Halden kommune

Møteprotokoll
Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

Kommunestyresalen, Gml. rådhus

Dato:

14.03.2019

Tidspunkt: 17:30
Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Thor Håkon Edquist
Bjørg Kristin Lund
Ole Richard Holm-Olsen
Fredrik Holm
Eirik Milde
Roar Lund
Elin Margrethe Lexander
Mia T. Milde
Jan-Erik Erichsen
Terje Martin Lie
Svein Håkon Pedersen
Per-Egil Evensen
Anne-Kari Holm
Inger Haugene
Dagfinn Stærk
Øystein Lillås
Øivind Holt
Vibeke Julsrud
Kirsti Brække Myrli
Arve Sigmundstad
Elisabeth Giske
Anne Karin Johansen
Ulf-Torben Redi
Annette Farmann
Lars Pedersen Due
Simen Murud Gundersen
Fridtjof Dahlen

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
FRP
SP
SP
KRF
KRF
MDG
MDG
AP
AP
AP
AP
AP
UAVH
AP
AP
SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Merethe Grimsrud
MEDL
Yngve Torgersen Milde
MEDL
Ingrid Anker-Rasch Strøm
MEDL
Egil Lund Pettersen
MEDL
Jan-Erik Herft
MEDL
Stein Cato Røsnæs
MEDL
Sandra Marie Bøe Myrvang
MEDL

Representerer
H
H
H
H
H
AP
AP

Cathrine Eng Skotnes
Jan-Erik Andersen
Geir Helge Sandsmark
Per Kristian Dahl
Vegar Johansen

MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL

AP
R
V
PP
FRP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Stein Bukholm
Erlan Aastebøl
Jan Aage Moen
Kjell Erik Faraasen
Heidi Maria Raude
Nils Sagstuen
Mona Irene Bråthen
Bjørn Norvald Larsen
Laila Tajet Andersen
Erling Rennemo-Melsom

Møtte for
Merethe Grimsrud
Ingrid Anker-Rasch Strøm
Yngve Torgersen Milde
Jan-Erik Herft
Geir Helge Sandsmark
Per Kristian Dahl
Stein Cato Røsnæs
Cathrine Eng Skotnes
Sandra Marie Bøe Myrvang
Jan-Erik Andersen

Representerer
H
H
H
H
V
PP
AP
AP
PP
R

Merknader:
Ingen vara (fra FrP) kunne møte for Egil Lund Pettersen (H).
Ingen vara kunne møte for Vegar Johansen (FrP).
Møtet ble satt med 37 representanter til stede.
Ved behandling av sak PS 2019/28 ble Terje Lie (H) funnet inhabil og fratrådte – 36 representanter til
stede ved behandling av denne saken.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Roar Vevelstad
Randi Sommerseth

Stilling
Rådmann
Formannskapssekretær

Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

U.off

Arkivsaksnr

PS 2019/17

Godkjenning av innkalling

PS 2019/18

Godkjenning av saksliste

PS 2019/19

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 2019/20

Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret Årsmelding 2018

2015/5266

PS 2019/21

Økonomirapport 3. tertial 2018

2018/1191

PS 2019/22

Økonomirapport januar 2019

2019/1223

PS 2019/23

Rebevilgning - Investeringsbudsjett 2019

2018/3300

PS 2019/24

Forslag til detaljregulering for fortau langs
Hovsveien, 2. gangs behandling og
egengodkjenning

2017/5187

PS 2019/25

Områdeløft nord, Os allé 3 - Flytting av
virksomheter

2018/1468

PS 2019/26

Os skole og idrettsarena

2016/3266

PS 2019/27

Revidert kvalitetsstandard Helse og
omsorgstjenester

2018/5296

PS 2019/28

Østfold fylkeskommune - eierskap i Østfold
Energi AS

2008/2861

PS 2019/29

Referatsaker

RS 2019/4

Protokoller fra kontrollutvalgets møter 04.12.18
og 26.02.19

2015/5266

RS 2019/5

Fylkesmannens lovlighetskontroll av budsjett
2019

2018/3300

RS 2019/6

Statusrapport februar 2019, områdeløft nord

2018/1468

PS 2019/30

Forespørsler

FO 2019/3

Forespørsel fra Svein Håkon Pedersen (H) vdr
varmtvannsbassenget ved sykehjemmet

Side
nr.

