Halden kommune

Møteprotokoll
Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

Kommunestyresalen, Gml.rådhus

Dato:

12.12.2019

Tidspunkt: 17:30
Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Anne-Kari Holm
Jens B. Bakke
Ragnhild Saakvitne
Thorild Grimseth Huseby
Kristoffer Berger
Linn Laupsa
Solveig Kristine Østby Vitanza
Helge Bergseth Bangsmoen
Kolbjørn Weme
Stein Engen
Simen Murud Gundersen
Johan Johansen
Simen Paulsen
Linn Elisabeth Andersen
Erling Rennemo-Melsom
Jan Tore Harlyng
Fridtjof Dahlen
Roy Eilertsen
Joakim Karlsen
Thor Håkon Edquist
Bjørg Kristin Lund
Elin Margrethe Lexander
Håvard Tafjord
Truls Breda
Ragnhild Hartvigsen Løchen
Jan-Erik Herft
Sandra Lexander
Terje Martin Lie
Per-Egil Evensen
Per Kristian Dahl
Nils Sagstuen
Laila Tajet Andersen

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Nestleder
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
SP
SP
SP
SP
SP
AP
AP
AP
AP
AP
UAVH
MDG
MDG
R
R
R
SV
SV
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
FRP
PP
PP
PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Henrik Rød
MEDL
Vibeke Julsrud
MEDL

Representerer
FRP
MDG

Roar Lund
Fredrik Holm
Camilla Grettland
Siw-Hege Christiansen
Dagfinn Stærk

MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
Medlem

H
H
FRP
AP
KRF

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Cato Lettenstrøm
Amalie Lund
Erlan Aastebøl
Kjetil Fosdahl
Frank Debraux
Christer Ax-Olsen
Mona Holtet Atayo

Møtte for
Siw-Hege Christiansen
Vibeke Julsrud
Roar Lund
Fredrik Holm
Camilla Grettland
Henrik Rød
Dagfinn Stærk

Representerer
AP
MDG
H
H
FRP
FRP
KrF

Merknader:

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Roar Vevelstad
Randi Sommerseth

Stilling
Kommunedirektør
Formannskapssekretær

Saksliste
Utv.saksnr

Innhold

Uoff

Arkivsaknr

PS 2019/126

Godkjenning av innkalling

PS 2019/127

Godkjenning av saksliste

PS 2019/128

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 2019/129

Økonomirapport per oktober

2019/1223

PS 2019/130

Avtale mellom Østfold fylkeskommune og kommuner i Østfold om
overdragelse av aksjer i Østfold Energi AS

2008/2861

PS 2019/131

Valg av representanter fra pensjonistorganisasjonene til Halden
eldreråd - supplering

2019/5918

PS 2019/132

Sammenslåing av Indre Østfold Kommunerevisjon og Østfold
kommunerevisjon IKS - Selskapsavtale

2016/5004

PS 2019/133

Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret - Plan for
forvaltningsrevisjon 2020-2021

2019/3775

PS 2019/134

Vertskommuneavtale mellom Nav-Halden og Nav- Aremark.
Endring i avtalens pkt. 14 og 16.

2019/2816

PS 2019/135

Prolongering av partnerskapsavtale med Østfold fylkeskommune
om Østfoldhelsa

2008/4062

PS 2019/136

Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS - endring av
selskapsavtale - to nye eiere: Nordre Follo og Lillestrøm kommune

PS 2019/137

Svømmehall - utredning av 50 meters basseng og plassering

2019/1258

PS 2019/138

Ny brannstasjon - oppfølging av vedtak

2014/1429

PS 2019/139

Kommunal planstrategi 2020 -2023 - oppnevning av
styringsgruppe.

2019/5178

PS 2019/140

Kommuneplanens arealdel - oppfølging av vedtak 11.04.2019

2015/1425

PS 2019/141

Kommunedelplan Oppvekst 2019-2031, 2. gangs behandling

2016/6318

PS 2019/142

Anmodning om bosetting av flyktninger i 2020

2019/5913

PS 2019/143

Referatsaker

RS 2019/22

Kontrollutvalget - protokoller fra møtene 03.09.2019 og 26.11.2019

2019/3775

RS 2019/23

Områdeløft nord, statusrapport november 2019

2018/1468

PS 2019/144

Nærings- og sysselsettingsplanen, ny vurdering av plantype

2018/1391

PS 2019/145

Forespørsler

FO 2019/18

Forespørsel fra Per Kristian Dahl (PP) vdr planfritt kryss på
fylkesveien ved Kiwibutikken, Risum

FO 2019/19

Forespørsel fra Jan-Erik Herft (H) vdr ordførers prioriteringer når
det gjelder frammøte i fylkestinget

FO 2019/20

Forespørsel fra Thor Edquist (H) vdr diverse arenaer for
næringslivet og ordførers deltakelse i disse

2019/1

Side

PS 2019/126 Godkjenning av innkalling
Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2019
Behandling:
Innkallingen ble enstemmig godkjent.
Vedtak:
Innkallingen godkjent.

