Halden kommune

Møteprotokoll
Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

Kommunestyresalen, Gml. rådhus

Dato:

20.06.2019

Tidspunkt: 16:00
Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Thor Håkon Edquist
Jan-Erik Herft
Bjørg Kristin Lund
Ole Richard Holm-Olsen
Fredrik Holm
Eirik Milde
Roar Lund
Elin Margrethe Lexander
Yngve Torgersen Milde
Mia T. Milde
Jan-Erik Erichsen
Terje Martin Lie
Merethe Grimsrud
Svein Håkon Pedersen
Per-Egil Evensen
Egil Lund Pettersen
Vegar Johansen
Anne-Kari Holm
Inger Haugene
Geir Helge Sandsmark
Dagfinn Stærk
Øivind Holt
Kirsti Brække Myrli
Arve Sigmundstad
Per Kristian Dahl
Anne Karin Johansen
Ulf-Torben Redi
Cathrine Eng Skotnes
Lars Pedersen Due
Simen Murud Gundersen
Fridtjof Dahlen
Jan-Erik Andersen

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem (forfall første del av
møtet, jfr. meknad)
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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Ingrid Anker-Rasch Strøm
MEDL

Representerer
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
FRP
H
FRP
SP
SP
V
KRF
MDG
AP
AP
PP
AP
AP
AP
AP
AP
SV
R

Representerer
H

Øystein Lillås
Vibeke Julsrud
Stein Cato Røsnæs
Elisabeth Giske
Sandra Marie Bøe Myrvang
Annette Farmann

MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL

KRF
MDG
AP
AP
AP
UAVH

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Stein Bukholm
Gerd-Berit Odberg
Hans Jan Bjerkely
Nils Sagstuen
Mona Irene Bråthen
Turid Eriksen
Bjørn Norvald Larsen
Erlan Aastebøl

Møtte for
Ingrid Anker-Rasch Strøm
Øystein Lillås
Vibeke Julsrud
Stein Cato Røsnæs
Elisabeth Giske
Annette Farmann
Sandra Marie Bøe Myrvang
Roar Lund (første del av møtet)

Representerer
H
KRF
MDG
PP
AP
AP
AP
H

Merknader:
Møtet ble satt uten at Lars Pedersen Due var til stede. Møtet ble satt med 38 representanter til stede.
Due møtte til behandlingen av sak PS 2019/60 – deretter 39 representanter til stede.
Kirsti Brække Myrli (AP) og Ole Richard Holm-Olsen (H) fratrådte under behandling av sak PS
2019/74.
Roar Lund (H) tiltrådte møtet før behandling av sak PS 2019/60 – vara for Lund, Erlan Aastebøl,
fratrådte samtidig.
Rekkefølgen i behandling av sakene ble endret i løpet av møtet, ved at sak PS 2019/67 ble behandlet

umiddelbart etter sak PS 2019/60 og før sak PS 2019/61.
Elin Lexander (H) og Egil Lund Pettersen (H) ble permittert og fratrådte før behandling av sak
PS 2019/63 – deretter 37 representanter til stede.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Roar Vevelstad
Randi Sommerseth

Stilling
Rådmann
Formannskapssekretær

Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

U.off

Arkivsaksnr

PS 2019/56

Godkjenning av innkalling

PS 2019/57

Godkjenning av saksliste

PS 2019/58

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 2019/59

Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret revisjonsrapport nr 14

PS 2019/60

Årsregnskap og Årsmelding 2018

PS 2019/61

Økonomirapport 1 tertial 2019

2019/1223

PS 2019/62

Økonomiplan 2020-2023 Formannskapets
innstilling

2019/2746

PS 2019/63

Områdeløft nord, Busterudparken

2018/1468

PS 2019/64

Vertskommuneavtale mellom Halden kommune
og Aremark kommune om sosiale tjenester i
NAV

2019/2816

PS 2019/65

Fastsettelse av planprogram - detaljregulering for
Remmen studentby (Nasjonal plan-ID: G-723)

2012/6104

PS 2019/66

Forslag til detaljregulering for Aspeveien 1A - 2.
gangs behandling og egengodkjenning

2018/643

PS 2019/67

Lån til Halden byutvikling

2008/338

PS 2019/68

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

2008/2547

PS 2019/69

Arrangementsstrategi for Halden kommune

2018/5410

PS 2019/70

Utvikling Fredriksten festning- mulighetsstudie.