PS 2019/17 Godkjenning av innkalling
Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.03.2019
Behandling:
Innkallingen ble enstemmig godkjent.
Vedtak:
Innkallingen godkjent.

PS 2019/18 Godkjenning av saksliste
Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.03.2019
Behandling:
Ordfører foreslo at sakene PS 2019/26 og PS 2019/25 skulle behandles som første politiske
saker, dvs. før sak PS 2019/20 og i ovennevnte rekkefølge.
Sakslisten ble enstemmig godkjent med ovennevnte endring i rekkefølge.
Det ble meldt forespørsel fra Svein Håkon Pedersen (H).
Vedtak:
Sakslisten godkjent.

PS 2019/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.03.2019
Behandling:
Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent.
Vedtak:
Protokollen fra forrige møte godkjent.

PS 2019/20 Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret - Årsmelding 2018
Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.03.2019
Behandling:
Eirik Milde (H) fremmet kontrollutvalgets innstilling.
Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalgets årsmelding for 2018 tas til orientering.

PS 2019/21 Økonomirapport 3. tertial 2018
Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.03.2019
Behandling:
Fredrik Holm (H) fremmet formannskapets innstilling.
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Økonomirapporten pr. 3. tertial tas til etterretning.

PS 2019/22 Økonomirapport januar 2019
Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.03.2019
Behandling:
Ole Richard Holm-Olsen (H) fremmet rådmannens innstilling.
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Økonomirapport pr. januar tas til etterretning.

PS 2019/23 Rebevilgning - Investeringsbudsjett 2019
Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.03.2019
Behandling:
Bjørg Lund (H) fremmet rådmannens innstilling.
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Budsjettskjema 2A og 2B vedtas.
2. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på til sammen 623,4 millioner kr. VAR-lån utgjør
246,9 millioner kr av den totale lånesummen.

Budsjettskjema 2A - investering

Budsjett 2019

Budsjett 2018

Regnskap 2017

Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger
Årets finansieringsbehov

979 000
60 000
1 050
18 000
10 000
1 068 050

765 299
60 000
1 000
18 000
10 000
854 299

793 748
40 000
950
20 000
10 000
864 698

Finansiert slik:
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering

771 282
10 000
150 000
118 767
18 000
1 068 050

733 729
10 000
91 570
18 000
853 299

729 811
10 000
93 937
16 500
850 248

Overført fra driftsbudsjettet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sum finansiering

1 068 050

1 000
854 299

14 450
864 698

Udekket/udisponert

Budsjettskjema 2 B - investering
Sentral/Felles
Kultur inkl. kirke
Undervisning og oppvekst
Helse og omsorg
Teknisk
VAR

-

-

-

Budsjett 2019 Budsjett 2018 Regnskap 2017
14 812
27 097
162 500
279 542
178 069
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 2019/24 Forslag til detaljregulering for fortau langs Hovsveien, 2. gangs
behandling og egengodkjenning
Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.03.2019
Behandling:
Terje Lie (H) fremmet rådmannens innstilling.
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-12 godkjennes forslag til
detaljregulering for fortau langs Hovsveien (plan-ID G-715) med følgende forutsetning:



Areal-ID skal påføres formålsflater i plankart der dette mangler.

Plandokumentene består av plankart datert 19.04. 2018, sist revidert 04.02.2019, og
bestemmelser og planbeskrivelse datert 19.04.2018, sist revidert 07.02.2019.

