Halden kommune

Møteprotokoll
Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

Kommunestyresalen, Gml. rådhus

Dato:

23.05.2019

Tidspunkt: 17:30
Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Thor Håkon Edquist
Jan-Erik Herft
Bjørg Kristin Lund
Ole Richard Holm-Olsen
Eirik Milde
Roar Lund
Ingrid Anker-Rasch Strøm
Mia T. Milde
Jan-Erik Erichsen
Merethe Grimsrud
Svein Håkon Pedersen
Per-Egil Evensen
Anne-Kari Holm
Inger Haugene
Geir Helge Sandsmark
Dagfinn Stærk
Øivind Holt
Vibeke Julsrud
Kirsti Brække Myrli
Arve Sigmundstad
Stein Cato Røsnæs
Per Kristian Dahl
Anne Karin Johansen
Ulf-Torben Redi
Lars Pedersen Due
Fridtjof Dahlen
Jan-Erik Andersen

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
V
KRF
MDG
MDG
AP
AP
AP
PP
AP
AP
AP
SV
R

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Fredrik Holm
MEDL
Elin Margrethe Lexander
MEDL
Yngve Torgersen Milde
MEDL
Terje Martin Lie
MEDL
Vegar Johansen
MEDL
Øystein Lillås
MEDL
Elisabeth Giske
MEDL

Representerer
H
H
H
H
FRP
KRF
AP

Sandra Marie Bøe Myrvang
Cathrine Eng Skotnes
Egil Lund Pettersen
Annette Farmann
Simen Murud Gundersen

MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL

AP
AP
H
UAVH
AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Stein Bukholm
Erlan Aastebøl
Jan Aage Moen
Kjell Erik Faraasen
Gerd-Berit Odberg
Nils Sagstuen
Mona Irene Bråthen
Laila Tajet Andersen
Solveig Kristine Østby Vitanza
Ann Kristin Samuelsen

Møtte for
Elin Margrethe Lexander
Yngve Torgersen Milde
Terje Martin Lie
Fredrik Holm
Øystein Lillås
Annette Farmann
Cathrine Eng Skotnes
Sandra Marie Bøe Myrvang
Elisabeth Giske
Simen Murud Gundersen

Representerer
H
H
H
H
KRF
PP
AP
PP
AP
AP

Merknader:
Det var forsøkt innkalt varamedlemmer fra varalisten for FrP (for Egil Lund Pettersen og Vegar
Johansen), men ingen hadde anledning til å møte. Møtet ble derfor satt med 37 representanter til stede.
Sak PS 2019/55 ble behandlet før referatsakene og forespørselssakene.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Roar Vevelstad
Randi Sommerseth
Veronica Aam

Stilling
Rådmann
Formannskapssekretær
Kommunalsjef helse og omsorg

Saksliste
Utvalgssaksnr
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Status - Prosessen knyttet til nye bussruter i Halden fra 2020
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Statusrapport april, områdeløft nord.

2018/1468

RS 2019/13

Konsert med Robert Plant - strategisk næringsutvikling i
Halden

2018/5387

PS 2019/54

Forespørsler

FO 2019/8

Interpellasjon fra Lars Pedersen Due (AP) vdr Allsang på
Grensen

2015/5335

FO 2019/9

Grunngitt spørsmål fra Vibeke Julsrud (MDG) vdr erklæring
om klimakrise

2015/5335

FO 2019/10

Forespørsel fra Jan-Erik Andersen (R) vdr henvendelse fra
Parkinsonforeningen og manglende kommunal respons

FO 2019/11

Forespørsel fra Inger Haugene (SP) vdr permanent galleri for
Halden-kunstnere

FO 2019/12

Forespørsel fra Per-Egil Evensen (FrP) vdr møteplanen for
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Halden
eldreråd

PS 2019/55

Revidert selskapsavtale for Driftsassistansen i Østfold (DaØ)
gjeldende fra 01.01.2020.

2019/1

2008/2547

Side
nr.

PS 2019/40 Godkjenning av innkalling
Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.05.2019
Behandling:
Innkallingen ble enstemmig godkjent.
Vedtak:
Innkallingen godkjent.

