten enstemmig godkjent med ovennevnte endring.
Vedtak:
Sakslisten godkjent med endring.

PS 2018/51 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2018
Behandling:
Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent.
Vedtak:
Protokollen fra forrige møte godkjent.

PS 2018/52 Referatsaker
Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2018
Behandling:
Referatsaken ble enstemmig tatt til orientering.
Vedtak:
Referatsaken tatt til orientering.

RS 2018/11 Norske konsertarrangører - Arrangørkonferanse 2018

PS 2018/53 Årsregnskap og Årsmelding 2017
Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2018
Behandling:
Elin Lexander (H) fremmet rådmannens innstilling:
1. Halden kommunens årsregnskap for 2017 vedtas slik det er fremlagt av rådmannen.
2. Det avsettes 5 mkr til disposisjonsfond for inndekning av 2018 års kostnader knyttet til
drift av Os alle 3.
3. Det avsettes 4,1 mkr til disposisjonsfond for salderingsbehov undervisning i 2018 knyttet
til mottatt tilskudd til tidlig innsatsmidler
4. Resterende andel av mindreforbruk i driftsregnskapet på kr. 64 726 425,72,- avsettes til
eget disposisjonsfond merket underskuddsinndekning. Dette fondet vil da få en saldo på
165,9 mkr.
5. Halden kommunes årsmelding vedtas.
Arve Sigmundstad (AP) fremmet forslag til vedtak:
1. Halden kommunens årsregnskap for 2017 vedtas slik det er fremlagt av rådmannen.
2. Det avsettes 5 millioner kroner til disposisjonsfond for inndekning av 2018 års kostnader
knyttet til drift av Os alle 3.
3. Det avsettes 17,1 millioner kroner til styrking av undervisning og oppvekst i 2018, som
det fremkommer i forslag til vedtak i sak om 1. tertialrapport.
4. Resterende andel av mindreforbruk i driftsregnskapet på kroner 51 726 425,72,- foreslås
disponert på følgende måte ved avsetning til disposisjonsfond (kroner):
 Nærings- og sysselsettingsfond (knyttes til tiltak og langsiktige satsinger i den
kommende nærings- og sysselsettingsplanen): 8 millioner kroner.
 Klimafond (langsiktige satsinger i kommende klimaplan): 8 millioner kroner.
 Fond for ekstraordinært vedlikehold av kommunal eiendom: 6 millioner kroner.
 Fond for tiltak som motvirker økt barnefattigdom: 5,026 millioner kroner.
 Samfunnssikkerhet og beredskapsfond: 2,7 millioner kroner.
 Til disposisjonsfond merket underskuddsdekning 22 millioner kroner.
5. Halden kommunes årsmelding vedtas.
Ved votering ble rådmannens innstilling satt opp mot forslaget fra Sigmundstad.
Forslaget fra Sigmundstad fikk 3 stemmer (AP) og falt. Rådmannens innstilling ble vedtatt.

Vedtak:
1. Halden kommunens årsregnskap for 2017 vedtas slik det er fremlagt av rådmannen.
2. Det avsettes 5 mkr til disposisjonsfond for inndekning av 2018 års kostnader knyttet til
drift av Os alle 3.
3. Det avsettes 4,1 mkr til disposisjonsfond for salderingsbehov undervisning i 2018 knyttet
til mottatt tilskudd til tidlig innsatsmidler
4. Resterende andel av mindreforbruk i driftsregnskapet på kr. 64 726 425,72,- avsettes til
eget disposisjonsfond merket underskuddsinndekning. Dette fondet vil da få en saldo på
165,9 mkr.
5. Halden kommunes årsmelding vedtas.