PS 2019/25 Områdeløft nord, Os allé 3 - Flytting av virksomheter
Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.03.2019
Behandling:
Anne-Kari Holm (SP) fremmet formannskapets innstilling:
1. Rådmannen fortsetter arbeidet med innplassering av virksomheter i Os allé 3.
2. Kommunens avtalefestede og faktiske driftskostnader knyttet til kinodrift skal ikke øke
vesentlig som følge av utbygging.
3. Rådmannen bes gjøre en økonomisk risikovurdering av kinodriften ved foreslått
driftsmodell, spesielt mtp leiekostnader og lengde på leiekontrakt.
Erling Rennemo-Melsom (R) fremmet tilleggsforslag:
Vi ber om at det utredes om Black Box, Konservativen eventuelt kinobygget, kan
tilrettelegges for å bli et samlingssted for ungdomsaktiviteter, som ungdomsklubb, kafé
og kulturskole.
Det ble først votert over formannskapets innstilling – deretter over tilleggsforslaget fra
Rennemo-Melsom.
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Ved votering over tilleggsforslaget fra Rennemo-Melsom fikk dette 5 stemmer (R, SV, MDG,
FrP) og falt.

Vedtak:
1. Rådmannen fortsetter arbeidet med innplassering av virksomheter i Os allé 3.
2. Kommunens avtalefestede og faktiske driftskostnader knyttet til kinodrift skal ikke øke
vesentlig som følge av utbygging.
3. Rådmannen bes gjøre en økonomisk risikovurdering av kinodriften ved foreslått
driftsmodell, spesielt mtp leiekostnader og lengde på leiekontrakt.

PS 2019/26 Os skole og idrettsarena
Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.03.2019
Behandling:
Dagfinn Stærk (KrF) fremmet forslag til vedtak på vegne av seg selv og Arve Sigmundstad
(AP), Roar Lund (H) og Heidi Raude (V):

1. Anbudsdokumentasjon for entreprise kunngjøres.
2. Prosjektet gjennomføres med basishall med grunnflate på 1125 kvm. Rådmannen bes gå
i dialog med Turnforeningen om avtale angående inventar og vedlikehold. Prosjektet
gjennomføres også med solcellepanel og norsk granitt, der Iddefjordsgranitten vurderes
spesielt.
3. Dersom prisen, med unntak av eventuelle tillegg som følge av pkt. 2, er innenfor allerede
vedtatte rammer, gis rådmannen fullmakt til å igangsette prosjektet.
4. Rådmannen bes om å søke ekstern støtte til miljøvennlige løsninger og kunstnerisk
utsmykning for å redusere innsparingsbehovet på disse punktene.
5. Rådmannen bes å gå i dialog med kunnskapsmiljøet i Halden for å fremme smarte
energiløsninger i prosjektet.
6. Rådmannen bes klargjøre Rødsberg for salg. Salgssummen tilføres prosjektet som en
reserve.
7. Rådmannen bes sikre at bygningsmassen, inkludert basishall, ivaretar faglige krav.
8. Prosjektet må finansieres innenfor fylkesmannens tillatte låneramme, med tilførsel av 6

