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Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon

Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for

Representerer

Merknader:
Ved behandling av PS 2019/37 ble Elisabeth Giske (AP) og Ole Richard Holm-Olsen (H) vurdert som
inhabile og fratrådte møtet – 11 representanter til stede ved behandling av saken.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Roar Vevelstad
Randi Sommerseth
Gun Kleve
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Rådmann
Formannskapssekretær
Prosjektleder områdeløft nord
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PS 2019/30 Godkjenning av innkalling
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.05.2019
Behandling:
Innkallingen ble enstemmig godkjent.
Vedtak:
Innkallingen godkjent.

PS 2019/31 Godkjenning av saksliste
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.05.2019
Behandling:
Ordfører foreslo sak PS 2019/36 omgjort til referatsak. Dette ble enstemmig bifalt. Saken settes
på sakskartet som RS 2019/13.
Sakslisten ble enstemmig godkjent med ovennevnte endring.
Vedtak:
Sakslisten godkjent med endring.

PS 2019/32 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.05.2019
Behandling:
Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent.
Vedtak:
Protokollen fra forrige møte godkjent.

PS 2019/33 Økonomirapport mars 2019
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.05.2019
Behandling:
Dagfinn Stærk (KrF) fremmet rådmannens innstilling.
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Økonomirapport pr. mars tas til etterretning.

PS 2019/34 Opera Østfold - endring i organisasjonsform
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.05.2019
Behandling:
Bjørg Lund (H) fremmet vedtaket fra Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur:


Halden kommune støtter at Opera Østfold omdannes til et aksjeselskap.



Justering av opptrappingsplanen, slik at kommunen kommer på samme støttenivå som
fylket, innarbeides i økonomiplan 2020-2023.

Ved votering ble forslaget fra Lund enstemmig vedtatt.
Vedtak:


Halden kommune støtter at Opera Østfold omdannes til et aksjeselskap.



Justering av opptrappingsplanen, slik at kommunen kommer på samme støttenivå som
fylket, innarbeides i økonomiplan 2020-2023.

PS 2019/35 Fayegården som museum - utvidelse av prosjektramme
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.05.2019
Behandling:
Fredrik Holm (H) fremmet forslag til vedtak:
1. Formannskapet ser positivt på det økte ambisjonsnivået i prosjektet, som en del av
områdeløft nord, men kan ikke nå gi ytterligere økonomisk bidrag.
2. Rådmannen gjennomfører prosjektet i den form det er vedtatt i sak PS 2017/88.
Fayegården kjøpes tilbake som vedtatt i sak PS 2015/144.
3. Rådmannen bes gjøre en eventuell justering av den gjeldende prosjektrammen med
hensyn til prisstigningen siden sak PS 2017/88 ble behandlet.
Øivind Holt (MDG) fremmet tilleggsforslag til forslaget fra F. Holm:
Rådmannen bes vurdere framlagte innspill fra Østfoldmusene og se hvordan forslaget
kan:


sees i sammenheng med funksjoner som er tenkt lagt til Storsenteret og vurdere
hvordan en bedre totaløkonomi kan oppnås.



utvikle Busterudparken som offentlig rom og møteplass.

Saken legges fram i neste Formannskapsmøte.
Ved votering over forslaget fra F. Holm ble dette enstemmig vedtatt.
Ved votering over tilleggsforslaget fra Holt fikk dette 2 stemmer (MDG, FrP) og falt.

Vedtak:
1. Formannskapet ser positivt på det økte ambisjonsnivået i prosjektet, som en del av
områdeløft nord, men kan ikke nå gi ytterligere økonomisk bidrag.
2. Rådmannen gjennomfører prosjektet i den form det er vedtatt i sak PS 2017/88. Fayegården
kjøpes tilbake som vedtatt i sak PS 2015/144.
3. Rådmannen bes gjøre en eventuell justering av den gjeldende prosjektrammen med hensyn
til prisstigningen siden sak PS 2017/88 ble behandlet.

PS 2019/36 Prioritering av kulturarenaprosjekter det skal søkes spillemidler
til.
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.05.2019
Behandling:
Saken var omgjort til referatsak, jfr. sak PS 2019/31, og ble derfor ikke behandlet som politisk
sak.

PS 2019/37 Nye prøve- og konsertlokaler for Det Norske Blåseensemble
(DNBE)
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.05.2019
Behandling:
Før behandling av saken ble habilitet vurdert for Elisabeht Giske (AP), Ole Richard Holm-Olsen
(H) og Stein Cato Røsnæs (AP). Røsnæs, som ansvarlig for å forberede beslutningsgrunnlaget
ved behandling i fylkeskommunen, ble vurdert som habil. Giske, som styremedlem i DNBE,
ble enstemmig vurdert som inhabil (fvl § 6, 1. ledd, bokstav e, 2. punkt). Holm-Olsen, som
representant for part i saken, ble enstemmig vurdert som inhabil (fvl § 6, 1. ledd, bokstav d).
Giske og Holm-Olsen fratrådte møtet under behandling av saken. Det var ikke innkalt vara – 11
representanter til stede ved behandlingen.
Rådmannen la fram et notat til saken: «Prosess siden saksbehandlingen i Hovedutvalg for
samfunnsutvikling og kultur 27.03.2019» (Arkivref. 2008/113-186)
Anne-Kari Holm (SP) fremmet rådmannens innstilling.
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Informasjonen gitt i saksframlegg og notat fra Det Norske Blåseensemble, datert 21.03.2019,
tas til orientering.
2. Rådmannen bes gå i dialog med Østfold fylkeskommune og Kulturdepartementet for å
avklare økonomiske spørsmål og for øvrig utrede sakens sider.
3. Etter utredning vil saken gjøres til gjenstand for behandling i folkevalgt organ.