PS 2019/41 Godkjenning av saksliste
Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.05.2019
Behandling:
Ordfører foreslo sak PS 2019/52 behandlet som første politiske sak.
Kirsti Brække Myrli (AP) foreslo sak PS 2019/52 utsatt.
Ved votering ble forslaget fra Myrli enstemmig vedtatt.
Fridtjof Dahlen (SV) foreslo sak RS 2019/13 omgjort til politisk sak:
RS 2019/13 Konsert med Robert Plant gjøres om til politisk sak med saksnummer PS
2019/55.
Begrunnelse: Konsertarrangement med Robert Plant kan innebære kritiske risikofaktorer
i forhold til økonomi. Kritiske risikofaktorer i forhold til kommunens økonomi må
behandles av kommunestyret.
Ved votering fikk forslaget fra Dahlen 18 stemmer (SV, AP, R, PP, FrP, MDG, 1H) og falt.
Per-Egil Evensen (FrP) foreslo sak PS 2019/48 utsatt.
Ved votering fikk forslaget fra Evensen 6 stemmer (FrP, PP, MDG) og falt.
Det ble meldt forespørsler slik:
Jan-Erik Andersen (Rødt) – 1 forespørsel
Inger Haugene (SP) – 1 forespørsel
Per-Egil Evensen (FrP) – 1forespørsel.
Saklisten for øvrig ble enstemmig godkjent.
Vedtak:
Sakslisten godkjent med endring: sak PS 2019/52 utsettes.

PS 2019/42 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.05.2019
Behandling:
Protokollen fra forrige møte ble enstemmig tatt til orientering.
Vedtak:
Protokollen fra forrige møte tatt til orientering.

PS 2019/43 Økonomirapport mars 2019
Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.05.2019
Behandling:
Kommunalsjef Veronica Aam orienterte kort.
Dagfinn Stærk (KrF) fremmet rådmannens innstilling.
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Økonomirapport pr. mars tas til etterretning

PS 2019/44 Oppfølging av verbalpunkt i budsjett - Egenkapitalfinansiering av
investeringer
Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.05.2019
Behandling:
Roar Lund (H) fremmet formannskapets 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
15 % egenkapitalfinansiering
År 2022
20 % egenkapitalfinansiering
År 2023
25 % egenkapitalfinansiering
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

Det ble votert separat over de to forslagene.
Ved votering over forslaget fra Holt fikk dette 4 stemmer (MDG, FrP, SV) og falt.
Ved votering over formannskapets innstilling ble dette vedtatt mot 1 stemme (R).
Øivind Holt (MDG) ba om protokolltilførsel.
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
Protokolltilførsel fra Øivind Holt (MDG):
For å sikre en mer bærekraftig finansiering av framtidig investeringer, må kommunen allerede
fra kommende budsjettår begynne med økt egenfinansiering og ikke unnta alle prosjekt i
perioden 2020-23.

PS 2019/45 Endring av selskapsavtale - Østfold interkommunale arkivselskap
IKS
Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.05.2019
Behandling:
Geir Helge Sandsmark (V) fremmet rådmannens innstilling.
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vedlagte selskapsavtale (Arkivref. 2019/1-6) for Østfold interkommunale arkivselskap IKS vedtas.

PS 2019/46 Forslag til detaljregulering for Svinesundsveien 330,
Isebakkeveien 6/11 og Sørlifjellet 4, 2.gangs behandling og egengodkjenning
Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.05.2019
Behandling:
Erlan Aastebøl (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 Svinesundsveien 330, Isebakkeveien 6/11 og Sørlifjellet 4» (plan-ID G703). Plandokumentene består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse datert 26.06.2018 –
sist revidert 03.04.2019.

