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PS 2019/145 Godkjenning av innkalling
Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.12.2019
Behandling:
Innkallingen ble enstemmig godkjent.
Vedtak:
Innkallingen godkjent.

PS 2019/146 Godkjenning av saksliste
Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.12.2019
Behandling:
Sakslisten ble enstemmig godkjent.
Det ble meldt 3 forespørsler:
 Per Kristian Dahl – 2 forespørsler
 Håvard Tafjord – 1 forespørsel
Vedtak:
Sakslisten godkjent

PS 2019/147 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.12.2019
Behandling:
Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent.
Som opposisjonens representant for foreløpig godkjenning av protokoll ble foreslått Fredrik
Holm (H) – dette ble enstemmig bifalt av kommunestyret.
Vedtak:
Protokollen fra forrige møte godkjent.
Fredrik Holm (H) er opposisjonens representant for foreløpig godkjenning av protokoll i
perioden 2019 – 2023.

PS 2019/148 Budsjett 2020 - KS
Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.12.2019
Behandling:
Helge Bergseth Bangsmoen (AP) fremmet budsjettforslag på vegne av Arbeiderpartiet,
Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Rødt, Sosialistisk Venstreparti og Venstre:
1. Arbeiderpartiets, Senterpartiets, Miljøpartiet De Grønnes, Sosialistisk Venstrepartis,
Venstres og Rødts budsjettforslag for 2020 vedtas i henhold til Budsjettskjema 1A, 1B,
2A, 2B og B3 med de fastlagte nettorammer, tiltak og verbalpunkter som følger av
samarbeidspartienes budsjettforslag.
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere ressursene innenfor hvert område i
budsjettskjema 1B. Forslag til budsjettjusteringer skal forelegges politisk behandling.
3. Kommunedirektøren skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig
sektorenes økonomi til formannskap og kommunestyre. Kommunedirektøren pålegges
videre en forsterket rapportering hvert tertial i hht. rapporteringsrutiner.
4. Formannskapet disponerer investeringsbudsjettet, innenfor tildelt ramme, i henhold til
budsjettskjema 2B.
5. Halden kirkelige fellesråd gis et driftstilskudd på 12,311 mkr for 2020.
6. Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp lån på til sammen 629,920 millioner kr.
VAR-lån utgjør 327,220 millioner kr av den totale lånesummen, hvorav 75 millioner er
foreslått rebevilget fra budsjett 2019. Lånene avdras i hht. kommunlovens § 50.7.
Startlån utgjør 70 millioner kr av den totale lånesummen og tas opp i henhold til
Husbankens retningslinjer, primært med en avdragstid på 20 år.
7. Trekkrettighet i bank reduseres til 150 millioner kroner i 2020.
8. Halden kommune skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer, inkludert tomter, i hele
Halden kommune for skatteåret 2020 jf. eiendomsskattelovens §§2 og 3 bokstav a.
Kommunen skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte
verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til eskl. §§ 3 opg 4). Det skrives også ut skatt på
det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendedeler til fem syvendedeler i 2020
(overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punkt). Videre vedtas jf. kommunestyret i
møte 19.04.2018 å øke takstene fra 01.01.2009 – med senere omtakseringer i 10årsperioden frem til 31.12.2019 – i stedet for ny allmenn taksering nå – ved å
gjennomføre en kontorjustering opp 10% for alle takster pr. 01.01.2020 for året 2020, jf.
eskl. § 8 A-4 nr. 1 og 2. Før øvrig gjelder (jf. eiendomsskattelovens § 10) følgende for
utskrivingen av eiendomsskatt for året 2020:
a. Med de unntak som er nevnt under skal skattesatsen etter eskl. § 11 være 7
promille av den fastsatte takstverdien.
b. Med hjemmel i eskl. § 12, bokstav a, skal skattesatsen for «bustadelen i
eigedomar med sjølvstendige bustaddelar» og fritidseiendommer være 4 promille
av takstverdien. Ubebygde tomter beskattes med 4 promille av takstverdien jf.
eskl. § 12, bokstav b.
c. I tillegg gis etter eskl. § 11, annet ledd, et bunnfradrag på 250 000 kr for hver
selvstendig boenhet i boliger (herunder fritidseiendommer) i faste eiendommer
som ikke blir brukt i næringsvirksomhet.