PS 2019/38 Svømmehall oppfølging av vedtak fattet i kommunestyret. PS
2018/57
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.05.2019
Behandling:
Fredrik Holm (H) fremmet forslag til vedtak:
1. Rådmannen gjør en grundigere utredning av mulighetene for å bygge ny svømmehall på
St Joseph tomta. Utredningen bør synliggjøre forskjellene mellom 50-meters basseng
med og uten tilleggsfasiliteter, samt 25-metersbasseng.
2. For sammenligning bes rådmannen utrede alternativ plassering av 50-meters basseng
med og uten foreslåtte tilleggsfasiliteter annet sted i sentrum.
3. Det presiseres at prosjektet må gjennomføres innenfor økonomiplanens vedtatte ramme
Det ble votert punktvis over forslaget fra F. Holm.
Ved votering ble det avgitt stemmer slik:
Pkt 1 – Vedtatt mot 2 stemmer (FrP, MDG)
Pkt 2 – Enstemmig vedtatt
Pkt 3 – Enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Rådmannen gjør en grundigere utredning av mulighetene for å bygge ny svømmehall på St
Joseph tomta. Utredningen bør synliggjøre forskjellene mellom 50-meters basseng med og
uten tilleggsfasiliteter, samt 25-metersbasseng.
2. For sammenligning bes rådmannen utrede alternativ plassering av 50-meters basseng med og
uten foreslåtte tilleggsfasiliteter annet sted i sentrum.
3. Det presiseres at prosjektet må gjennomføres innenfor økonomiplanens vedtatte ramme

PS 2019/39 Oppfølging av verbalpunkt i budsjett - Egenkapitalfinansiering av
investeringer
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.05.2019
Behandling:
Ole Richard Holm-Olsen (H) fremmet rådmannens innstilling:
Det innføres krav om 25% egenkapitalfinansering for alle nye investeringsprosjekter
utover de prosjekter som vedtas i økonomiplan 2020 – 2023, bortsett fra
selvkostinvesteringer (VARF), og investeringsbehov fremkommet etter pålegg fra andre
myndigheter fra budsjettåret 2023.
I en opptrappingsfase legges følgende egenkapitalfinansieringssatser til grunn:
År 2020
10 % egenkapitalfinansering

År 2021
År 2022
År 2023

-

15 % egenkapitalfinansiering
20 % egenkapitalfinansiering
25 % egenkapitalfinansiering

Arve Sigmundstad (AP) fremmet tilleggsforslag til rådmannens innstilling:
Rådmannen bes komme tilbake med en oppdatert handlingsregel som også tar opp i seg
forholdet mellom vekst i kapitalkostnader og vekst i frie inntekter korrigert for
demografikostnader – dette for å ta høyde for fluktuerende rammevilkår.
Øivind Holt (MDG) fremmet forslag til vedtak:
Det innføres krav om 25 % egenkapitalfinansering for alle nye investeringsprosjekter fra
budsjettåret 2023. Unntatt er selvkostinvesteringer (VARF), og investeringsbehov
fremkommet etter pålegg fra andre myndigheter.
I en opptrappingsfase legges følgende egenkapitalfinansieringssatser til grunn:





År 2020 - 10 % egenkapitalfinansering
År 2021 - 15 % egenkapitalfinansiering
År 2022 - 20 % egenkapitalfinansiering
År 2023 - 25 % egenkapitalfinansiering

Ved votering ble forslaget fra Holm-Olsen satt opp mot forslaget fra Holt. Forslaget fra Holt
fikk 2 stemmer (FrP, MDG) og falt. Forslaget fra Holm-Olsen ble vedtatt.
Ved votering over tilleggsforslaget fra Sigmundstad fikk dette 6 stemmer (AP, FrP, MDG) og
falt.
Vedtak:
Det innføres krav om 25% egenkapitalfinansering for alle nye investeringsprosjekter utover de
prosjekter som vedtas i økonomiplan 2020 – 2023, bortsett fra selvkostinvesteringer (VARF), og
investeringsbehov fremkommet etter pålegg fra andre myndigheter fra budsjettåret 2023.
I en opptrappingsfase legges følgende egenkapitalfinansieringssatser til grunn:
År 2020
10 % egenkapitalfinansering
År 2021
15 % egenkapitalfinansiering
År 2022
20 % egenkapitalfinansiering
År 2023
25 % egenkapitalfinansiering

PS 2019/40 Eierskapsmelding - saker til generalforsamling/representantskap
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.05.2019
Behandling:
Fredrik Holm (H) fremmet rådmannens innstilling.
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Halden kommune har ingen saker som skal behandles i generalforsamling/representantskap i
selskapene som er inkludert i eiermeldingen.