mill for å dekke ekstra kostnader påført gjennom pkt 2.
Øivind Holt (MDG) fremmet forslag til vedtak:
1. Anlegget må bygges med smarte energi- og miljøvennlige løsninger som reduserer både
klimautslipp og driftsutgifter mest mulig.
2. Det er ønskelig å finne en løsning som best mulig skjermer de yngste klassetrinnene fra
Ungdomstrinnene og dokumentere bedre hvordan elevflyten blir i skolehverdagen.
Spesielt må det sikres tilstrekkelig med arealer / garderober til gjennomføring av
kroppsøving både inne i idrettsarenaen og utendørs.
3. Rådmannen bes gjennomføre en vurdering av hvilke innsparinger og forbedrede
løsninger som kan gjøres ved å beholde nåværende Os skolebygning til småskole og
SFO, i stedet for å bygge nytt.
4. Saken legges fram i neste kommunestyremøte.
Fridtjof Dahlen (SV) fremmet forslag til vedtak på vegne av seg selv, Erling RennemoMelsom (R), Nils Sagstuen (PP) og Annette Farmann (UAVH):
1. Os skole beholdes som barneskole for trinnene 1 til 7. Skolen bygges ut/rehabiliteres
slik at den tilfredsstiller dagens behov for inneklima og læringsmiljø.
2. Rødsberg skole beholdes som ungdomsskole for trinn 8 til 10. Skolen rehabiliteres slik
at den tilfredsstiller dagens krav til inneklima og læringsmiljø.
3. Halden kommune godkjenner utvidelse av Tistedalshallen. Rådmannen legger fram plan
for finansiering.
4. Halden kommune og Østfold fylkeskommune viderefører intensjonsavtalen om å bygge
en felles allbrukshall i sentrum.
Anne-Kari Holm (SP) fremmet alternativ til pkt 1 i forslaget fra Stærk:
1. Gamle Os skole rives ikke, men innarbeides i skisseprosjektet «Favn» fra White
arkitekter. Det utarbeides et nytt skisseprosjekt og anbudsdokumentasjon for entreprisen
basert på disse forutsetningene.

Heidi Raude (V) fremmet tilleggsforslag til forslaget fra Stærk:
I den videre økonomiske optimaliseringsprosessen, bes rådmannen om å søke rom til
øvrige klimavennlige løsninger i tråd med det opprinnelige prosjektet.
Det ble først votert over forslaget fra Dahlen, deretter punktvis over forslaget fra Holt. Det ble
så votert punktvis over forslaget fra Stærk – punkt 1 ble satt opp mot forslaget fra A-K Holm.
Til slutt ble det stemt over Raude sitt tilleggsforslag.
Ved votering over Dahlen sitt forslag fikk dette 5 stemmer (SV, R, PP, UAVH) og falt.
Ved votering over forslaget fra Holt ble stemmetallene slik:





Pkt 1 fikk 12 stemmer (9AP, 2MDG, FrP) – forslaget falt.
Pkt 2 fikk 3 stemmer (MDG, FrP) – forslaget falt
Pkt 3 fikk 3 stemmer (MDG, FrP) – forslaget falt
Pkt 4 fikk 3 stemmer (MDG, FrP) – forslaget falt

Ved votering over forslaget fra Stærk ble stemmetallene slik:









Pkt1 ble vedtatt mot 11 stemmer (SP, MDG, FrP, UAVH, PP, R, SV, 1H) som ble avgitt
for forslaget fra A-K Holm.
Pkt 2 ble vedtatt mot 5 stemmer (PP, UAVH, R, SV)
Pkt 3 ble vedtatt mot 5 stemmer (PP, UAVH, R, SV)
Pkt 4 ble vedtatt mot 3 stemmer (SV, R, 1PP)
Pkt 5 ble vedtatt mot 4 stemmer (SV, R, PP)
Pkt 6 ble vedtatt mot 7 stemmer (MDG, FrP, PP, R, SV)
Pkt 7 ble vedtatt mot 3 stemmer (SV, R, 1PP)
Pkt 8 ble vedtatt mot 5 stemmer (SV, R, PP, UAVH)