PS 2018/54 Tertialrapport pr. 1. tertial 2018
Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2018
Behandling:
Fredrik Holm (H) fremmet rådmannens innstilling.
1. Økonomirapport tas til etterretning
2. Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B vedtas
Følgende budsjettendringer foreslås:
 Rammeområde Helse (Rådyrfaret samlokaliserte boliger tilføres 10.000 kr til
HMS-prisen 2017.
 Rammeområde Sentraladministrasjonen (HMS-ansvaret) reduseres med 10.000
kr til HMS-prisen 2017
 Rammeområde Helse og omsorg tilføres 722.033 kr ved at Sentralkjøkkenet
organiseres under kommunalavdeling for helse og omsorg.
 Rammeområde Sentraladministrasjon reduseres med 722.033 kr ved at
Sentralkjøkkenet organiseres under kommunalavdeling Helse og omsorg.
 Bruk av fond på fellesinntektene økes med 5,0 mill. kr. til dekning av
driftskostnader på Os Alle 3. Jmfr regnskapssaken.
 Rammeområde Teknisk tilføres 5,0 mill. kr. til dekning av driftskostnader i Os
Alle 3
 Bruk av fond under fellesinntekter økes med 4,1 mill. kr. til dekning av
driftskostnader innenfor kommunalavdeling undervisning og oppvekst. Jmfr
regnskapssaken.
 Utbytte under fellesinntekter økes med 4,0 mill. kr.
 Rammeområde fellesfunksjoner reduseres tilsvarende positiv prognose på 6,75
mill. kr.
 Rammeområde NAV reduseres tilsvarende positiv prognose på 1,325 mill. kr.
 Rammeområde Sentraladministrasjon reduseres tilsvarende positiv prognose 0,93
mill. kr.
 Rammeområde Helse og omsorg reduseres med 1,261 mill. kr. knyttet til redusert
lønnsoppgjørsavsetning
 Rammeområde Teknisk reduseres med 0,093 mill. kr. knyttet til redusert
lønnsoppgjørsavsetning





Rammeområde Kultur og Idrett reduseres med 0,047 mill. kr. knyttet til redusert
lønnsoppgjørsavsetning
Rammeområde undervisning og oppvekst tilføres 18,5 mill. kr. tilsvarende
negativ prognose
Følgende omdisponeringer innenfor investeringer foreslås mellom
rammeområdene innenfor skjema 2B

Arve Sigmundstad (AP) fremmet forslag til vedtak:
1. Økonomirapport tas til etterretning.
2. Følgende budsjettendringer foreslås:
 Rammeområde Helse (Rådyrfaret samlokaliserte boliger tilføres 10.000 kr til HMSprisen 2017.
 Rammeområde Sentraladministrasjonen (HMS-ansvaret) reduseres med 10.000 kr til
HMS-prisen 2017
 Rammeområde Helse og omsorg tilføres 722.033 kr ved at Sentralkjøkkenet
organiseres under kommunalavdeling for helse og omsorg.
 Rammeområde Sentraladministrasjon reduseres med 722.033 kr ved at
Sentralkjøkkenet organiseres under kommunalavdeling Helse og omsorg.
 Bruk av fond på fellesinntektene økes med 5,0 mill. kr. til dekning av driftskostnader
på Os Alle 3, jamfør regnskapssaken.
 Rammeområde Teknisk tilføres 5,0 mill. kr. til dekning av driftskostnader i Os Allé
 Bruk av fond under fellesinntekter økes med 17,1 mill. kr. til dekning av
merkostnader innenfor kommunalavdeling undervisning og oppvekst, jamfør
regnskapssaken.
 Utbytte under fellesinntekter økes med 4,0 mill. kr.
 Rammeområdet fellesfunksjoner reduseres 1,4 millioner kroner, gitt den positive
prognosen som følge av refundert arbeidsgiveravgift.
 Rammeområde undervisning og oppvekst tilføres 18,5 millioner kroner tilsvarende
negativ årsprognose.
 Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B endres i henhold til overnevnte punkter og vedtas.
 Rådmannens forslag til omdisponeringer mellom prosjekter innenfor skjema 2B
vedtas slik de fremkommer i tabell i saken.
I innkomne forslag var punkt 1 likelydende – det ble votert separat over dette punktet. Det ble
deretter votert separat over punkt 2 – først i forslaget fra Sigmundstad og deretter i forslaget fra
F. Holm.
Punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Punkt 2 i forslaget fra Sigmundstad fikk 3 stemmer (AP) og falt.
Punkt 2 i forslaget fra F. Holm ble vedtatt mot 5 stemmer. (Ap, PP og MDG)
Vedtak:
1. Økonomirapport tas til etterretning
2. Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B vedtas
Følgende budsjettendringer foreslås:


