PS 2019/41 Opprusting av tidligere Iddevang skole til lokasjon for arbeid og
aktivitet
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.05.2019
Behandling:
Elin Lexander (H) fremmet rådmannens innstilling:
Det omdisponeres midler fra P3083 Samlokalisering av dagsentertilbud til
funksjonshemmede – med en økonomisk ramme på kr. 1.850.000 eks. mva. – slik at
aktiviteten ved Nordbrøden kan overføres Iddevang etter nødvendige utbedringer av
lokalitetene.
Kirsti Brække Myrli (AP) fremmet tilleggsforslag til rådmannens innstilling:
Rådmannen legger frem en helhetlig plan og budsjett for ny lokasjon for Arbeids- og
aktivitetssenteret.
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal være involvert i prosessen.
Ved votering over rådmannens innstilling ble denne enstemmig vedtatt.
Ved votering over forslaget fra Brække Myrli fikk dette 5 stemmer (AP, MDG) og falt.
Vedtak:
Det omdisponeres midler fra P3083 Samlokalisering av dagsentertilbud til funksjonshemmede –
med en økonomisk ramme på kr. 1.850.000 eks. mva. – slik at aktiviteten ved Nordbrøden kan
overføres Iddevang etter nødvendige utbedringer av lokalitetene.

PS 2019/42 Os allé 3, Halden storsenter
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.05.2019
Behandling:
Prosjektleder Gun Kleve orienterte og besvarte spørsmål vdr saken.
Ole Richard Holm-Olsen (H) fremmet forslag til vedtak:
1. Følgende virksomheter etableres i Os allé 3:

Kino med 3 saler i tråd med vedlagt skisse, biblioteket, edderkoppen,
frivilligsentralen og familiens hus.
2. Rådmannen arbeider videre med suksessivt å plassere ungdomstilbud og andre leietakere
som bygger opp under målsetningene for områdeløft nord i de ledige arealene.

3. Rådmannen bes vurdere mulighetene for å øke arealet som avsettes til ungdomstilbud.
Arve Sigmundstad (AP) fremmet alternativt pkt 1:
1. Følgende virksomheter etableres i Os allé 3:
Kino med 3 saler i tråd med vedlagt skisse, biblioteket, kommunalt
ungdomstilbud / ungdomsklubb, edderkoppen, frivilligsentralen og familiens
hus.
Ved voteringen ble pkt 1 i forslaget fra Holm-Olsen satt opp mot forslaget fra Sigmundstad. Det
ble deretter votert samlet over pkt 2 og 3 i forslaget fra Holm-Olsen.
Ved votering over forslaget fra Sigmundstad fikk dette 4 stemmer (AP) og falt. Forslaget fra
Holm-Olsen ble vedtatt.
Ved votering over forslaget fra Holm-Olsen, pkt. 2 og 3, ble dette enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Følgende virksomheter etableres i Os allé 3:

Kino med 3 saler i tråd med vedlagt skisse, biblioteket, edderkoppen, frivilligsentralen og
familiens hus.
2. Rådmannen arbeider videre med suksessivt å plassere ungdomstilbud og andre leietakere
som bygger opp under målsetningene for områdeløft nord i de ledige arealene.
3. Rådmannen bes vurdere mulighetene for å øke arealet som avsettes til ungdomstilbud.

PS 2019/43 Forhåndsstemmeperioden - omfang og organisering
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.05.2019
Behandling:
Dagfinn Stærk (KrF) fremmet vedtaket fra Valgstyret.
Ved votering ble forslaget fra Stærk enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Stemmegivning i perioden 01.07.19 – 09.08.19 (såkalt “tidligstemming”) skjer på rådhuset
ved henvendelse til servicesenteret.
2. Administrasjonen bes om å gå videre med alternativ C i arbeidet med å øke andelen
forhåndsstemmer ved kommunestyrevalget i september.
Det bevilges inntil 80.000 kr fra formannskapets konto for å dekke kostnadene.
3. Rådmannen gis myndighet til å oppnevne stemmemottakere til all forhåndsstemmegivning.

PS 2019/44 Referatsaker
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.05.2019
Behandling:
Rådmann Roar Vevelstad orienterte og besvarte spørsmål i tilknytning til referatsakene.
Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering.
Vedtak:
Referatsakene tatt til orientering.
RS 2019/6 Statusrapport april, områdeløft nord.
RS 2019/7 Bredbåndsdekning i Halden
RS 2019/8 Status - Prosessen knyttet til nye bussruter i Halden fra 2020
RS 2019/9 Tiltak for å øke valgdeltakelsen
RS 2019/10 Svar på søknader - Halden som filmlocation
RS 2019/11 Robert Plant konsert 2 juli 2019
RS 2019/12 Muntlig orientering v/ordfører vdr Svinesundsterskelen
RS 2019/13 Prioritering av kulturarenaprosjekter det skal søkes spillemidler til

