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PS 2019/45 Godkjenning av innkalling
Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2019
Behandling:
Innkallingen ble enstemmig godkjent.
Vedtak:
Innkallingen godkjent.

PS 2019/46 Godkjenning av saksliste
Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2019
Behandling:
Ordfører foreslo sak PS 2019/61 behandlet som første politiske sak. Dette ble bifalt av organet.
Kirsti Brække Myrli (AP) foreslo sak RS 2019/15 «Påstander om ulovlig drift ved Kongeveien
skole» behandlet som politisk sak. Ved votering fikk forslaget 4 stemmer (AP) og falt.
Sakslisten for øvrig ble enstemmig godkjent.
Det ble meldt 4 forespørsler slik:
 Øivind Holt – 1 forespørsel
 Per Egil Evensen – 1 forespørsel
 Arve Sigmundstad – 2 forespørsler
Vedtak:
Sakslisten godkjent med endring i rekkefølge.

PS 2019/47 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2019
Behandling:
Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent.
Vedtak:
Protokollen fra forrige møte godkjent.

PS 2019/48 Årsregnskap og Årsmelding 2018
Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2019
Behandling:
Saken ble behandlet etter sak PS 2019/61 og før sak PS 2019/49.
Anne-Kari Holm (SP) fratrådte før behandling av saken. Geir Helge Sandsmark (V) tiltrådte
som vararepresentant. 13 representanter til stede ved behandling av saken.
Ole Richard Holm-Olsen (H) fremmet rådmannens innstilling.
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1.

Årsregnskapet for Halden kommune avsluttes med et regnskapsmessig mindreforbruk på
kr 59 650 953,20,- og vedtas slik det er fremlagt av rådmannen.

2.

Investeringsregnskapet vedtas i balanse.

3.

Det foreslås at det regnskapsmessige mindreforbruket på 59.650.953,20 avsettes til
disposisjonsfond.

4.

Halden kommunes årsmelding vedtas.

PS 2019/49 Rådmannnes forslag til økonomiplan 2020-2023
Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2019
Behandling:
Fredrik Holm (H) fremmet forslag til økonomiplan på vegne av Høyre, Senterpartiet,
Venstre og Kristelig Folkeparti.
Arve Sigmundstad (AP) fremmet Arbeiderpartiets forslag til økonomiplan.
Arve Sigmundstad (AP) fremmet forslag til økonomiplan fra Sosialistisk Venstreparti.
Per-Egil Evensen (FrP) fremmet forslag til økonomiplan på vegne av Fremskrittspartiet
og Pensjonistpartiet.
Øivind Holt (MDG) fremmet forslag til økonomiplan på vegne av Rødt.
Øivind Holt (MDG) fremmet Miljøpartiet De Grønnes forslag til økonomiplan.
Det ble votert separat over hvert av forslagene.

Forslaget fra Rødt fikk 0 stemmer og falt.
Forslaget fra MDG fikk 1 stemme (MDG) og falt.
Forslaget fra FrP og PP fikk 1 stemme (FrP) og falt.
Forslaget fra SV fikk 0 stemmer og falt.

Forslaget fra AP fikk 4 stemmer (AP) og falt
Forslaget fra H, SP, KrF og V fikk 7 stemmer (H, SP, KrF, V) og ble vedtatt.
Vedtak:
Økonomiplanforslaget fra H, SP, KrF og V innstilles til kommunestyret.