Rammeområde Helse (Rådyrfaret samlokaliserte boliger tilføres 10.000 kr til
HMS-prisen 2017.
Rammeområde Sentraladministrasjonen (HMS-ansvaret) reduseres med 10.000
kr til HMS-prisen 2017
Rammeområde Helse og omsorg tilføres 722.033 kr ved at Sentralkjøkkenet
organiseres under kommunalavdeling for helse og omsorg.
Rammeområde Sentraladministrasjon reduseres med 722.033 kr ved at
Sentralkjøkkenet organiseres under kommunalavdeling Helse og omsorg.
Bruk av fond på fellesinntektene økes med 5,0 mill. kr. til dekning av
driftskostnader på Os Alle 3. Jmfr regnskapssaken.
Rammeområde Teknisk tilføres 5,0 mill. kr. til dekning av driftskostnader i Os
Alle 3
Bruk av fond under fellesinntekter økes med 4,1 mill. kr. til dekning av
driftskostnader innenfor kommunalavdeling undervisning og oppvekst. Jmfr
regnskapssaken.
Utbytte under fellesinntekter økes med 4,0 mill. kr.
Rammeområde fellesfunksjoner reduseres tilsvarende positiv prognose på 6,75
mill. kr.
Rammeområde NAV reduseres tilsvarende positiv prognose på 1,325 mill. kr.
Rammeområde Sentraladministrasjon reduseres tilsvarende positiv prognose 0,93
mill. kr.
Rammeområde Helse og omsorg reduseres med 1,261 mill. kr. knyttet til redusert
lønnsoppgjørsavsetning
Rammeområde Teknisk reduseres med 0,093 mill. kr. knyttet til redusert
lønnsoppgjørsavsetning
Rammeområde Kultur og Idrett reduseres med 0,047 mill. kr. knyttet til redusert
lønnsoppgjørsavsetning
Rammeområde undervisning og oppvekst tilføres 18,5 mill. kr. tilsvarende
negativ prognose
Følgende omdisponeringer innenfor investeringer foreslås mellom
rammeområdene innenfor skjema 2B

PS 2018/55 Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022
Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2018
Behandling:
Fredrik Holm, H, fremmet økonomiplanforslag på vegne av H, SP, V og KrF.
Arve Sigmundstad, AP, fremmet økonomiplanforslag på vegne av AP og SV.
Per Kristian Dahl, PP, fremmet økonomiplanforslag på vegne av PP og FrP.
Øivind Holt, MDG, fremmet økonomiplanforslag på vegne av MDG.
Øivind Holt, MDG, fremmet økonomiplanforslag på vegne av Rødt.
Det ble votert separat over hvert av forslagene.

Økonomiplanforslaget fra Rødt fikk 0 stemmer og falt.
Økonomiplanforslaget fra MDG fikk 1 stemme (MDG) og falt.
Økonomiplanforslaget fra PP og FrP fikk 2 stemmer (PP, FrP) og falt.
Økonomiplanforslaget fra AP og SV fikk 3 stemmer (AP) og falt.
Økonomiplanforslaget fra H, SP, V og KrF fikk 7 stemmer (H, SP, V, KrF) og ble vedtatt.
Vedtak:
Økonomiplanforslaget fra H, SP, V og KrF innstilles til kommunestyret.

PS 2018/56 Os allè 3 Halden storsenter, forslag til virksomheter til bygget.
Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2018
Behandling:
Saken trukket.

PS 2018/57 Kommuneplanens samfunnsdel - offentlig høring.
Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2018
Behandling:
Anne-Kari Holm, Sp, fremmet følgende forslag til vedtak:
Kommuneplanens samfunnsdel endres på følgende punkter:
MOU 11 Siste setning endres som følger:
Vern av dyrket mark blir sentral og skal i planperioden i størst mulig grad
skjermes for nedbygging.
MOU 13 «Skal» byttes ut mot «bør»
«Det skal også vurderes om det skal innføres boplikt i Sponvika» - strykes
MOU 14 endres til:
Haldens utstrekning og geografi gjør at det er behov for spredt bygging slik at
grender og nabolag kan opprettholdes som i dag. Kommuneplanens arealdel skal
gi bestemmelser for slik utvikling.
MOU 18
Nye områder på begge sider av E6 fra Sponvikaveien og nordover skal vurderes
inn i planen.
Forslaget til kommuneplan for Halden samfunnsdelen 2018 – 2050 legges ut til offentlig
høring.
Høringsfrist settes til 15. august 2018.
Øivind Holt, MDG, fremmet følgende forslag til MOU 18:
Nye områder ved E6 fra Sponvikaveien vurderes i planen.