2018/4823

PS 2019/71

TV-aksjonen 2019 - valg av kommunekomité

2019/3076

PS 2019/72

Utredning av alternativer - transportordning til
dagsenter

2017/1075

PS 2019/73

Innbyggerforslag: Gratis skyss til arbeids- og
aktivitetssenter for utviklingshemmede i Halden

2015/5335

PS 2019/74

Innbyggerinitiativ - Berger barnegård-saken ønske om ny inhabilitetsvurdering.

2015/5335

PS 2019/75

Referatsaker

RS 2019/14

Framdrift for klima- og energiplan og
klimabudsjett

2018/3014

RS 2019/15

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15. mai
2019

2015/5266

RS 2019/16

Sak fra kontrollutvalget - Prolongering av avtale
- Deloitte AS og Østfold kommunerevisjon IKS

2015/5266

2015/5266
2019/26

Side
nr.

RS 2019/17

Årsmelding 2018 for Råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne i Halden og Råd for eldre
i Halden

2015/5426

RS 2019/18

Statusrapport mai, områdeløft nord

2018/1468

PS 2019/76

Forespørsler

FO 2019/13 Forespørsel fra Per Egil Evensen (FrP), på vegne
av alle gruppelederne, vdr laksesykdom og -død
i Enningdalsvassdraget.
FO 2019/14 Forespørsel fra Arve Sigmundstad (AP) vdr
informasjon til foreldre/foresatte ved Os skole og
deres representanter i FAU
FO 2019/15 Forespørsel fra Vegar Johansen (FrP) vdr
informasjon til foreldre/foresatte på Os skole

PS 2019/56 Godkjenning av innkalling
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Behandling:
Innkallingen ble enstemmig godkjent.
Vedtak:
Innkallingen godkjent.

PS 2019/57 Godkjenning av saksliste
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Behandling:
Ordfører foreslo at sakene PS 2019/72, PS 2019/73 og PS 2019/74 ble behandlet før øvrige
saker. Han foreslo at sakene PS 2019/72 og PS 2019/73 ble debattert under ett, men votert over
hver for seg. Forslaget fra ordfører ble bifalt av kommunestyret.
Ordfører foreslo utsettelse av sak PS 2019/69 ettersom endringene iht formannskapets
innstilling ikke var innarbeidet i det foreliggende strategidokumentet. Forslaget fra ordfører ble
bifalt av kommunestyret.
Sakslisten ble enstemmig godkjent med disse endringene.
Det ble meldt 3 forespørsler fra Per Egil Evensen (FrP), Arve Sigmundstad (AP) og Vegar
Johansen (FrP).
Vedtak:
Sakslisten godkjent med endringer.

PS 2019/58 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Behandling:
Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent.
Vedtak:
Protokollen godkjent.

PS 2019/59 Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret - revisjonsrapport nr
14
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Behandling:
38 representanter til stede ved behandling av saken.
Kontrollutvalgets leder Torbjørn Østby orienterte.
Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret tar revisjonsrapport 2018 – rapport nr. 14, til orientering

PS 2019/60 Årsregnskap og Årsmelding 2018
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Behandling:
Ole Richard Holm-Olsen (H) fremmet formannskapets innstilling:
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.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
*Det ble i møtet oppdaget feil i årsmeldingen slik den foreligger i saksdokumentene til møtet. Årsmeldingen ble
senere rettet, arkivref. 2019/26-17 og merknad til denne.