PS 2019/50 Økonomirapport 1 tertial 2019
Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2019
Behandling:
Dagfinn Stærk (KrF) fremmet rådmannens innstilling.
Kirsti Brække Myrli (AP) fremmet forslag til vedtak:
1. Økonomirapport tas til etterretning.
2. Ved justering av budsjett 2019 i juni, bes rådmannen øke rammene i skolene for å sikre
at driften er lovlig. Dette dekkes ved lavere fondsavsetning.
3. Rådmannen bes tilsette rektor på Prestebakke skole på lik linje med øvrige av
kommunens skoler.
4. Kontrollutvalget bes gjennomføre en grundig undersøkelse på om kommunens skoler
driftes i tråd med lover og forskrifter.
Ved voteringen ble forslagene satt opp mot hverandre. Forslaget fra Myrli fikk 4 stemmer (AP)
og falt. Rådmannens innstilling ble vedtatt.
Vedtak:
1. Økonomirapport tas til etterretning.
2. Budsjettskjema 2B vedtas.


Følgende omdisponeringer i investeringsbudsjettet foreslås mellom rammeområdene
innenfor budsjettskjema 2B.
Prosjektnr. Prosjekt
P2200
Ny stor sentrumsbarnehage
P8078
Ny brannstasjon
Alle beløp er inklusive mva.

Regnskap
2019
0
0

Budsjett Prognose
2019
2019
32 500 000
0
62 793 178 87 500 000

Prognose
avvik
Budsjettendring
32 500 000
-24 706 823
-24 706 823
24 706 823

Omdisponering medfører ingen økning i låneopptak og ingen endring i budsjettskjema 2A.

Budsjettskjema 2 B - investering

Budsjett 2019 Budsjett 2018 Regnskap 2017

Sentral/Felles
Kultur inkl. kirke
Undervisning og oppvekst
Helse og omsorg
Teknisk
VAR

14 812
27 097
137 800
279 542
202 769
318 030
980 050

43 896
2 200
163 433
265 495
56 741
234 534
766 299

59 830
11 900
249 519
157 855
48 588
266 056
793 748

PS 2019/51 Rehabilitering og utvikling av Helsehuset
Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2019
Behandling:
Kommunalsjef Veronica Aam besvarte spørsmål til saken.
Elin Lexander (H) fremmet rådmannens innstilling med tilleggsforslag, dvs. nytt pkt 4:
1. Rådmannen sender søknad til Husbanken om tildeling av midler for rehabilitering og
oppgradering av Helsehuset.
2. Prosjekt Helsehus realiseres med forutsetning av Husbankens godkjenning og innenfor
en total kostnadsramme på 182.4 mill kr. inkl mva. og en sluttkostnad for kommunen på
kr. 63,84 mkr etter fratrekk av merverdiavgift og tilskudd.
3. Restfinansiering innarbeides i budsjett 2020.
4. Saken oversendes HHO og HTPML snarest mulig.
Øivind Holt (MDG) fremmet tilleggsforslag:
Rådmannen bes gjøre en fornyet vurdering av parkeringsløsning med sikte på å finne en
kostnadsbesparende løsning på bakkeplan.
Det ble votert separat over forslagene fra Lexander og Holt.
Ved votering over forslaget fra Lexander ble dette enstemmig vedtatt.
Ved votering over forslaget fra Holt ble dette enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Rådmannen sender søknad til Husbanken om tildeling av midler for rehabilitering og
oppgradering av Helsehuset.
2. Prosjekt Helsehus realiseres med forutsetning av Husbankens godkjenning og innenfor
en total kostnadsramme på 182.4 mill kr. inkl mva. og en sluttkostnad for kommunen på
kr. 63,84 mkr etter fratrekk av merverdiavgift og tilskudd.
3. Restfinansiering innarbeides i budsjett 2020.
4. Saken oversendes HHO og HTPML snarest mulig.
5. Rådmannen bes gjøre en fornyet vurdering av parkeringsløsning med sikte på å finne en
kostnadsbesparende løsning på bakkeplan.