PS 2019/47 Os allé 3, Halden storsenter
Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.05.2019
Behandling:
Rådmannen svarte på spørsmål til saken.
Bjørg Lund (H) fremmet formannskapets innstilling:
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.
Lars Pedersen Due (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.
Det ble votert først over forslaget fra Due og deretter over formannskapets innstilling.
Forslaget fra Due fikk 14 stemmer (AP, PP, SV, R) og falt.
Ved votering over formannskapets innstilling ble dette enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Følgende virksomheter etableres i Os allé 3:

Kino med 3 saler i tråd med vedlagt skisse (Arkivref. 2018/1468-51), 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 2019/48 Svømmehall oppfølging av vedtak fattet i kommunestyret. PS
2018/57
Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.05.2019
Behandling:
Lars Pedersen Due (AP) 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.
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
Ved votering ble forslaget fra Due 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.
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 2019/49 Fayegården som museum - utvidelse av prosjektramme
Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.05.2019
Behandling:
Rådmannen orienterte kort til saken.
Anne-Kari Holm (SP) fremmet formannskapets innstilling:
1. Kommunestyret 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 formannskapets innstilling:
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.

Det ble først votert over formannskapets innstilling og deretter over tilleggsforslaget fra Holt.
Ved votering over formannskapets innstilling ble denne enstemmig vedtatt.
Ved votering over tilleggsforslaget fra Holt fikk dette 4 stemmer (MDG, SV, FrP) og falt.
Øivind Holt (MDG) ba om protokolltilførsel.
Vedtak:
1. Kommunestyret 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.
Protokolltilførsel fra Øivind Holt (MDG):
MDG ønsker å få etablert en best mulig totalløsning for oppgradering av Nordsiden. De
viktigste tiltakene er utbygging på Os, nye servicetilbud i Storsenteret, omgjøring av
Fayegården til bymuseum samt ny svømmehall. Ved siden av å utforme gode løsninger for
brukerne er det samtidig behov for å få redusert de totale kostnader. Til nå har planleggingen i
stor grad vært utført for hvert enkelt prosjekt uten å søke synergieffekter og se på hvordan
kostnadsbesparende tiltak kan gjennomføres gjennom en samordning av prosjektene.

PS 2019/50 Opera Østfold - endring i organisasjonsform
Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.05.2019
Behandling:
Bjørg Lund (H) fremmet formannskapets innstilling:


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 over formannskapets innstilling ble dette 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 2019/51 Eierskapsmelding - saker til generalforsamling/representantskap
Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.05.2019
Behandling:
Geir Helge Sandsmark (V) fremmet formannskapets innstilling.
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Halden kommune har ingen saker som skal behandles i generalforsamling/representantskap i
selskapene som er inkludert i eiermeldingen.

PS 2019/52 Kvalitets- og utviklingsrapport Haldenskolen 2019
Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.05.2019
Behandling:
Saken var utsatt og ble ikke behandlet, jfr. sak PS 2019/41

PS 2019/53 Referatsaker
Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.05.2019
Behandling:
Til RS 2019/10: ordfører bekreftet at presentasjonen som ble brukt i saken ville bli gjort
tilgjengelig for representantene.
Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering.
Vedtak:
Referatsakene tatt til orientering.
RS 2019/10 Muntlig orientering v/ordfører vdr Svinesundsterskelen
RS 2019/11 Status - Prosessen knyttet til nye bussruter i Halden fra 2020
RS 2019/12 Statusrapport april, områdeløft nord.

RS 2019/13 Konsert med Robert Plant - strategisk næringsutvikling i Halden

PS 2019/54 Forespørsler
Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.05.2019
Behandling:
FO 2019/8 Interpellasjon fra Lars Pedersen Due (AP) vdr Allsang på Grensen
Interpellasjon meldt ordfører iht. delegeringsreglementet kap 6.19.
Pedersen Due pekte på at selskapet Allsang på grensen AS er et vellykket foretak og stilte
spørsmål:
a) Er det riktig at Halden kommune bruker innbyggernes penger til å støtte et
helkommersielt arrangement drevet av en helkommersiell aktør som baserer seg på
markedsprinsipper?
b) Er det riktig at Halden kommunes innbyggeres skattepenger ender som avkastning og
overskudd i et privat selskap der kommunen, som bidrar med 25-30% av totale inntekter,
ikke har noen innflytelse eller får tilbake noe av sitt bidrag?
c) Hvis man aksepterer at innbyggerne i Halden er med å finansiere overskudd, avkastning
og utbytte i et kommersielt selskap – finnes det noen grense på hvor stort et overskudd
eller utbytte kan bli før kommunen bør vurdere å kutte/fjerne støtte?
Pedersen Due fremmet forslag til vedtak i tråd med reglementets kap 6.19:
Saken videresendes til rådmannen.
Ved votering fikk forslaget fra Due 17 stemmer (AP, MDG, KrF, PP, FrP) og falt.