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 2019/61 Økonomirapport 1 tertial 2019
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Behandling:
Dagfinn Stærk (KrF) fremmet rådmannens innstilling.
Kirsti Brække Myrli (AP) fremmet forslag til vedtak:
1. Økonomirapport tas til orientering.
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 og for å avlaste situasjonen på Kongeveien skole.
4. Kontrollutvalget bes gjennomføre en grundig undersøkelse på om kommunens skoler
driftes i tråd med lover og forskrifter.
Fridtjof Dahlen (SV) fremmet tilleggsforslag:
Utredning av ny barnehagestruktur stoppes.
Det ble først votert over forslaget fra Myrli og rådmannens innstillin – de to ble satt opp mot
hverandre. Det ble deretter votert over tilleggsforslaget fra Dahlen.
Ved voteringen fikk forslaget fra Myrli 14 stemmer (AP, SV, Rødt, PP) og falt – rådmannens
innstilling ble vedtatt.
Ved votering fikk tilleggsforslaget fra Dahlen 16 stemmer (SV, AP, Rødt, PP, MDG) og falt.
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 2019/62 Økonomiplan 2020-2023 Formannskapets innstilling
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Behandling:
Jan Erik Andersen (Rødt) fremmet Rødt sitt forslag til økonomiplan.
Fridtjof Dahlen (SV) fremmet Sosialistisk Venstreparti sitt forslag til økonomiplan.
Øivind Holt (MDG) fremmet Miljøpartiet De Grønne sitt forslag til økonomiplan.
Per Kristian Dahl (PP) fremmet Pensjonistpartiet og Fremskrittspartiet sitt forslag til
økonomiplan.
Arve Sigmundstad (AP) fremmet Arbeiderpartiets forslag til økonomiplan.
Fredrik Holm (H) fremmet Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre sitt
forslag til økonomiplan.
Det ble votert separat over hvert av forslagene.
Ved votering over forslaget fra Andersen fikk dette 1 stemme (Rødt) og falt.
Ved votering over forslaget fra Dahlen fikk dette 1 stemme (SV) og falt.
Ved votering over forslaget fra Holt fikk dette 2 stemmer (MDG) og falt.
Ved votering over forslaget fra Sigmundstad fikk dette 10 stemmer (AP) og falt.
Ved votering over forslaget fra Dahl fikk dette 5 stemmer (PP, FrP, 1H) og falt.
Ved votering over forslaget fra F. Holm fikk dette 21 stemmer (H, SP, KrF, V) og ble vedtatt.
Vedtak:
Økonomiplanforslaget fra H, SP, KrF og V vedtas som Halden kommunes økonomiplan for
2020 – 2023.

PS 2019/63 Områdeløft nord, Busterudparken
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Behandling:
Elin Lexander (H) og Egil Lund Pettersen (H) ble permittert og fratrådte før behandling av
saken. Deretter 37 representanter til stede.
Mia Milde fremmet rådmannens innstilling.
Rådmannens innstilling ble 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 2019/64 Vertskommuneavtale mellom Halden kommune og Aremark
kommune om sosiale tjenester i NAV
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Behandling:
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 2019/65 Fastsettelse av planprogram - detaljregulering for Remmen
studentby (Nasjonal plan-ID: G-723)
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Behandling:
Terje Lie (H) fremmet rådmannens innstilling.
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Hans Jan Bjerkely(MDG) ba om protokolltilførsel.
Vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9, jfr. forskrift om konsekvensutredninger

§ 6, fastsettes «Planprogram for detaljregulering med konsekvensutredning for Remmen
studentby» datert 06.02.2019 - sist revidert 06.05.2019.
Protokolltilførsel fra Øivind Holt (MDG):

Av landskapsmessige hensyn bør reguleringsplanens maksimale byggehøyde på 72 m.o.h.
opprettholdes.
Foreslåtte lamellblokker kommer i konflikt med naturvernområde og verdifullt ekskursjons- og
rekreasjonsområde langs gangvei øst for skolebygget.
I et natur-restaureringsprosjekt støttet av Østfold Fylkeskommune og Statsbygg skal all Hartzgran i området fjernes, og varmekjære løvtrær som bøk, lind, alm og ask plantes inn i
naturvernområdet. Det vil øke skogens verdi for høgskolens undervisning og som turområde for
allmennheten.
Lamellblokkene kan plasseres nord for nåværende blokker eller i området avsatt til boligformål
ved Håkon Melbergs vei. Der er det også plass til senere utvidelser av studentbyen.