d. Etter eskl. § 7 kan som tidligere, etter nærmere søknad og vedtak for den enkelte
eiendom, fritas eiendommer etter dennes bokstav a) «eigedom åt stiftingar eller
institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten» og
dennes bokstav b) «bygning som har historisk verde».
e. Etter eskl. § 5, bokstav a, fritas eiendom som Staten eier så langt eiendommen
har historiske bygg eller anlegg gjennom fredningsvedtak jf. Lov om
kulturminner.
f. Etter eskl. § 5, bokstav h, skal fritas «eigedom som vert driven som gardsbruk
eller skogbruk». For slike eiendommer gjelder dog at det skal svares
eiendomsskatt for våningshus, kårbolig, med garasjer og uthus, og passende tomt.
Eiendomsskatten for dette svares etter samme satser og regler som for
boligeiendommer.
g. Kommunens skattetakstvedtekter.
9. De gebyrsatser som fremkommer i gebyrregulativer/forskrifter, med de endringer som
følger av samarbeidspartienes budsjettforslag, vedtas.
10. Kommunale avgifter skrives ut i 4 terminer i 2020, med forfall 20. mars, 20. mai, 20.
september og 20.november.
11. Eiendomsskatten skrives ut samtidig med kommunale avgifter.
12. Forskrift for kommunale vann- og avløpsgebyrer, forskrifter bygg, plan, utslipp, deling,
eiendomsregistrering og seksjonering, forskrifter om anløpsavgift og forskrifter om
feiing og tilsyn vedtas.

Fredrik Holm (H) fremmet budsjettforslag på vegne av Høyre, Kristelig Folkeparti og
uavhengig representant:
1. Høyre, Kristelig Folkeparti og Simen M. Gundersens budsjettforslag for 2020 vedtas i
henhold til vedlagte budsjettskjema 1A, 1B, 2A, 2B og B3 samt vedlagte
budsjettdokument.
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere ressursene innenfor hvert område i
budsjettskjema 1B. I tillegg gis Kommunedirektøren fullmakt til å justere budsjettet
mellom områdene i budsjettskjema 1B når det gjelder justeringsbehov av teknisk
karakter, og som ikke påvirker tjenestene eller tjenestetilbudet. Øvrige omfordelinger
mellom sektorene legges frem for formannskap og kommunestyre etter innstilling fra
Kommunedirektøren.
3. Kommunedirektøren skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig
sektorenes økonomi til formannskap og kommunestyre. Kommunedirektøren pålegges
videre en forsterket rapportering hvert tertial i hht. rapporteringsrutiner.
4. Formannskapet disponerer investeringsbudsjettet, innenfor tildelt ramme, i henhold til
budsjettskjema 2B.
5. Halden kirkelige fellesråd gis et driftstilskudd på 12,655 mkr for 2020.
6. Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp lån på til sammen 683,720 millioner kr.
VAR-lån utgjør 347,471 millioner kr av den totale lånesummen, hvorav 75 millioner er
foreslått rebevilget fra budsjett 2019. Lånene avdras i hht. kommunlovens § 50.7.
Startlån utgjør 70 millioner kr av den totale lånesummen og tas opp i henhold til
Husbankens retningslinjer, primært med en avdragstid på 20 år.