PS 2019/52 Arrangementsstrategi for Halden kommune
Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2019
Behandling:
Ole Richard Holm-Olsen (H) fremmet forslag til vedtak:
1. Arrangementsstrategi for Halden kommune vedtas slik at kapittel 3.3 strykes og øvrige
kapitteloverskrifter og forslaget justeres i hht dette før fremleggelse i kommunestyret.
2. Rådmannen bes komme tilbake til Formannskapet med egen sak om eventuell
opprettelse av et arrangementsselskap.
Ved votering ble forslaget fra Holm-Olsen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Arrangementsstrategi for Halden kommune vedtas slik at kapittel 3.3 strykes og øvrige
kapitteloverskrifter og forslaget justeres i hht dette før fremleggelse i kommunestyret.
2. Rådmannen bes komme tilbake til Formannskapet med egen sak om eventuell opprettelse av
et arrangementsselskap.

PS 2019/53 Utvikling Fredriksten festning- mulighetsstudie.
Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2019
Behandling:
Stein Cato Røsnæs (AP) reiste spørsmål om egen habilitet, som ansatt i annet forvaltningsorgan
som også arbeider med samme saksforhold. Han ble ikke funnet inhabil.
Geir Helge Sandsmark fremmet innstillingen fra Hovedutvalg for samfunnsutvikling og
kultur.
1. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale om forprosjektet med Samarbeidsforum som
styringsgruppe
2. Rådmannen avsetter 0,5 mill.kr for 2019 innenfor vedtatt økonomiske ramme. Øvrig
finansiering innarbeides i budsjett.
Ved votering ble innstillingen fra hovedutvalget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale om forprosjektet med Samarbeidsforum som
styringsgruppe
2. Rådmannen avsetter 0,5 mill.kr for 2019 innenfor vedtatt økonomiske ramme. Øvrig
finansiering innarbeides i budsjett.

PS 2019/54 Lån til Halden byutvikling
Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2019
Behandling:
Arve Sigmundstad (AP) fremmet forslag til vedtak:
Rådmannen bes snarest legge frem en sak som synliggjør risiko og konsekvenser ved
videre organisering av selskapet som i dag, og risiko og konsekvenser ved oppløsning /
tilbakeføring av selskapet / opsjonen / eiendommen.
Ole Richard Holm-Olsen (H) fremmet tilleggsforslag til forslaget fra Sigmundstad:
1. Det gis et likviditetslån stort kroner 150.000,- til selskapet Halden byutvikling AS med
forfall 31.12.2022
2. Lånet renteberegnes med kommunalbankens pt-rente pr. 31.12 hvert år i låneperioden og
tillegges hovedstol.
Øivind Holt (MDG) ba om protokolltilførsel.
Det ble først votert over forslaget fra Sigmundstad og deretter over forslaget fra Holm-Olsen.
Forslaget fra Sigmundstad ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Holm-Olsen ble vedtatt mot 1 stemme (MDG).
Vedtak:
1. Rådmannen bes snarest legge frem en sak som synliggjør risiko og konsekvenser ved videre
organisering av selskapet som i dag, og risiko og konsekvenser ved oppløsning /
tilbakeføring av selskapet / opsjonen / eiendommen.
2. Det gis et likviditetslån stort kroner 150.000,- til selskapet Halden byutvikling AS med
forfall 31.12.2022
3. Lånet renteberegnes med kommunalbankens pt-rente pr. 31.12 hvert år i låneperioden og
tillegges hovedstol.
Protokolltilførsel fra Øivind Holt (MDG):
Halden byutvikling er insolvent og er helt avhengig av tilskudd fra eneeier Halden kommune.
Kommunen har nedskrevet verdien av aksjene til null.
Spørsmål knyttet til videre utvikling av områdene på Tyska og Hollenderen må uansett
behandles av kommunen. Med det langsiktige perspektiv man må ha på ny jernbane-framføring
gjennom kommunen, er det ikke behov for et eget operativt selskap.

PS 2019/55 Søknad fra Halden Næringsutvikling, samarbeidsavtale
Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2019
Behandling:
Bjørg Lund (H) fremmet innstillingen fra Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur.