PS 2019/66 Forslag til detaljregulering for Aspeveien 1A - 2. gangs
behandling og egengodkjenning
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Behandling:
Bjørg Lund (H) fremmet innstillingen fra Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og
miljø.
Ved votering ble innstillingen fra hovedutvalget enstemmig vedtatt.
Øivind Holt (MDG) ba om protokolltilførsel.
Vedtak:
I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-12 godkjennes forslag til
«Detaljregulering for Aspeveien 1A» (Nasjonal plan-ID G-717) med følgende forutsetning:


Det skal gjennomføres uavhengig 3. partskontroll av geoteknisk vurdering.

Plandokumentene består av planbeskrivelse datert 22.08.2018 sist revidert 08.05.2019,
bestemmelser datert 22.08.2018 sist revidert 02.05.2019, plankart datert 27.09.2018 sist revidert
13.12.2018, og landskapsplan datert 13.12.2018
Protokolltilførsel fra Øivind Holt (MDG):
Tvers over veien for planområdet ligger Helsehuset og Halden Sykehus. For Helsehuset skal
det foretas en større ombygging. I Planbeskrivelsen påpekes det (kap 5.2): Hele
trafikksituasjonen oppleves utflytende og uoversiktlig og er ikke optimal med tanke på
trafikksikkerhet.
Vi finner det derfor uheldig at reguleringsplanen ikke omfatter området på begge sider av
Kjærlighetsstien, slik at hele parkering- og trafikksituasjonen i området kunne blitt regulert.

PS 2019/67 Lån til Halden byutvikling
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Behandling:
Saken ble etter forslag fra ordfører behandlet umiddelbart etter sak PS 2019/60 og før sak PS
2019/61.
Jan-Erik Erichsen (H) reiste spørsmål om sin habilitet som styreformann i Halden Byutvikling,
jfr. fvl § 6, 1. ledd, bokstav e. Han ble funnet inhabil av kommunestyret og fratrådte. Erlan
Aastebøl tiltrådte som vara under behandling av saken.
Geir Helge Sandsmark (V) fremmet forslag til 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 450.000,- 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.
Øivind Holt (MD) ba om protokolltilførsel.
Det ble votert punktvis over forslaget fra Sandsmark.
Ved voteringen ble resultatet slik:
 Punkt 1 – Enstemmig vedtatt.
 Punkt 2 – 3 stemte i mot (MDG, Rødt), forslaget vedtatt.
 Punkt 3 – 3 stemte i mot (MDG, Rødt), forslaget vedtatt.
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 450.000,- 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.
Vi ønsker derfor å avvikle selskapet.

PS 2019/68 Revidert selskapsavtale for Driftsassistansen i Østfold (DaØ)
gjeldende fra 01.01.2020.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Behandling:
Anne-Kari Holm (SP) fremmet forslag til vedtak:
Revidert selskapsavtale for Driftsassistanen i Østfold IKS (DaØ) gjeldende fra år 2020
godkjennes.
Det henstilles om å beholde navnet Østfold.
Ved votering ble forslaget fra Holm enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Revidert selskapsavtale for Driftsassistanen i Østfold IKS (DaØ) gjeldende fra år 2020
godkjennes.
Det henstilles om å beholde navnet Østfold.

PS 2019/69 Arrangementsstrategi for Halden kommune
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Behandling:
Saken var utsatt, jfr. sak PS 2019/57,

PS 2019/70 Utvikling Fredriksten festning- mulighetsstudie.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Behandling:
Geir Helge Sandsmark fremmet formannskapets innstilling:
Ved votering ble formannskapets innstilling 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 2019/71 TV-aksjonen 2019 - valg av kommunekomité
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Behandling:
Gerd-Berit Odberg (KrF) fremmet rådmannens innstilling.
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Til kommunekomitéen velges:
 Thor Edquist
 Inger Haugene
 Else-Kathrine Hveding
 Turid Eriksen
 Ann-Kristin Samuelsen
 Vibeke Julsrud