7. Trekkrettighet i bank beholdes på 300 millioner kr i 2020.
8. Halden kommune skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer, inkludert tomter, i hele
Halden kommune for skatteåret 2020 jf. eiendomsskattelovens §§2 og 3 bokstav a.
Kommunen skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte
verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til esktl. §§ 3 opg 4). Det skrives også ut skatt på
det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendedeler til fem syvendedeler i 2020
(overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punkt). Videre vedtas jf. kommunestyret i
møte 19.04.2018 å øke takstene fra 01.01.2009 – med senere omtakseringer i 10årsperioden frem til 31.12.2019 – i stedet for ny allmenn taksering nå – ved å
gjennomføre en kontorjustering opp 10 % for alle takster pr. 01.01.2020 for året 2020,
jf. eskl. § 8 A-4 nr. 1 og 2. Før øvrig gjelder (jf. eiendomsskattelovens § 10) følgende for
utskrivingen av eiendomsskatt for året 2020:
a. Med de unntak som er nevnt under skal skattesatsen etter eskl. § 11 være 7
promille av den fastsatte takstverdien.
b. Med hjemmel i eskl. § 12, bokstav a, skal skattesatsen for «bustadelen i
eigedomar med sjølvstendige bustaddelar» og fritidseiendommer være 4 promille
av takstverdien. Ubebygde tomter beskattes med 4 promille av takstverdien jf.
eskl. § 12, bokstav b.
c. I tillegg gis etter eskl. § 11, annet ledd, et bunnfradrag på 250 000 kr for hver
selvstendig boenhet i boliger (herunder fritidseiendommer) i faste eiendommer
som ikke blir brukt i næringsvirksomhet.
d. Etter eskl. § 7 kan som tidligere, etter nærmere søknad og vedtak for den enkelte
eiendom, fritas eiendommer etter dennes bokstav a) «eigedom åt stiftingar eller
institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten» og
dennes bokstav b) «bygning som har historisk verde».
e. Etter eskl. § 5, bokstav a, fritas eiendom som Staten eier så langt eiendommen
har historiske bygg eller anlegg gjennom fredningsvedtak jf. Lov om
kulturminner.
f. Etter eskl. § 5, bokstav h, skal fritas «eigedom som vert driven som gardsbruk
eller skogbruk». For slike eiendommer gjelder dog at det skal svares
eiendomsskatt for våningshus, kårbolig, med garasjer og uthus, og passende
tomt. Eiendomsskatten for dette svares etter samme satser og regler som for
boligeiendommer.
g. Kommunens skattetakstvedtekter.
9. De gebyrsatser som fremkommer i gebyrregulativer/forskrifter som er vedlagt dette
dokument vedtas.
10. Kommunale avgifter skrives ut i 4 terminer i 2020, med forfall 20. mars, 20. mai, 20.
september og 20.november.
11. Eiendomsskatten skrives ut samtidig med kommunale avgifter.
12. Forskrift for kommunale vann- og avløpsgebyrer, forskrifter bygg, plan, utslipp, deling,
eiendomsregistrering og seksjonering, forskrifter om anløpsavgift og forskrifter om
feiing og tilsyn vedtas.
Per-Egil Evensen (FrP) fremmet budsjettforslag på vegne av Fremskrittspartiet:
1. Halden FrPs budsjettforslag for 2020 vedtas i henhold til Budsjettskjema 1A, 1B, 2A, 2B
og B3 samt herværende budsjettdokument.