Arve Sigmundstad, Ap, fremmet følgende forslag til MOU 13:
- Det gjøres en analyse av hvorvidt det bør innføres boplikt i Sponvika, dette for å sikre
en gitt andel fastboende og ivareta områdets egenart.
Det ble votert separat over endringene foreslått fra A-K.Holm, med unntak av MOU 13 og
MOU 18. Disse ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over forslagene for MOU 18 ved at forslaget fra Holt ble satt opp mot
forslaget fra A-K.Holm. Forslaget fra Øivind Holt vedr MOU 18 fikk 5 stemmer (MDG, AP,
PP) og falt.
Det ble deretter votert over forslagene for MOU 13 ved at forslaget fra Sigmundstad ble satt opp
mot forslaget fra A-K.Holm. Forslaget fra Sigmundstad vedr MOU 13 fikk 5 stemmer (AP,
MDG, PP) og falt.
Arve Sigmundstad (AP) hadde en dissens som følger vedtaket som protokolltilførsel.
Vedtak:
Kommuneplanens samfunnsdel endres på følgende punkter:
MOU 11 Siste setning endres som følger:
Vern av dyrket mark blir sentral og skal i planperioden i størst mulig grad skjermes for
nedbygging.
MOU 13 «Skal» byttes ut mot «bør»
«Det skal også vurderes om det skal innføres boplikt i Sponvika» - strykes
MOU 14 endres til:
Haldens utstrekning og geografi gjør at det er behov for spredt bygging slik at grender og
nabolag kan opprettholdes som i dag. Kommuneplanens arealdel skal gi bestemmelser
for slik utvikling.
MOU 18
Nye områder på begge sider av E6 fra Sponvikaveien og nordover skal vurderes inn i
planen.
Forslaget til kommuneplan for Halden samfunnsdelen 2018 – 2050 legges ut til offentlig høring.
Høringsfrist settes til 15. august 2018.
Arve Sigmundstad (AP) hadde flg dissens som følger vedtaket som protokolltilførsel:
Under dialog og medvirkningsmøtet i Sponvika kom det tydelige tilbakemeldinger fra
innbyggere i Sponvika at man ønsket å få vurdert mulighetene for å innføre boplikt i Sponvika.
Arbeiderpartiet og MDG har ikke konkludert vedrørende boplikt eller ikke i Sponvika, men all
den tid dette var et sentralt innspill fra innbyggerne i Sponvika – mener vi at planen som nå
legges ut på høring bør reflektere dette sentrale innspillet. For Arbeiderpartiet og MDG handler
dette om å ta innbyggermedvirkning på alvor.
På bakgrunn av dette ber vi om at utkastet til samfunnsplan reflekterer dette på følgende måte:

 Det gjøres en analyse av hvorvidt det bør innføres boplikt i Sponvika, dette for å sikre
en gitt andel fastboende og ivareta områdets egenart.

PS 2018/58 Varsel om oppstart av planarbeid - rullering av kommuneplanens
arealdel. Offentlig høring av forslag til planprogram
Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2018
Behandling:
Bjørg Lund, H, fremmet rådmannens innstilling med tillegg:
Til styringsgruppen velges:
 Som medlemmer: Terje Lie, H, Gerd Berit Odberg, KrF og Geir H. Sandsmark, V,
som medlemmer.
 Som vara: Fredrik Holm, H, og Anne Kari Holm, Sp.
Terje Lie (H) velges til leder av styringsgruppen.
Arve Sigmundstad, Ap fremmet følgende forslag:



Faste medlemmer: Kirsti Brække Myrli, Ap, og Øivind Holt, MDG.
Vara: Helge Bergseth Bangsmoen, Ap

Vedtak:
Formannskapet vedtar oppstart av arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel. Arbeidet
varsles og kunngjøres i iht. plan- og bygningslovens § 11-12.
Formannskapet vedtar iht. plan- og bygningslovens § 11-13 å sende forslag til planprogram på
høring og legge det ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen settes til 15. august 2018.
Til styringsgruppa velges:
Terje Lie, H (leder)
Gerd Berit Odberg, KrF
Geir Helge Sandsmark, V