PS 2019/72 Utredning av alternativer - transportordning til dagsenter
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Behandling:
38 representanter til stede ved behandling av saken.
Sak PS 2019/72 og PS 2019/73 ble debattert under ett.
Elin Lexander (H) fremmet forslag til vedtak:
Månedskort til 350 kroner med virkning fra 1/8 2019 - 1/1 2010 for brukergruppen som i
dag belastes med egenandel til transport på kr 65.-. Pengene tas fra formannskapets
konto.
Sammenhengen med øvrige brukergrupper sees på i forbindelse med budsjett 2020.
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.
Ved voteringen ble de to forslagene satt opp mot hverandre. Forslaget fra Sigmundstad fikk 15
stemmer (AP, SV, R, PP, FrP) og falt – forslaget fra Lexander ble vedtatt.
Vedtak:
Månedskort til 350 kroner med virkning fra 1/8 2019 - 1/1 2010 for brukergruppen som i dag
belastes med egenandel til transport på kr 65.-. Pengene tas fra formannskapets konto.
Sammenhengen med øvrige brukergrupper sees på i forbindelse med budsjett 2020.

PS 2019/73 Innbyggerforslag: Gratis skyss til arbeids- og aktivitetssenter for
utviklingshemmede i Halden
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Behandling:
38 representanter til stede ved behandling av saken.
Sak PS 2019/72 og PS 2019/73 ble debattert under ett.
Elin Lexander (H) fremmet forslag til vedtak:
Månedskort til 350 kroner med virkning fra 1/8 2019 - 1/1 2010 for brukergruppen som i
dag belastes med egenandel til transport på kr 65.-. Pengene tas fra formannskapets
konto.
Sammenhengen med øvrige brukergrupper sees på i forbindelse med budsjett 2020.
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.
Jan-Erik Andersen (Rødt) fremmet forslag til vedtak:
Østfold Energi utbetaler 9 mill. kr i utbytte til Halden kommune i år. Rådmannen viser
til at midlene skal øremerkes visse formål. Rødt foreslår at 1 mill. kr av beløpet
øremerkes til gratis transport for brukere av Aktivitetssenter for psykisk
utviklingshemmede samt til innkjøp av egnet transportmiddel, buss, e.l. til
aktivitetssenter for brukere med rus og psykiske lidelser.
Det ble først votert over forslaget fra Andersen. Deretter ble forslagene fra Lexander og
Sigmundstad satt opp mot hverandre.
Ved votering over forslaget fra Andersen fikk dette 11 stemmer (R, AP, SV) og falt.
Ved votering over forslagene fra Lexander og Sigmundstad fikk forslaget fra Sigmundstad 15
stemmer (AP, SV, Rødt, PP, FrP) og falt – forslaget fra Lexander ble vedtatt.
Vedtak:
Månedskort til 350 kroner med virkning fra 1/8 2019 - 1/1 2010 for brukergruppen som i dag
belastes med egenandel til transport på kr 65.-. Pengene tas fra formannskapets konto.
Sammenhengen med øvrige brukergrupper sees på i forbindelse med budsjett 2020.

PS 2019/74 Innbyggerinitiativ - Berger barnegård-saken - ønske om ny
inhabilitetsvurdering.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Behandling:
Kirsti Brække Myrli (AP) reiste spørsmål om sin habilitet, som tidligere involvert i behandling
av saksområdet. Ole Richard Holm-Olsen (H) reiste spørsmål om sin habilitet, som
prosessfullmektig i sak relatert til saksområdet. Begge ble av kommunestyret funnet å være
inhabile, jfr. fvl. § 6, 1. ledd, bokstav d (Olsen) og § 6, 2. ledd (Myrli) , og fratrådte møtet. Det
var ikke innkalt vara – 36 representanter til stede ved behandling av saken.
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Innbyggerforlag som fremmes av Haakon Andreas Stang:
«Det innledes et arbeid med «en grundig vurdering av habiliteten til dem som
gjennom vedtak og (u)gjerninger har behandlet oss og våre verdier horribelt feil.»
imøtekommes ikke.
Dette vedtaket kan ikke påklages.