FO 2019/9 Grunngitt spørsmål fra Vibeke Julsrud (MDG) vdr erklæring om klimakrise
Grunngitt spørsmål meldt ordfører iht. delegeringsreglementet kap 6.19.
Julsrud pekte på de store utfordringer som klimaendringene gir verdenssamfunnet, og at Bodø
kommune har fattet vedtak om:
a) å anerkjenne at verdenssamfunnet står overfor en krisesituasjon som følge av global
oppvarming, og
b) at klimahensyn må veie tyngre enn tidligere for at Bodø skal gjøre sin del av jobben og
kutte utslipp så det monner.
Julsrud spurte: Vil ordføreren gå inn for at det fattes lignende vedtak som i Bodø, ved å erklære
klimakrise i Halden kommune?
Ordføreren svarte: Nei, kanskje om du hadde spurt for 40 år siden, men nå har alt blitt bedre her
i Halden. Se for eksempel på fjorden. Og vi har tatt initiativ for å unngå å kjøre fossilt. Vi kan
kanskje binde oss mer til FNs klimamål etter hvert, men det er ingen klimakrise hos oss.

FO 2019/10 Forespørsel fra Jan-Erik Andersen (R) vdr henvendelse fra
Parkinsonforeningen og manglende kommunal respons
Andersen pekte på at Parkinson-rammede kan få bistand til språkproblemer som følge av
sykdommen – et opplegg i regi av voksenopplæringa. Foreningen har tatt kontakt med flere
partier og meldt at de ikke har fått respons fra verken kommuneadministrasjonen eller politisk
ledelse. Andersen spurte: Er ordfører enig med Rødt i at alle henvendelser har rett til god og
rask respons på sine henvendelser, og at de som henvender seg bør få adekvate svar på sine
spørsmål så raskt som mulig? Vil ordfører i denne saken ta kontakt med leder for foreningen og
beklage at de ikke har fått slik mottakelse som man kan forvente av kommunen?
Ordføreren svarte: Ja – til begge spørsmålene.

FO 2019/11 Forespørsel fra Inger Haugene (SP) vdr permanent galleri for Haldenkunstnere
Haugene pekte på at kunstneren Lise Amundsen ønsker å gi bort egne kunstverk til kommunen
dersom det åpnes et permanent kunstgalleri med hennes og andre Halden-kunstneres verk. Nå
er imidlertid Amundsens kunstverk flyttet ut av byen. Haugene spurte: Kan det finnes en plass
hvor et permanent kunstgalleri kan realiseres?
Ordføreren svarte: Slike lokaler har vært et problem å finne – og å bemanne. Vi burde hatt
dette, men vi kan ikke forsvare å ha et bemannet lokale året rundt. Jeg skal be rådmannen se på
dette – f.eks. i forbindelse med det nye storsenteret.

FO 2019/12 Forespørsel fra Per-Egil Evensen (FrP) vdr møteplanen for Råd for
mennesker med nedsatt funksjonsevne og Halden eldreråd
Evensen pekte på at Eldreråd og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ikke har flere
møter i dette halvåret – han mente at det var fattet vedtak i KS om at rådene skal ha møte i
forkant av kommunestyremøtene. Dette vil bl.a. føre til at rådene ikke får behandlet
økonomiplanen. Evensen spurte: Hva gjør ordføreren med dette?
Ordføreren svarte: Jeg skal undersøke med rådmannen om dette vedtaket og sette det på
dagsorden.

PS 2019/55 Revidert selskapsavtale for Driftsassistansen i Østfold (DaØ)
gjeldende fra 01.01.2020.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.05.2019
Behandling:
Ole Richard Holm-Olsen (H) fremmet utsettelsesforslag.
Ved votering ble forslaget fra Holm-Olsen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsatt.