PS 2019/127 Godkjenning av saksliste
Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2019
Behandling:
Sakslisten ble enstemmig godkjent.
Det ble meldt 3 forespørsler fra:
 Per Kristian Dahl (PP)
 Jan-Erik Herft (H)
 Thor Edquist (H)
Vedtak:
Sakslisten godkjent.

PS 2019/128 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2019
Behandling:
Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent.
Vedtak:
Protokollen fra forrige møte godkjent.

PS 2019/129 Økonomirapport per oktober
Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2019
Behandling:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Økonomirapporten tas til etterretning.

PS 2019/130 Avtale mellom Østfold fylkeskommune og kommuner i Østfold
om overdragelse av aksjer i Østfold Energi AS
Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2019
Behandling:
Jens Bakke (SP) fremmet formannskapets innstilling, og ved votering ble denne enstemmig
vedtatt.
Vedtak:
Nytt forslag (mottatt 28.11.19) til endelig avtale mellom Østfold fylkeskommune og kommuner
i Østfold om overdragelse av aksjer i Østfold Energi AS godkjennes av Halden kommune.
Ordfører gis fullmakt til å underskrive slik endelig avtale innen 31.12.2019.

PS 2019/131 Valg av representanter fra pensjonistorganisasjonene til Halden
eldreråd - supplering
Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2019
Behandling:
Elin Lexander (H) fremmet tilleggsforslag:
Det utarbeides lokalt reglement for Eldrerådet, jfr. kommuneloven § 5-13. Reglementet
legges frem for kommunestyret til godkjenning.
Det ble votert separat over forslaget fra Lexander og forslaget til medlemmer i rådet fra
pensjonistorganisasjonene.
Ved votering ble forslaget fra pensjonistorganisasjonene enstemmig vedtatt.
Ved votering over forslaget fra Lexander ble dette enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Halden eldreråd suppleres med følgende medlemmer og varamedlemmer fra
pensjonistorganisasjonene:
Fra Halden Pensjonistforbund:
 Merete Ring (medlem)
 Turid Eriksen (varamedlem)
Fra Fagforbundet Haldens Seniorgruppe:
 Edna Henriksen (medlem)
 Rigmor Amundsen (varamedlem)
Fra Saugbrugsarbeidernes pensjonistforening:
 Laila Tajet Andersen (medlem)



Johnny Iversen (varamedlem)

Det utarbeides lokalt reglement for Eldrerådet, jfr. kommuneloven § 5-13. Reglementet legges
frem for kommunestyret til godkjenning.

PS 2019/132 Sammenslåing av Indre Østfold Kommunerevisjon og Østfold
kommunerevisjon IKS - Selskapsavtale
Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2019
Behandling:
Amalie Lund (MDG) fremmet kommunedirektørens innstilling, og ved votering ble denne
enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Selskapsavtalen for Østre Viken kommunerevisjon vedtas.
2. Gjennom representasjon i selskapet, Østre Viken kommunerevisjon, vil Halden kommune
gjennom sin eierstyring arbeide for at omsetningsandeler i selskapet legges til grunn for
fordeling av pensjonskostnadene i selskapet på bekostning av innbyggerandeler.

PS 2019/133 Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret - Plan for
forvaltningsrevisjon 2020-2021
Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2019
Behandling:
Torhild Grimseth Huseby (SP) fremmet Kontrollutvalgets innstilling, og ved votering ble
dette enstemmig vedtatt.

Vedtak:

PS 2019/134 Vertskommuneavtale mellom Nav-Halden og Nav- Aremark.
Endring i avtalens pkt. 14 og 16.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2019
Behandling:
Solveig Vitanza (AP) fremmet rådmannens innstilling, og ved votering ble denne enstemmig
vedtatt.
Vedtak:
1. Vedtatt vertskommuneavtale mellom NAV Halden og NAV Aremark kommuner endres i
pkt. 14, 2. avsnitt og i pkt. 16 i tråd med Aremark kommunestyres vedtak.