Kirsti Brække Myrli, AP
Øivind Holt, MDG

Vara:
Fredrik Holm, H
Anne Kari Holm, SP

Vara
Helge Bergseth Bangsmoen, AP

PS 2018/59 Forslag til høringssvar - Planprogram for regional plan for klima
og energi i Østfold 2019-2030
Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2018
Behandling:
Geir Helge Sandsmark, V, fremmet rådmannens innstilling.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Halden kommune spiller inn følgende til planprogram for regional plan for klima og energi i
Østfold:
Halden kommunes innspill til planprogrammet
Halden er en av kommunene som deltar i Klima Østfolds samarbeid om rullering av klima- og
energiplaner, og som skal rullere sin kommunale plan i 2018-2019, i tråd med vedtatt
planstrategi for Halden kommune. (Etter Plan- og bygningsloven § 11-1 skal retningslinjer og
pålegg fra statlige og regionale myndigheter legges til grunn for kommunale planer). Den
regionale klima- og energiplanen vil derfor gi føringer for Haldens nye kommunedelplan for
klima og energi.
Et av formålene med det regionale planarbeidet skal være å sikre at klimatiltak blir gjennomført
i hele regionen, uavhengig av geografiske inndelinger. Halden er en kommune som skiller seg
fra resten av Østfold pga. et klart bysentrum og store land- og skogbruksområder med få
tettsteder. Det er derfor viktig at planarbeidet omfatter hele Østfoldsamfunnet, ikke bare
sentrumsområdene med bykjerner, men også spredt bebyggelse, land- og skogbruk. Det er viktig
at det i alle deler av planarbeidet og ferdig plan er fleksibilitet og handlingsrom for å finne de
beste løsningene for de lokale forholdene og utfordringene.
Utfordringene med klimaendringer er store. Den enkleste måten å nå klima- og energimålene på
er gjennom samarbeid. Gjennom regionale mål og føringer som settes i Regional plan for klima
og energi i Østfold 2019-2030, vil Østfoldsamfunnet sammen kunne bidra mer enn hver enkelt
kommune kan hver for seg. Gjennom den regionale prosessen innhentes det kunnskap som kan
brukes i det kommunale planarbeidet, og som kan bidra til en mer ressurseffektiv kommunal
planprosess. Rådmannen mener at planprogrammet som er lagt ut til høring er en god plan for
det videre samarbeidet i Østfold.
Halden kommune ser fram til videre samarbeid om kunnskapsinnhenting som grunnlag for vår
egen klima- og energiplan.

PS 2018/60 Tilrettelegging for NAV i rådhuskvartalet
Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2018
Behandling:
Dagfinn Stærk, KrF, fremmet følgende tillegg til rådmannens innstilling.
Ved eventuell påbygg/nybygg i «Domusbakgården» bør det samtidig planlegges en
helhetlig løsning for hele dette området.
Øivind Holt, MDG, fremmet følgende forslag til vedtak:
1. Rådmannen bes i samarbeid med NAV legge fram en vurdering av fordeler og ulemper
ved ulik lokalisering av NAV’s kontorer og hvilke krav NAV har.
2. Rådmannen bes i samarbeid med HKP å legge fram en vurdering og skisse for hvordan
hele rådhuskvartalet kan fortettes og utnyttes i framtiden.

3. Rådmannen gis fullmakt til å forlenge eksisterende leieavtale med NAV inntil nye avtale
er inngått.
Ved votering ble forslagene satt opp mot hverandre.
Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra Stærk ble vedtatt mot 6 stemmer (AP, MDG,
FrP, PP).
Vedtak:
Rådmannen bes avklare med HKP om mulighet for å tilrettelegge bygningsmasse i
rådhuskvartalet og eventuelt utnytte parkeringsarealet i «Domusbakgården» til påbygg/nybygg.
Rådmannen gis frihet til å avtale med HKP hvilket organ som skal være byggherre.
Rådmannen gis fullmakt til å prolongere eksisterende leieavtale for å øke tidshandlingsrommet
for gjennomføringen.
Rådmannen igangsetter forprosjektering med arkitektskisse og underlag for kostnadsestimering.
Rådmannen bes avklare lokaliseringsspørsmålet med NAV etter forprosjektet og igangsette
investeringsprosjekt etter konsensus om rådhuskvartalet.
Investeringen innarbeides i budsjettet for 2019.
Ved eventuell påbygg/nybygg i «Domusbakgården» bør det samtidig planlegges en helhetlig
løsning for hele dette området.