Ved votering ble innstillingen fra hovedutvalget vedtatt mot 1 stemme (MDG).
Arve Sigmundstad (AP) ba om protokolltilførsel på vegne av seg selv og Øivind Holt (MDG).
Vedtak:
Samarbeidsavtalen mellom Halden kommune og Halden Næringsutvikling vedtas, med følgende
endringer:
1. Observatører til styret i HNU skal fortrinnsvis være ordfører eller leder for HSK, og
rådmann eller leder for avdeling for samfunnsutvikling
2. Støtten revideres i en politisk sak til utvalget etter første rapport fra HNU foreligger.
Regnskapsrapport for foregående år skal være med i sakspapirene.
Protokolltilførsel fra Arve Sigmundstad (AP) og Øivind Holt (MDG):
Undertegnede stemmer for samarbeidsavtalen mellom Halden kommune (HK) og Halden
Næringsutvikling (HNU) under sterk tvil. Når undertegnede likevel valgte å stemme for, er det
under en klar forutsetning om at rådmannen i dialog med HNU vil sørge for at
samarbeidsavtalen vurderes og justeres i tråd med formannskapets gjennomgang – og hvor
også opposisjonen og arbeidslivets parter gis tilsvarende observatørplass som ordføreren.
Undertegnede forutsetter også det gjennomføres en løpende evaluering av effekten av avtalen,
og at man søker å redusere de økonomiske forpliktelsene for Halden kommune.

PS 2019/56 Områdeløft nord, Busterudparken
Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2019
Behandling:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Isflate og et eventuelt vannspill plasseres i det nordvestlige området i Busterudparken, rundt
«Pillarguri» og i området hvor dagens fonténe ligger.

PS 2019/57 Vertskommuneavtale mellom Halden kommune og Aremark
kommune om sosiale tjenester i NAV
Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2019
Behandling:
Saken ble behandlet etter sak PS 2019/55 og umiddelbart før PS 2019/56.
NAV-leder Astrid Nordstrand orienterte til saken.
Ole Richard Holm-Olsen (H) fremmet rådmannens innstilling.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Rådmannen i Halden anbefaler at vertskommuneavtale utarbeidet i fellesskap mellom NAV
Halden og NAV Aremark kommuner vedtas.

2. Avtalen trer i kraft fra 01.09.19.

PS 2019/58 Oppfølging av verbalpunkt i budsjett 2019 - Utbytte fra selskaper
Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2019
Behandling:
Dagfinn Stærk (KrF) fremmet forslag til vedtak:
Saken utsettes og sendes til behandling i Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur
før endelig vedtak i kommunestyret.
Ved votering ble forslaget fra Stærk enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes og sendes til behandling i Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur før
endelig vedtak i kommunestyret.

PS 2019/59 Referatsaker
Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2019
Behandling:
Rådmannen orienterte til sak RS 2019/15.
Til sak RS 2019/15: Dokumentet «Konsekvensanalyse Kongeveien skole» (Arkivref 2019/1817-3) ble
sendt formannskapets medlemmer i løpet av møtet.
Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering.
Vedtak:
Referatsakene tatt til orientering.
RS 2019/14 Statusrapport mai, områdeløft nord
RS 2019/15 Påstander om ulovlig drift ved Kongeveien skole