PS 2019/135 Prolongering av partnerskapsavtale med Østfold
fylkeskommune om Østfoldhelsa
Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2019
Behandling:
Solveig Vitanza (AP) fremmet kommunedirektørens innstilling, og ved votering ble denne
enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Halden kommune prolongerer partnerskapsavtalen med Østfold fylkeskommune om
Østfoldhelsa i minimum 2 år – eller til ny avtale kan inngås.

PS 2019/136 Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS - endring av
selskapsavtale - to nye eiere: Nordre Follo og Lillestrøm kommune
Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2019
Behandling:
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Endringer til selskapsavtalen for Østfold interkommunale arkivselskap IKS vedtas.

PS 2019/137 Svømmehall - utredning av 50 meters basseng og plassering
Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2019
Behandling:
Joakim Karlsen (V) fremmet innstilingen fra Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk,
klima og miljø.
Ved votering ble hovedutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunedirektøren finner alternative sentrumsnære tomter til bygging av svømmehall, med og
uten foreslåtte tilleggsfasiliteter, og legger frem ny sak om dette innen 01.04. 2020.

PS 2019/138 Ny brannstasjon - oppfølging av vedtak
Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2019
Behandling:

Simen Paulsen (MDG) fremmet innstillingen fra Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk,
klima og miljø.
1. Det settes av en foreløpig ramme på kr 15 millioner til erverv av tomt og oppstart av
planarbeid.
2. Reguleringsarbeidet med formål brannstasjon/beredskapssenter igangsettes umiddelbart.
3. Det legges fram et forslag til utforming av tomt, byggingsmasse og detaljert
kostnadsoverslag for hovedutvalget når mulighetsstudie er utført, senest innen utgangen
av september 2020.
Ved votering ble hovedutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Per Kristian Dahl (PP) ba om protokolltilførsel.
Vedtak:
1. Det settes av en foreløpig ramme på kr 15 millioner til erverv av tomt og oppstart av
planarbeid.
2. Reguleringsarbeidet med formål brannstasjon/beredskapssenter igangsettes umiddelbart.
3. Det legges fram et forslag til utforming av tomt, byggingsmasse og detaljert
kostnadsoverslag for hovedutvalget når mulighetsstudie er utført, senest innen utgangen av
september 2020.
Protokolltilførsel fra Per Kristian Dahl (PP):
Pensjonistpartiet velger i dagens kommunestyre å stemme for forslag til vedtak i PS 138/2019
da vi er enige i formålet med intensjonen i saken angående brannstasjon/beredskapssenter. Det
vi vil påpeke er at vi synes at den økonomiske rammen er alt for stor og det må etter vår mening
være mulig å bygge en Brannstasjon/Beredskapssenter til en helt annen kostnad som bør være
langt rimeligere. Vi vil varsle at vi forbeholder oss muligheten til å komme tilbake til saken når
punkt 3 i vedtaket legges frem til ny politisk behandling.

PS 2019/139 Kommunal planstrategi 2020 -2023 - oppnevning av
styringsgruppe.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2019
Behandling:
Johan Johansen (MDG) fremmet forslag til vedtak:
Saken utsettes til førstkommende kommunestyre 2020.
Ved votering ble forslaget fra Johansen vedtatt mot 13 stemmer (H, KrF, UAVH).
Vedtak:
Saken utsettes til førstkommende kommunestyre 2020.

PS 2019/140 Kommuneplanens arealdel - oppfølging av vedtak 11.04.2019
Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2019
Behandling:
Helge Bergseth Bangsmoen (AP) fremmet forslag til vedtak:
1. Det opprettes en styringsgruppe for sluttføring av kommuneplanens arealdel.
2. Et høringsutkast legges ut til høring primo februar og sluttbehandling av planen bør
være foretatt innen sommeren.
3. Mandat:


Oppnevnt styringsgruppe i Kommunestyret 12.12.19 sak 2019/140 legger
strategiske føringer og anbefaler retninger i arbeidet med araldelen i henhold til
planprogrammet.



Styringsgruppa holder formannskapet orientert og legger frem forslag til
kommuneplanens arealdel for formannskapet.



Styringsgruppa skal lede og delta i medvirkningsprosessene rundt utarbeidelse og
høring av planforslaget.



Styringsgruppas arbeid er ferdig ved femleggelse av planforslag til behandling i
kommunestyret etter høring av planforslaget.