Ved votering over tilleggsforslaget fra Raude ble dette enstemmig vedtatt.
Øivind Holt (MDG) ba om protokolltilførsel.
Vedtak:
1. Anbudsdokumentasjon for entreprise kunngjøres.
2. Prosjektet gjennomføres med basishall med grunnflate på 1125 kvm. Rådmannen bes gå
i dialog med Turnforeningen om avtale angående inventar og vedlikehold. Prosjektet
gjennomføres også med solcellepanel og norsk granitt, der Iddefjordsgranitten vurderes
spesielt.
3. Dersom prisen, med unntak av eventuelle tillegg som følge av pkt. 2, er innenfor allerede
vedtatte rammer, gis rådmannen fullmakt til å igangsette prosjektet.
4. Rådmannen bes om å søke ekstern støtte til miljøvennlige løsninger og kunstnerisk
utsmykning for å redusere innsparingsbehovet på disse punktene.
5. Rådmannen bes å gå i dialog med kunnskapsmiljøet i Halden for å fremme smarte
energiløsninger i prosjektet.
6. Rådmannen bes klargjøre Rødsberg for salg. Salgssummen tilføres prosjektet som en
reserve.
7. Rådmannen bes sikre at bygningsmassen, inkludert basishall, ivaretar faglige krav.

8. Prosjektet må finansieres innenfor fylkesmannens tillatte låneramme, med tilførsel av 6

mill for å dekke ekstra kostnader påført gjennom pkt 2.
9. I den videre økonomiske optimaliseringsprosessen, bes rådmannen om å søke rom til
øvrige klimavennlige løsninger i tråd med det opprinnelige prosjektet.

Protokolltilførsel fra Øivind Holt (MDG):
I Sentrumsplanens bestemmelser § 5.6 står det:
Ved søknad om riving av bebyggelse med vernegrad må søker, ved påstand om dårlig teknisk
stand, legge fram fagmessig holdbar dokumentasjon. Søknad om riving av bygninger med
vernestatus skal som hovedprinsipp ikke godkjennes.

I brev fra Østfold fylkeskommune (22-03-18) vedrørende varsel om detaljregulering for Os
Oppvekstsenter, trekker fylkeskonservatoren følgende konklusjon:
Eksisterende Os Skole markeres som Hensynsone H570 Bevaring av kulturmiljø, og gis egne
bestemmelser.

Et alternativ hvor skolebygningen beholdes, med en vurdering av hvordan det påvirker
kostnadene og de miljømessige konsekvenser, må utarbeides. Det må grundig dokumenteres at
fordelene med riving er klart større enn ulempene med å beholde nåværende skolebygning.
I saksframlegget i sak 2018/136 blir forslaget til LINK vurdert som mest i tråd med
funksjonsprogrammet. Derfor bør det foretas en vurdering av hvordan de beste elementene i
dette forslaget, kan innarbeides i en endelig løsning.
Det framlagte saksframlegg tar bare opp rene investerings kostnader og ikke de
samfunnsøkonomiske, miljømessige og driftsmessige kostnader gjennom anleggets levetid.
Det foreslås at krav til miljøtiltak reduseres eller fjernes (solceller utgår, CO2 reduksjon, fjerne
BREEAM kravet). Det foreligger ingen analyse av konsekvensene.
Dette er strid med kommunens overordnede miljømål nedfelt i nylig vedtatt Kommuneplan, og
vil øke driftsutgiftene. Det man ev sparer på finanskostnader, blir brukt opp av økte
driftsutgifter og miljøkostnader.

PS 2019/27 Revidert kvalitetsstandard Helse og omsorgstjenester
Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.03.2019
Behandling:
Dagfinn Stærk (KrF) fremmet forslag til vedtak:
Innstillingen fra Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester vedtas med følgende
endring av pkt 2:
Avlastning i eller utenfor institusjon: Pkt. 5 – Tjenesteutøver, andre kulepunkt tilføyes
«og samarbeid med pårørende».
Erling Rennemo-Melsom (R) fremmet tilleggsforslag:
«Praktisk bistand i hjemmet»