PS 2019/60 Kommunedelplan Oppvekst 2019-2031, 2. gangs behandling
Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2019
Behandling:
Saken ble behandlet etter sak PS 2019/58 og umiddelbart før sak PS 2019/59.
Kirsti Brække Myrli (AP) fremmet forslag til vedtak:
Følgende kulepunkter i planen endres:
1. Andelen barn med enkeltvedtak i barnehage skal tilstrebes å ikke overstige nasjonalt
nivå (s. 19).
Endres til: Barn med enkeltvedtak i barnehage skal ha daglig oppfølging jf. vedtaket.
2. Behovet for spesialundervisning skal tilstrebes å ikke overstige nasjonalt nivå (s.19).
Endres til: Barn og unge med spesialundervisning skal ha daglig oppfølging jf. vedtaket.
3. Nytt punkt 8 (side 19) tilføres planen:
o Alle barnehager og skoler skal ha større fokus på tilpasset opplæring
4. Andel vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehage og skole skal være betydelig
redusert (s.38).
Endres til: Alle barn med rett til spesialundervisning, skal få denne rettigheten.
5. Snitt på nasjonale prøver er på nasjonalt nivå eller høyere (s. 39)
Endres til: Nasjonale prøver skal gi skolene kunnskap om elevenes ferdigheter og danne
grunnlag for underveisvurdering.
6. Karaktersnitt for elever i ungdomskolen skal være på landsnivå eller bedre (s. 39)
Endres til: Karaktersnitt for elever i ungdomsskolen danner grunnlag for vurdering og
utvikling i skolen.
7. Elever som går ut av grunnskolen, skal gjennomføre videregående skole på normert tid
(s. 39)
Endres til: Elever som går ut av grunnskolen, skal tilegne seg kompetanse som fører til
sysselsetting.
8. Andelen av elever med spesialundervisning skal være under 6 % (s.50).
Endres til: Dette punktet faller bort.
9. Rådmannen bes sette større fokus på forebyggende tiltak for ungdom, spesielt sett i lys
av tallene for frafall. I tillegg bes rådmannen om å gi møteplasser og aktiviteter for
ungdom, rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak større fokus i planen.
10. Rådmannen bes om at idretten får en større og sentral rolle i planen, da idretten er en
trygg arena for sosial kompetanse, inkludering, tilhørighet, identitet, og ikke minst så er
idretten et fellesskap.
Ole Richard Holm-Olsen (H) fremmet rådmannens innstilling:
Kommunedelplan Oppvekst 2019-2031 vedtas.

Ved votering ble forslagene fra Myrli og Holm-Olsen satt opp mot hverandre.
Forslaget fra Myrli fikk 5 stemmer (AP, MDG) og falt. Holm-Olsen sitt forslag ble vedtatt.

Vedtak:
Kommunedelplan Oppvekst 2019-2031 vedtas.

PS 2019/61 Transportordning og egenandel til kommunens dagsentre
Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2019
Behandling:
Saken ble behandlet umiddelbart etter sak PS 2019/47 og før sak PS 2019/48.
Elin Lexander (H) fremmet forslag til vedtak:
1. Administrasjonen bes utrede nærmere kostnadene ved følgende alternativ:
 At oppmuntringspengene økes.
2. Administrasjonen bes utrede nærmere kostnadene ved følgende alternativ:
 At det settes et maksimumsbeløp for månedskort for transport.
3. Saken legges frem i neste møte i kommunestyret.
Arve Sigmundstad (AP) fremmet forslag til vedtak:
Egenandel for transport til Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter fases ut med virkning
fra 01.07.2019.
For 2019 finansieres dette via formannskapets konto.
Per-Egil Evensen (FrP) fremmet forslag til vedtak:
Egenandelen fjernes.
Det ble først votert over forslaget fra Evensen, deretter over forslaget fra Sigmundstad. Det ble
til slutt votert punktvis over forslaget fra Lexander.
Ved votering over forslaget fra Evensen fikk dette 6 stemmer (FrP, AP, MDG) og falt.
Ved votering over forslaget fra Sigmundstad fikk dette 6 stemmer (AP, FrP, MDG) og falt.
Ved votering over forslaget fra Lexander ble stemmegivningen slik:




Pkt 1 ble vedtatt mot 1 stemme (MDG)
Pkt 2 ble vedtatt mot 5 stemmer (AP, FrP)
Pkt 3 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Administrasjonen bes utrede nærmere kostnadene ved følgende alternativ:
 At oppmuntringspengene økes.