4. Følgende oppnevnes som medlemmer: Øivind Holt, Gunn Mona Ekornes og Helge
Bergseth Bangsmoen (vara: Jens Bakke og Linn Rokke Andersen). Leder Øivind
Holt.
Per Kristian Dahl (PP) fremmet kommunedirektørens innstilling:
Planarbeidet fortsettes i tråd med føringer fra samfunnsplan 2018 – 2050 og vedtatt
planprogram.
Planarbeidet sluttføres av kommunedirektøren på bakgrunn av føringene.
Elin Lexander (H) fremmet forslag til vedtak:
Som medlemmer i styringsgruppen for kommuneplanens arealdel fra Høyre fremmes
følgende personer:
Medlemmer:
 Håvard Tafjord
 Ragnhild Løchen
Vara:
 Bjørg Lund.
Ved voteringen ble forslagene fra Bangsmoen, pkt 1-3, satt opp mot forslaget fra Dahl.
Forslaget fra Dahl fikk 19 stemmer (H, KrF, UAVH, PP, FrP) og falt.
Det ble votert samlet over forslaget fra Lexander og pkt 4 i forslaget fra Bangsmoen, og begge
ble enstemmig vedtatt.
Jan-Erik Herft (H) ba om protokolltilførsel.

Vedtak:
1. Det opprettes en styringsgruppe for sluttføring av kommuneplanens arealdel.
2. Et høringsutkast legges ut til høring primo februar og sluttbehandling av planen bør være
foretatt innen sommeren.
3. Mandat:


Oppnevnt styringsgruppe i Kommunestyret 12.12.19 sak 2019/140 legger strategiske
føringer og anbefaler retninger i arbeidet med araldelen i henhold til planprogrammet.



Styringsgruppa holder formannskapet orientert
kommuneplanens arealdel for formannskapet.



Styringsgruppa skal lede og delta i medvirkningsprosessene rundt utarbeidelse og høring
av planforslaget.



Styringsgruppas arbeid er ferdig ved femleggelse av planforslag til behandling i
kommunestyret etter høring av planforslaget.
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4. Følgende oppnevnes som medlemmer:
Øivind Holt (leder), Gunn Mona Ekornes og Helge Bergseth Bangsmoen (vara: Jens
Bakke og Linn Rokke Andersen).
Håvard Tafjord, Ragnhild Løchen (vara: Bjørg Lund).
Protokolltilførsel fra Jan-Erik Herft (H):
Det er kommunedirektørens oppgave å utarbeide forslag til kommuneplan som fremlegges for
politisk behandling.
Fagetatenes rolle og funksjon under kommunedirektøren er nettopp å ivareta det faglige
ansvaret for utarbeidelse av planen. Kommunedirektørens forslag skal fremlegges for politisk
behandling.
I behandlingen kan politikerne velge å forkaste, vedta eller vedta planen med endringer. Det er
ikke en politikers oppgave å utarbeide forslag til kommuneplanen og gjennom dette være
ansvarlig for at de prosessuelle emnene i Plan- og bygningsloven overholdes. Plan- og
bygningsloven stiller krav til forslagsstiller om å dokumentere planfaglig kompetanse ved
utarbeidelse av reguleringsplaner. Det vil være naturlig å stille de samme krav til en politiker
om han eller hun skal delta aktivt i utarbeidelse av en kommuneplan som premissgiver for en
kommende reguleringsplan.
Politisk innblanding i utarbeidelsesfasen undergraver fagetatens rolle og sier indirekte at etaten
ikke er kompetent til å utføre de oppgaver som fremgår av deres stillingsbeskrivelser.

PS 2019/141 Kommunedelplan Oppvekst 2019-2031, 2. gangs behandling
Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2019
Behandling:
Fridtjof Dahlen (SV) fremmet utsettelsesforslag:

Saken sendes tilbake til hovedutvalget for undervisning, oppvekst og kultur for
bearbeiding.
Ved votering ble forslaget fra Dahlen vedtatt mot 13 stemmer (H, KrF, UAVH)
Vedtak:
Saken sendes tilbake til hovedutvalget for undervisning, oppvekst og kultur for bearbeiding.