Intervallet for praktisk bistand er foreslått til hver fjerde uke. Kommunestyret vil endre
dette til hver tredje uke.
Hver tredje uke var brukt før Halden kom på Robek lista. Når kommunen måtte spare på
drift, var hjelpetrengende salderingspost. Det ble den gang lovet at man ville se på dette
på nytt når kommunen var i en annen økonomisk situasjon.
Det er et mål at eldre og pleietrengende bor i sitt hjem så lenge som mulig, da plikter vi
som kommune å tilrettelegge for at dette målet er mulig.
Det ble først votert over forslaget fra Stærk – deretter over tilleggsforslaget fra RennemoMelsom.
Ved votering over forslaget fra Stærk ble dette enstemmig vedtatt.
Ved votering over forslaget fra Rennemo-Melsom fikk dette 17 stemmer (AP, SV, R, PP,
UAVH, FrP, MDG) og falt.
Vedtak:
Rådmannens forslag til kvalitetsstandarder (Arkivref. 2018/5296-2, vedl.) vedtas, med følgende
endringer:
1. Kommunalt dagtilbud for eldre:
a. Pkt. 4 endres fra «Enhetsledere» til «Enhetsleder».
b. Pkt. 5, første kulepunkt endres til «Det utføres alltid en individuell og faglig vurdering
for tildeling av tjenesten.»
2. Avlastning i eller utenfor institusjon: Pkt. 5 – Tjenesteutøver, andre kulepunkt tilføyes «og
samarbeid med pårørende».
3. Brukerstyrt personlig assistanse:
a. Pkt. 5, andre kulepunkt strykes «i hjemmet».
b. Pkt. 7, tolvte kulepunkt endres fra «mer enn 25 timer/uke» til «minst 25 timer/uke».
4. Kommunale Trygghetsalarmer: Pkt. 7, første kulepunkt strykes.
5. Administrasjonen tar en redaksjonell gjennomgang av det siste punktet i
kvalitetsstandardene, om referanser, hjemmel og lovverk.

PS 2019/28 Østfold fylkeskommune - eierskap i Østfold Energi AS
Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.03.2019
Behandling:
Terje Lie reiste spørsmål om sin habilitet, og ble funnet inhabil, jfr. fvl § 6, annet ledd. Han
fratrådte møtet – 36 representanter til stede ved behandling av saken.
Lars Pedersen Due (AP) fremmet formannskapets innstilling:
Redegjørelsen tas til orientering.

Halden kommune oppfordrer Østfold fylkeskommune om å la aksjene bli med inn i
Viken, slik at skoletilbudet på videregående ikke forringes og vedtatt skolebruksplan
opprettholdes.
Ved votering ble forslaget fra Due vedtatt mot 2 stemmer (SP).
Vedtak:
Redegjørelsen tas til orientering.
Halden kommune oppfordrer Østfold fylkeskommune om å la aksjene bli med inn i Viken, slik
at skoletilbudet på videregående ikke forringes og vedtatt skolebruksplan opprettholdes.

PS 2019/29 Referatsaker
Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.03.2019
Behandling:
Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering.
Vedtak:
Referatsakene tatt til orientering.
RS 2019/4 Protokoller fra kontrollutvalgets møter 04.12.18 og 26.02.19
RS 2019/5 Fylkesmannens lovlighetskontroll av budsjett 2019
RS 2019/6 Statusrapport februar 2019, områdeløft nord

PS 2019/30 Forespørsler
Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.03.2019
Behandling:
FO 2019/3 Forespørsel fra Svein Håkon Pedersen (H) vdr varmtvannsbassenget ved
sykehjemmet
Pedersen viste til en radikal økning av satsene for bruk av varmtvannsbassenget ved Halden
sykehjem. Han spurte: Vil ordfører bidra til at leieprisen pr time i varmtvannsbassenget
halveres? Og/eller at det gis frikort etter vilkår fastsatt av rådmannen?
Ordfører svarte: Dette spørsmålet har du tatt opp med meg tidligere på mitt kontor, og jeg har
bedt rådmannen lage en utredning på dette. Saken kommer når rådmannen er ferdig med sin
utredning.