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere ressursene innenfor hvert område i
budsjettskjema 1B. I tillegg gis Kommunedirektøren fullmakt til å justere budsjettet
mellom områdene i budsjettskjema 1B når det gjelder justeringsbehov av teknisk
karakter, og som ikke påvirker tjenestene eller tjenestetilbudet. Øvrige omfordelinger
mellom sektorene legges frem for formannskap og kommunestyre etter innstilling fra
Kommunedirektøren.
3. Kommunedirektøren skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig
sektorenes økonomi til formannskap og kommunestyre. Kommunedirektøren pålegges
videre en forsterket rapportering hvert tertial i hht. rapporteringsrutiner.
4. Formannskapet disponerer investeringsbudsjettet, innenfor tildelt ramme, i henhold til
budsjettskjema 2B.
5. Halden kirkelige fellesråd gis et driftstilskudd på 17,655 mkr for 2020.
6. Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp lån på til sammen 663,220 millioner kr.
VAR-lån utgjør 347,471 millioner kr av den totale lånesummen, hvorav 75 millioner er
foreslått rebevilget fra budsjett 2019. Lånene avdras i hht. kommunlovens § 50.7.
Startlån utgjør 70 millioner kr av den totale lånesummen og tas opp i henhold til
Husbankens retningslinjer, primært med en avdragstid på 20 år.
7. Trekkrettighet i bank beholdes på 300 millioner kr i 2020.
8. Halden kommune skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer, inkludert tomter, i hele
Halden kommune for skatteåret 2020 jf. eiendomsskattelovens §§2 og 3 bokstav a.
Kommunen skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte
verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til esktl. §§ 3 opg 4). Det skrives også ut skatt på
det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendedeler til fem syvendedeler i 2020
(overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punkt). Videre vedtas jf. kommunestyret i
møte 19.04.2018 å øke takstene fra 01.01.2009 – med senere omtakseringer i 10årsperioden frem til 31.12.2019 – i stedet for ny allmenn taksering nå – ved å
gjennomføre en 101 kontorjustering opp 10% for alle takster pr. 01.01.2020 for året
2020, jf. eskl. § 8 A-4 nr. 1 og 2. Før øvrig gjelder (jf. eiendomsskattelovens § 10)
følgende for utskrivingen av eiendomsskatt for året 2020:
a. Med de unntak som er nevnt under skal skattesatsen etter eskl. § 11 være 4
promille av den fastsatte takstverdien.
b. Med hjemmel i eskl. § 12, bokstav a, skal skattesatsen for «bustadelen i
eigedomar med sjølvstendige bustaddelar» og fritidseiendommer være 2,5
promille av takstverdien. Ubebygde tomter beskattes med 4 promille av
takstverdien jf. eskl. § 12, bokstav b.
c. I tillegg gis etter eskl. § 11, annet ledd, et bunnfradrag på 250 000 kr for hver
selvstendig boenhet i boliger (herunder fritidseiendommer) i faste eiendommer.
d. Etter eskl. § 7 kan som tidligere, etter nærmere søknad og vedtak for den enkelte
eiendom, fritas eiendommer etter dennes bokstav a) «eigedom åt stiftingar eller
institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten» og
dennes bokstav b) «bygning som har historisk verde».
e. Etter eskl. § 5, bokstav a, fritas eiendom som Staten eier så langt eiendommen
har historiske bygg eller anlegg gjennom fredningsvedtak jf. Lov om
kulturminner.
f. Etter eskl. § 5, bokstav h, skal fritas «eigedom som vert driven som gardsbruk
eller skogbruk». For slike eiendommer gjelder dog at det skal svares
eiendomsskatt for våningshus, kårbolig, med garasjer og uthus, og passende tomt.

Eiendomsskatten for dette svares etter samme satser og regler som for
boligeiendommer.
g. Kommunens skattetakstvedtekter.
9. De gebyrsatser som fremkommer i gebyrregulativer/forskrifter som er vedlagt dette
dokument vedtas, med unntak for de forhold, vedtak og instrukser som følger av
herværende budsjettdokument.
10. Kommunale avgifter skrives ut i 4 terminer i 2020, med forfall 20. mars, 20. mai, 20.
september og 20.november.
11. Eiendomsskatten skrives ut samtidig med kommunale avgifter.
12. Forskrift for kommunale vann- og avløpsgebyrer, forskrifter bygg, plan, utslipp, deling,
eiendomsregistrering og seksjonering, forskrifter om anløpsavgift og forskrifter om
feiing og tilsyn vedtas.
13. Fastleddsavgifter debiteres ikke for 2020. Inndekning skjer gjennom saldering av fond
som er opparbeidet av løpende for høye innbetalinger av VA-avgifter. Gebyrregulativer
og lokal forskrift endres tilsvarende.
Per Kristian Dahl (PP) fremmet budsjettforslag på vegne av Pensjonistpartiet:
1. Kommunedirektørens budsjettforslag for 2020 vedtas i henhold til Budsjettskjema 1A, 1B,
2A, 2B og B3 samt vedlagte budsjettdokument.
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere ressursene innenfor hvert område i
budsjettskjema 1B. I tillegg gis Kommunedirektøren fullmakt til å justere budsjettet mellom
områdene i budsjettskjema 1B når det gjelder justeringsbehov av teknisk karakter, og som
ikke påvirker tjenestene eller tjenestetilbudet. Øvrige omfordelinger mellom sektorene
legges frem for formannskap og kommunestyre etter innstilling fra Kommunedirektøren.
3. Kommunedirektøren skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig
sektorenes økonomi til formannskap og kommunestyre. Kommunedirektøren pålegges
videre en forsterket rapportering hvert tertial i hht. rapporteringsrutiner.
4. Formannskapet disponerer investeringsbudsjettet, innenfor tildelt ramme, i henhold til
budsjettskjema 2B.
5. Halden kirkelige fellesråd gis et driftstilskudd på 16.311 mkr for 2020.
6. Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp lån på til sammen 497,842 millioner kr. VARlån utgjør 253,771 millioner kr av den totale lånesummen, hvorav 75 millioner er foreslått
rebevilget fra budsjett 2019. Lånene avdras i hht. kommunlovens § 50.7. Startlån utgjør 70
millioner kr av den totale lånesummen og tas opp i henhold til Husbankens retningslinjer,
primært med en avdragstid på 20 år.
7. Trekkrettighet i bank beholdes på 300 millioner kr i 2020.
8. Halden kommune skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer, inkludert tomter, i hele
Halden kommune for skatteåret 2020 jf. eiendomsskattelovens §§2 og 3 bokstav a.
Kommunen skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte
verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til esktl. §§ 3 opg 4). Det skrives også ut skatt på det
særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendedeler til fem syvendedeler i 2020
(overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punkt). For øvrig gjelder (jf.
eiendomsskattelovens § 10) følgende for utskrivingen av eiendomsskatt for året 2020:

a. Med de unntak som er nevnt under skal skattesatsen etter eskl. § 11 være 7 promille av
den fastsatte takstverdien.

b. Med hjemmel i eskl. § 12, bokstav a, skal skattesatsen for «bustadelen i eigedomar med
sjølvstendige bustaddelar» og fritidseiendommer være 3,75 promille av takstverdien.
Ubebygde tomter beskattes med 3,75 promille av takstverdien jf. eskl. § 12, bokstav b.
c. I tillegg gis etter eskl. § 11, annet ledd, et bunnfradrag på 250 000 kr for hver selvstendig
boenhet i boliger (herunder fritidseiendommer) i faste eiendommer som ikke blir brukt i
næringsvirksomhet.
d. Etter eskl. § 7 kan som tidligere, etter nærmere søknad og vedtak for den enkelte
eiendom, fritas eiendommer etter dennes bokstav a) «eigedom åt stiftingar eller
institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten» og dennes
bokstav b) «bygning som har historisk verde».
e. Etter eskl. § 5, bokstav a, fritas eiendom som Staten eier så langt eiendommen har
historiske bygg eller anlegg gjennom fredningsvedtak jf. Lov om kulturminner.
f. Etter eskl. § 5, bokstav h, skal fritas «eigedom som vert driven som gardsbruk eller
skogbruk». For slike eiendommer gjelder dog at det skal svares eiendomsskatt for
våningshus, kårbolig, med garasjer og uthus, og passende tomt. Eiendomsskatten for
dette svares etter samme satser og regler som for boligeiendommer.
g. Kommunens skattetakstvedtekter.

9. De gebyrsatser som fremkommer i gebyrregulativer/forskrifter som er vedlagt dette
dokument med følgende endringer vedtas:


Fastledd avgiften for V/A økes ikke . V/A avgiften økes med 6%.



Renovasjonsavgiften økes med 6% (alle avgifter under denne benevningen).



Parkeringsavgiftene økes ikke (alle under denne benevningen).



Leieprisen for bruk av idrettshallene økes ikke (Remmen, Hjortsberg, Risum og
Porsnes).

10. Kommunale avgifter skrives ut i 4 terminer i 2020, med forfall 20. mars, 20. mai, 20.
september og 20.november.
11. Eiendomsskatten skrives ut samtidig med kommunale avgifter.
12. Forskrift for kommunale vann- og avløpsgebyrer, forskrifter bygg, plan, utslipp, deling,
eiendomsregistrering og seksjonering, forskrifter om anløpsavgift og forskrifter om feiing og
tilsyn vedtas.

Det ble votert separat over hvert enkelt budsjettforslag. Voteringen fikk følgende resultat:


Forslaget fra Pensjonistpartiet fikk 3 stemmer (PP) og falt.