2. Administrasjonen bes utrede nærmere kostnadene ved følgende alternativ:
 At det settes et maksimumsbeløp for månedskort for transport.
3. Saken legges frem i neste møte i kommunestyret.

PS 2019/62 Forespørsler
Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2019
Behandling:

FO 2019/1 Forespørsel fra Øivind Holt (MDG) vdr høring av "Regional plan
for klima og energi"
Holt viste til at fylkesutvalget skal behandle «Regional plan for klima og energi» i sitt møte
06.06.19. Planen foreslås lagt ut på høring med høringsfrist 10.09. Holt spurte: Hvordan vil
ordfører legge opp behandling av Halden kommunes høringssvar?
Ordfører svarte: Denne saken må tas opp i møte i august.

FO 2019/2 Forespørsel fra Per-Egil Evensen (FrP) vdr orientering om
laksedød / uforklarlig sykdom på laks
Evensen viste til plutselig laksedød/sykdom i Enningdalselva og fare for spredning til Tista.
Han pekte på at Arbeidernes jeger- og fiskeforening ønsker å informere politikerne i Halden om
situasjonen og spurte: Vil ordfører bidra til at det settes opp tid til en slik orientering i forkant av
førstkommende kommunestyremøte?
Ordfører svarte: Det er en god tanke, men jeg ser at politikerne er invitert til møte på
Haldendagen og da ser jeg ikke helt behovet. Men jeg skal tenke på det.

FO 2019/3 Forespørsel fra Arve Sigmundstad (AP) vdr innsynsbegjæringer
og offentlighetsprinsippet og håndtering av dette i Halden kommune
Sigmundstad pekte på offentlighetsprinsippet og betydningen av at innbyggere kan føle seg
trygge på at deres egne saker blir forvaltet på en god måte. Dette er også uttrykt i
offentlighetslovens §1 og at det sies klart at loven skal sikre åpen og fri debatt / styrking av
ytringsfriheten. Sigmundstad mente at det likevel ikke alltid oppleves slik i Halden kommune,
og pekte på at det ved innsynsbegjæringer for ofte oppleves at man må purre, samt at det tar
lenger tid enn den svartiden som er anbefalt.
Sigmundstad spurte: Vil ordfører ta initiativ til en gjennomgang med rådmannen, slik at det kan
bli etablert nye rutiner, slik at innsynsbegæringer blir besvart raskt – og slik regelverket slår
fast? Samt sørge for at resultatene av gjennomgangen tilbakemeldes til formannskapet eller
kommunestyret?
Ordfører svarte: Jeg vet at de som jobber med å besvare innsynsbegjæringer gjør så godt de kan,
men dette handler om kapasitet. Kommer det mange store innsynsbegjæringer, så kan en ikke
forvente raskt svar. Men ja – jeg kan ta en slik gjennomgang.

FO 2019/4 Forespørsel fra Arve Sigmundstad (AP) vdr rutiner for
journalføring i Halden kommune
Sigmundstad pekte på viktigheten av gode rutiner for journalføring av alle dokument som
omhandler kommunens virksomhet – dokumenter, møteinnkallinger, referater, egennotater,
egenreferater, e-poster og sms’er. Han pekte i denne sammenheng bl.a. på aktuell sak i media fra
en annen kommune og spurte: Vil ordfører ta initiativ til en gjennomgang med rådmannen og
sikre at det er etablert rutiner som gjør at vi også i Halden får både arkivert og journalført det
som skal journalføres – som eksempelvis kommunikasjon mellom ordfører og varaordfører,
eller mellom ordfører og andre eksterne aktører? Og vil ordfører komme tilbake til
formannskapet eller kommunestyret for å rapportere om resultatene fra gjennomgangen?
Ordfører svarte: Ja, det kan jeg gjøre. Men jeg tror nok at det som skal journalføres, blir
journalført. Jeg sender mye via min sekretær som tar seg av dette.