PS 2019/75 Referatsaker
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Behandling:
Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering.
Vedtak:
Referatsakene tatt til orientering.
RS 2019/14 Framdrift for klima- og energiplan og klimabudsjett
RS 2019/15 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15. mai 2019
RS 2019/16 Sak fra kontrollutvalget - Prolongering av avtale - Deloitte AS og Østfold
kommunerevisjon IKS
RS 2019/17 Årsmelding 2018 for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Halden
og Råd for eldre i Halden
RS 2019/18 Statusrapport mai, områdeløft nord

PS 2019/76 Forespørsler
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Behandling:

FO 2019/13 Forespørsel fra Per Egil Evensen (FrP), på vegne av alle
gruppelederne, vdr laksesykdom og -død i Enningdalsvassdraget
Evensen fremmet forespørselen på vegne av alle gruppelederne i kommunestyret. Han pekte på
den pågående situasjonen med laksesykdom og -død i bl.a. Enningdalselva, og mente at
situasjonen krever tiltak fra kommunen. Han spurte:


Vil ordføreren bidra til at Halden kommune gjennomgår sine beredskapsplaner
vedrørende vannforurensning og smitte vassdragene i mellom?



Vil ordføreren bidra til at alle politiske nivå – regionalt og sentralt – blir varslet om
situasjonen og at disse blir avkrevd tilbakemelding om tiltak?



Er ordføreren villig til å sette denne situasjonen på dagsorden fremover og være
forberedt på bidrag fra kommunen?

Ordfører svarte:
Ja på disse spørsmålene. Men hvis det viser seg at dette er en smitte som kommer fra havet, så
er dette mer et nasjonalt enn kommunalt problem. Lite vi kan gjøre hvis det er et nasjonalt
problem. Viktig å få opp hvor problemet ligger. Men ellers er svaret ja.

FO 2019/14 Forespørsel fra Arve Sigmundstad (AP) vdr informasjon til
foreldre/foresatte ved Os skole og deres representanter i FAU
Sigmundstad viste til oppslag i Halden Arbeiderblad om at leder for FAU ved Os skole er kritisk
til den informasjonen som er sendt ut til foreldre og foresatte ved skolen. Han spurte:


Vil ordføreren ta initiativ til at det blir sendt ut god og oppdatert informasjon til alle
foreldre og foresatte ved Os skole, og at det i dette også gis oppdatert informasjon om
transport til og fra skolen?



Vil ordføreren også ta initiativ til at det blir avholdt et møte mellom kommunens
administrasjon, foreldre og foresatte / eventuelt foreldre og foresattes representanter
(FAU) ved Os skole i forkant av skolestart – slik at foreldre og foresatte kan få svar på
det som måtte være av spørsmål og uklarheter i god tid før skolestart?

Ordfører svarte:
Ja på begge disse tingene. Men vil samtidig si litt om hva som er gjort – har vært gjort mye
allerede. Har vært jobbet intenst med å forberede elevene for start på Folkvang. Var møte i går
der det ble sagt at det skulle være enda tettere samarbeid mellom administrasjonen og skolen /
FAU. Det er sendt ut diverse informasjonsskriv (5) gjennom vårhalvåret – med forskjellige tema
vdr flyttingen. I juni har det vært informasjonsmøter mellom rektor og FAU-representanter.
Jeg anser at det har vært nedlagt et betydelig arbeid allerede når det gjelder å informere.

FO 2019/15 Forespørsel fra Vegar Johansen (FrP) vdr informasjon til
foreldre/foresatte på Os skole
Johansen sa at han hadde fått tilbakemeldinger om at foreldre/foresatte ved Os skole har mottatt
instrukser fra skolens ledelse om at Os-prosjektet / rivingssaken må omtales positivt overfor
barna. Han pekte på at til tross for konseptvalget pågår det en planprosess som ikke er avklart og
spurte:



Kan ordfører forsikre om at den informasjonen som gis til elever, foresatte og personale
ved Os skole er nyansert og ikke kan oppfattes som politisk polarisert?

Ordfører svarte:
Ja – så vidt jeg vet, så kan jeg det.