Forslaget fra Fremskrittspartiet fikk 3 stemmer (FrP) og falt.



Forslaget fra Høyre, Kristelig Folkeparti og uavhengig representant fikk 13 stemmer (H,
KrF, UAVH) og falt.



Forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Rødt, Sosialistisk
Venstreparti og Venstre fikk 20 stemmer (AP, SP, MDG, Rødt, SV, V) og ble vedtatt.

Vedtak:
1. Arbeiderpartiets, Senterpartiets, Miljøpartiet De Grønnes, Sosialistisk Venstrepartis,
Venstres og Rødts budsjettforslag for 2020 vedtas i henhold til Budsjettskjema 1A, 1B, 2A,
2B og B3 med de fastlagte nettorammer, tiltak og verbalpunkter som følger av
samarbeidspartienes budsjettforslag.
2. Rådmannen gis fullmakt til å disponere ressursene innenfor hvert område i budsjettskjema
1B. Forslag til budsjettjusteringer skal forelegges politisk behandling.
3. Kommunedirektøren skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig
sektorenes økonomi til formannskap og kommunestyre. Kommunedirektøren pålegges
videre en forsterket rapportering hvert tertial i hht. rapporteringsrutiner.
4. Formannskapet disponerer investeringsbudsjettet, innenfor tildelt ramme, i henhold til
budsjettskjema 2B.
5. Halden kirkelige fellesråd gis et driftstilskudd på 12,311 mkr for 2020.
6. Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp lån på til sammen 629,920 millioner kr. VARlån utgjør 327,220 millioner kr av den totale lånesummen, hvorav 75 millioner er foreslått
rebevilget fra budsjett 2019. Lånene avdras i hht. kommunlovens § 50.7. Startlån utgjør 70
millioner kr av den totale lånesummen og tas opp i henhold til Husbankens retningslinjer,
primært med en avdragstid på 20 år.
7. Trekkrettighet i bank reduseres til 150 millioner kroner i 2020.
8. Halden kommune skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer, inkludert tomter, i hele
Halden kommune for skatteåret 2020 jf. eiendomsskattelovens §§2 og 3 bokstav a.
Kommunen skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte
verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til esktl. §§ 3 opg 4). Det skrives også ut skatt på det
særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendedeler til fem syvendedeler i 2020
(overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punkt). Videre vedtas jf. kommunestyret i
møte 19.04.2018 å øke takstene fra 01.01.2009 – med senere omtakseringer i 10- årsperioden
frem til 31.12.2019 – i stedet for ny allmenn taksering nå – ved å gjennomføre en
kontorjustering opp 10% for alle takster pr. 01.01.2020 for året 2020, jf. eskl. § 8 A-4 nr. 1
og 2. Før øvrig gjelder (jf. eiendomsskattelovens § 10) følgende for utskrivingen av
eiendomsskatt for året 2020:
a. Med de unntak som er nevnt under skal skattesatsen etter eskl. § 11 være 7 promille
av den fastsatte takstverdien.
b. Med hjemmel i eskl. § 12, bokstav a, skal skattesatsen for «bustadelen i eigedomar
med sjølvstendige bustaddelar» og fritidseiendommer være 4 promille av
takstverdien. Ubebygde tomter beskattes med 4 promille av takstverdien jf. eskl. §
12, bokstav b.
c. I tillegg gis etter eskl. § 11, annet ledd, et bunnfradrag på 250 000 kr for hver
selvstendig boenhet i boliger (herunder fritidseiendommer) i faste eiendommer som
ikke blir brukt i næringsvirksomhet.
d. Etter eskl. § 7 kan som tidligere, etter nærmere søknad og vedtak for den enkelte
eiendom, fritas eiendommer etter dennes bokstav a) «eigedom åt stiftingar eller
institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten» og dennes
bokstav b) «bygning som har historisk verde».
e. Etter eskl. § 5, bokstav a, fritas eiendom som Staten eier så langt eiendommen har
historiske bygg eller anlegg gjennom fredningsvedtak jf. Lov om kulturminner.
f. Etter eskl. § 5, bokstav h, skal fritas «eigedom som vert driven som gardsbruk eller
skogbruk». For slike eiendommer gjelder dog at det skal svares eiendomsskatt