PS 2019/142 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2020
Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2019
Behandling:
Linn E. Rokke Andersen (Rødt) fremmet innstillingen fra formannskapet:
1. Halden kommune vedtar å bosette 10 personer i 2020.
2. Halden kommune anmoder IMDi om å få bosette familier.
Per-Egil Evensen (FrP) fremmet forslag til vedtak:
Halden kommune bosetter ikke flere flyktninger før integreringen av de som allerede er
ankommet fungerer ideelt. Det være seg barnehagetilbud/skole, sikker jobb og
deltagelse i samfunnet generelt.
Ved voteringen ble formannskapets innstilling satt opp mot forslaget fra Evensen. Forslaget fra
Evensen fikk 3 stemmer (FrP) og falt. Formannskapets innstilling ble vedtatt.
Vedtak:
1. Halden kommune vedtar å bosette 10 personer i 2020.
2. Halden kommune anmoder IMDi om å få bosette familier.

PS 2019/143 Referatsaker
Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2019
Behandling:
Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering.
Vedtak:
Referatsakene tatt til orientering.
RS 2019/22 Kontrollutvalget - protokoller fra møtene 03.09.2019 og 26.11.2019
RS 2019/23 Områdeløft nord, statusrapport november 2019

PS 2019/144 Nærings- og sysselsettingsplanen, ny vurdering av plantype
Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2019
Behandling:
Helge Bergseth Bangsmoen (AP) fremmet forslag til vedtak:
Nærings- og sysselsettingsplanen gjøres om til en temaplan hvor Aremark kommune
inviteres til aktivt å delta i arbeidet.
Ved votering ble forslaget fra Bangsmoen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Nærings- og sysselsettingsplanen gjøres om til en temaplan hvor Aremark kommune inviteres til
aktivt å delta i arbeidet.

PS 2019/145 Forespørsler
Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2019
Behandling:
FO 2019/18 Forespørsel fra Per Kristian Dahl (PP) vdr planfritt kryss på fylkesveien ved
Kiwibutikken, Risum
Dahl pekte på at i forbindelse med byggingen av Kongeveien skole ble det fra
fylkeskommunens side tatt opp at det må etableres et planfritt kryss på fylkesveien ved Kiwi
butikken for at de skulle godkjenne planen. Dahl har registrert at det er iverksatt fartsdempende
tiltak i området, noe som sikkert har økt trafikksikkerheten noe men ikke tilstrekkelig, sett med
barnas og foreldrenes øyne. Dahl spurte:
1. Når blir det etablert det som fylkeskommunen her har reist krav om?
2. Kan ordføreren redegjøre for hvor saken nå står?
Ordfører svarte:
Det har vært og er dialog med Statens vegvesen. Fartsdempende tiltak er iverksatt. Vegvesenet
fastholder at tiltakene ikke kan erstatte planfritt kryss – og det vil heller ikke bli satt opp
lysregulering. Kommunen har gjennomført telling av barn som krysser – men med usikkerhet i
resultatet da en ikke vet hvor mange som blir kjørt pga eksisterende trafikkforhold.
Det er satt av til arbeid med planfri kryssing i forslag til budsjett. Dette planlegges ferdig
senhøsten 2020. Fristen er 2 år etter skolen startet opp. Det pågår også dialog med vegvesenet
om undergang og plassering av denne.
FO 2019/19 Forespørsel fra Jan-Erik Herft (H) vdr ordførers prioriteringer når det
gjelder frammøte i fylkestinget
Herft pekte på at fylkestinget er en viktig arena for Halden kommune og at ordfører ikke er til
stede i dagens møte i fylkestinget. Han spurte:

Hvorfor følger ikke ordfører vanlig praksis og møter i det høyeste organet hun er valgt
inn i?
Ordfører svarte:
Jeg har søkt fritak fra vervet i fylkestinget.
FO 2019/20 Forespørsel fra Thor Edquist (H) vdr diverse arenaer for næringslivet og
ordførers deltakelse i disse
Edquist påpekte næringslivet som en svært viktig arena for Halden kommune å delta i - han
mente at uten næringslivet ville enhver kommune støte på enorme utfordringer. Han ga uttrykk
for at når ordfører/varaordfører ikke prioriterer møter i næringslivets ulike arenaer, så vil dette
lett bli oppfattet slik at kommunen ikke ser regionalt samarbeid eller næringsutvikling som
viktig. Han pekte på – som et eksempel – næringsklyngen (NCE/Smart Innovation) som nylig
ble etablert uten at ordfører var til stede. Han spurte:
Vil satsingen på næringslivet nå bli nedprioritert?
Hva var det ordfører anså som enda viktigere enn åpning av næringsklyngen og regionalt
samarbeid?
Ordfører svarte:
Jeg anser næringslivet som svært viktig. Men jeg kan ikke se at jeg har fått de invitasjonene
som nevnes her. Jeg ville jo ha prioritert en slik anledning. Og så må jeg se på rutinene mine.