forvåningshus, kårbolig, med garasjer og uthus, og passende tomt. Eiendomsskatten
for dette svares etter samme satser og regler som for boligeiendommer.
g. Kommunens skattetakstvedtekter.
9. De gebyrsatser som fremkommer i gebyrregulativer/forskrifter, med de endringer som følger
av samarbeidspartienes budsjettforslag, vedtas.
10. Kommunale avgifter skrives ut i 4 terminer i 2020, med forfall 20. mars, 20. mai, 20.
september og 20.november.
11. Eiendomsskatten skrives ut samtidig med kommunale avgifter.

12. Forskrift for kommunale vann- og avløpsgebyrer, forskrifter bygg, plan, utslipp, deling,
eiendomsregistrering og seksjonering, forskrifter om anløpsavgift og forskrifter om feiing.

PS 2019/149 Kommunedirektørens rapportering til kommunestyret 2020
Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.12.2019
Behandling:
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken tas til etterretning.

PS 2019/150 Organisering av sentrumsskole
Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.12.2019
Behandling:
Linn Laupsa (AP) reiste spørsmål om sin habilitet som lærer ved Rødsberg skole. Ved votering
besluttet kommunestyret at Laupsa var habil.
Fridtjof Dahlen (SV) fremmet innstillingen fra formannskapet:
1. Os skole utbygges og totalrenoveres som en moderne og universelt utformet 1-7-skole.
2. Kommunedirektøren bes arbeide videre med å erverve tilleggsareal. Det må sikres
tilstrekkelig uteareal på bakkeplan.
3. Beslutning om Rødsberg ungdomsskoles fremtid utredes videre, ved blant annet å se på
muligheten for å etablere en fremtidig ungdomsskole på Os-området.
4. Kommunedirektøren bes igangsette detaljregulering.
5. Kommunedirektøren bes fremlegge en tidsplan for hele prosjektet, hvor også
medvirkning fra involverte parter er med.
Fredrik Holm (H) fremmet forslag til vedtak:
Prosjektet «Favn» iverksettes som tidligere vedtatt.

Per Kristian Dahl (PP) fremmet forslag til vedtak:
1. Det iverksettes en områderegulering med konsekvensutredning for området slik at alle
forhold får en grundig vurdering i henhold til Plan- og bygningsloven. Utredningen skal
sikre at barnas beste blir ivaretatt i alle sammenhenger.
2. Administrasjonen innleder forhandlinger med fylkeskommunen slik at det blir etablert en
hall som dekker skolens behov på tomten ved Saugbrugs når skoleutbyggingen på
Porsnes gjennomføres.
3. Det bygges en basishall på Os-tomten som erstatter den gymsalen som er der i dag.
Det ble votert enkeltvis over de tre forslagene. Resultatet av voteringen ble som følger:


Forslaget fra Dahl fikk 3 stemmer (PP) og falt.



Forslaget fra F. Holm fikk 13 stemmer (H, KrF, UAVH) og falt.



Innstillingen fra formannskapet fikk 23 stemmer (AP, SP, MDG, Rødt, FrP, SV, V) og ble
vedtatt.

Vedtak:
1. Os skole utbygges og totalrenoveres som en moderne og universelt utformet 1-7-skole.
2. Kommunedirektøren bes arbeide videre med å erverve tilleggsareal. Det må sikres
tilstrekkelig uteareal på bakkeplan.
3. Beslutning om Rødsberg ungdomsskoles fremtid utredes videre, ved blant annet å se på
muligheten for å etablere en fremtidig ungdomsskole på Os-området.
4. Kommunedirektøren bes igangsette detaljregulering.
5. Kommunedirektøren bes fremlegge en tidsplan for hele prosjektet, hvor også medvirkning
fra involverte parter er med.

PS 2019/151 Referatsaker
Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.12.2019
Behandling:
Referatsaken ble enstemmig tatt til orientering.
Vedtak:
Referatsaken tatt til orientering.
RS 2019/24 Uttreden fra verv som vararepresentant i kommunestyret

PS 2019/152 Forespørsler
Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.12.2019
Behandling:

FO 2019/21 Forespørsel fra Per Kristian Dahl (PP) vdr bosetting av flyktninger og
bokostnader
Dahl pekte utfordringer i Halden i forbindelse med bosetting av flyktninger og manglende
boliger – samt kostnader knyttet til dette.
Dahl stilte spørsmål:
1. Dekkes bokostnader som husleie o.a. av forventet tilskudd i de første 5 år for de personer
som bosettes med status som flyktninger?
2. Hvor mange husstander dekker kommunen husleie o.a. for når det gjelder de som
tidligere har kommet som flyktninger/familiegjenforening som vi ikke lenger får
«tilskudd bosetting» for?
3. Kan ordfører sørge for at vi politikere får en oversikt over hvor mange tidligere
flyktninger som er/var bosatt i halden som nå har bosatt seg i det landet de flyktet fra
men som mottar trygd/pensjon fra Norge?
4. Kan ordføreren sørge for at vi politikere får en oversikt over hvor mange personer (i
prosent) som har lønnet arbeid fra de som har blitt bosatt med status som flyktninger i
Halden de siste 10 år?
Ordfører svarte punktvis:
1. Det er de tre første årene at tilskuddet er høyest, det dekkes fullt. Det jobbes selvsagt
med at familiene eller de som er enslige, skal ut i arbeid og bli økonomisk selvhjulpne.
Det er avhengig av hvor raskt hver og én lærer seg norsk og kvalifiseres. Er også
avhengig av et arbeidsmarked som tar de imot.
2. Vi har ikke et eget innvandrerregnskap og vi har heller ikke mulighet i våre systemer til å
gjøre utplukk av hvor mange av den etterspurte gruppen og hvor høy husleie de har. Vi
har oversikt på de som er i introordningen. Vi kan gi en oversikt og rapportere på hva
NAV-Halden totalt bruker på sosialhjelp til boutgifter for alle sosialhjelpsmottakere.
3. Dette er en analyse/rapport som NAV ikke har noen muligheter til å ta ut.
4. NAV-Halden arbeider kontinuerlig med sysselsetting av personer som mottar sosialhjelp
og som kommer i arbeid. Dette skjer uavhengig av hvilket opprinnelsesland de har eller
hvilken status. Det krever et større arbeid å foreta et uttrekk spesifikt av personer som
har status som flyktninger. Det er det mulig å få til med bakgrunn i de siste 5 årene.
Svaret er avgitt.
FO 2019/22 Forespørsel fra Per Kristian Dahl (PP) vdr fastlegehjemmelen i Tistedal
Dahl pekte på at legekontoret i Tistedal skal stenge – og mente at dette ville bety store
utfordringer for pasientgruppen som hører til kontoret. Han mente også at stengingen kunne
oppfattes som ledd i en sentralisering der alt skal inn til sentrum i Halden.
Dahl stilte spørsmål:
1. Er ordføreren opptatt av fastlegesituasjonen for alle som i dag bruker legekontoret i
Tistedalen?
2. Mener ordføreren at det er greit at de få tilbud til innbyggerne som fortsatt er igjen på
utsiden av sentrum i vår store kommune blir fjernet/nedlagt?
3. Vil ordføreren sørge for at denne saken blir tatt opp til politisk behandling så fort som
mulig?
Ordfører svarte:

Ja, ordfører er bekymret for sentralisering av fastlegehjemmelen. Den har blitt utlyst
uten søkere. Det var mulig å rekruttere først når den ble flyttet til sentrum. Og det er
sårbart med énlegehjemler. Svaret er avgitt.
FO 2019/23 Forespørsel fra Håvard Tafjord (H) vdr gode juleønsker
Tafjord uttrykte ønske om fredelige forhold i politisk samarbeid mens han delte ut blomster til
ordføreren. Han spurte: Skal vi ønske hverandre god jul?
Ordfører bekreftet og sa «svaret er avgitt».
Kommunestyret ble avsluttet med unison sang – 1. vers av «Deilig er jorden».

