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PS 2013/57 Godkjenning av innkalling
Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon - 12.12.2013
Behandling:
Roy Eilertsen, SV, bemerket det uheldige i at HAD-møtet er flyttet til samme dag som KS, og at
det blir liten tid til behandling av sakene.
Innkallingen ble enstemmig godkjent.
Vedtak:
Innkallingen ble godkjent.

PS 2013/58 Godkjenning av saksliste
Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon - 12.12.2013
Behandling:
Ny RS ble satt på sakskart og denne fikk saksnummer RS 2013/13.
Sakslisten med ny RS ble enstemmig godkjent.
Vedtak:
Sakslisten ble godkjent.

PS 2013/59 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon - 12.12.2013
Behandling:
Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent.
Vedtak:
Protokoll fra forrige møte ble godkjent.

PS 2013/60 Referatsaker
Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon - 12.12.2013
Behandling:
Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering.
Vedtak:
Referatsakene ble tatt til orientering.

RS 2013/12 Fordeling av belønningsmidler
RS 2013/13 Muntlig orientering fra rådmannen om organisasjonsjusteringer.
Personalsjefen orienterte.

PS 2013/61 Ny rutine til HMS- håndbok: "Håndtering av vanskelige
personalsaker"
Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon - 12.12.2013
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Rutinen for håndtering av vanskelige personalsaker godkjennes og implementeres i
internkontrollsystem/HMS- håndboken.

PS 2013/62 Budsjett 2014
Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon - 12.12.2013
Behandling:
Ansattes representant Kirsti Rørmyr delte ut vedtaket fra HAMU`s møte 10.12.
Roy Eilertsen, SV og Ellen Simensen, Ap fremmet lik opposisjonens (SV, Sp og Pp) forslag i
Formannskapet:
1. Rådmannens budsjettforslag for 2014 vedtas i henhold til Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og
2B.
2. Formannskapet har det overordnede ansvaret for at de vedtatte budsjettmål skal nås i
2014. Formannskapet kan videre gi pålegg overfor administrasjonen og de enkelte
hovedutvalg hvis ikke vedtak gjennomføres og vedtatt budsjett følges. Det innkalles til
møte i formannskapet uten opphold i slike sammenhenger.
3. Rådmannen gis fullmakt til å disponere ressursene innenfor hvert sektorområde til de
enhver tid vedtatte budsjettrammer.
4. Formannskapet disponerer innenfor tildelt ramme av investeringsbudsjettet i henhold til
budsjettskjema 2B.
5. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på til sammen 203,56 mkr, VAR-lån utgjør 91,5
mkr av den totale lånesummen. Lånene avdras med en vektet avdragstid sett opp mot
objektenes levetid. Startlån utgjør 70 mkr av den totale lånesummen og tas opp i
henhold til Husbankens retningslinjer, primært med en avdragstid på 20 år. Det
forutsettes salg av eiendommer for 30 mkr.
6. Trekkrettighet i bank på inntil 350 mkr videreføres i første halvår 2014.

7. Halden kommune skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer, inkludert tomter, i hele
Halden kommune for skatteåret 2014 jf. eiendomsskattelovens §§2 og 3 bokstav a. For
øvrig gjelder (jf. eiendomsskattelovens §10) følgende for utskrivingen av eiendomsskatt
for året 2014:
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 «bustaddelen i
eigedomar med sjølvstendige bustaddelar» og fritidseiendommer være 3,75
promille av takstverdien.
c. I tillegg gis etter eskl. §11, annet ledd, et bunnfradrag på 250 000 kr for hver
selvstendig boenhet i boliger (herunder fritidseiendommer).
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.
8. De gebyrsatser som fremkommer i gebyrregulativet og i verbaldelen vedlagt dette
dokument vedtas.
9. Kommunale avgifter skrives ut i 4 terminer i 2014, med forfall 20. mars, 20. mai,
20.september og 20. november.
10. Eiendomsskatten skrives ut samtidig med kommunale avgifter.
Posisjonen (H, Krf og MDG) fremmet Formannskapets vedtak:
1. Budsjettforslag fra H/V/KrF/SP for 2014 vedtas i henhold til Budsjettskjema 1A, 1B, 2A
og 2B.
2. Hovedutvalgene prioriterer mellom hovedområdene innen den enkelte sektors til enhver
tid vedtatte rammer innenfor driftsbudsjettet.
3. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer sektorenes
økonomi samt framdrift på innsparinger og andre tiltak til Formannskapet,
Hovedutvalgene og kommunestyret i hvert møte. Ved avvik som kan medføre
budsjettoverskridelser skal rådmannen umiddelbart legge fram alternative forslag til
inndekning for aktuelt politisk organ i henhold til dette vedtaket og
delegeringsreglementet. Ved eventuelle indikasjoner på manglende måloppnåelse skal
alternative innsparingsforslag legges fram.
4. Rådmannen pålegges tertialvis økonomirapportering til Hovedutvalgene, Formannskapet
og kommunestyret i første møte etter tertialets utgang. Rapportene skal inneholde
vurdering av oppnåelse for alle budsjettiltak.
5. Eventuelle omfordelinger mellom sektorene legges fram for Formannskapet og
kommunestyret.
6. Hovedutvalgene disponerer innenfor tildelt ramme investeringsbudsjettet i hht
budsjettskjema 2B med det forbehold at enkeltdisposisjoner over 250.000 kr også skal
behandles av Formannskapet etter innstilling fra Hovedutvalget.
7. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån på til sammen kr 294 771 273 slik: VAR-lån kr.
189 704 288 avdras med en vektet avdragstid sett opp mot objektenes levetid. Øvrige

lån kr 65 066 985 avdras med en vektet avdragstid sett opp mot objektenes levetid.
Startlån kr 40 000 000 som tas opp i hht Husbankens retningslinjer, primært en
avdragstid på 20 år.
8. Halden kommune skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele Halden kommune
for skatteåret 2014 jf. eiendomsskattelovens §3. Det vises også til kommunestyrets
vedtak 13.12.2007 om utvidelsen til hele kommunen, og om nytaksering/omtaksering.
For øvrig gjelder, jf. Eiendomsskattelovens §10, følgende for utskrivingen av
eiendomsskatt for året 2014:
a. Med de unntak som er nevnt under skal skattesatsen etter eskl. §11 være 7
promille av den nye fastsatte takstverdien.
b. Med hjemmel i eskl. §12, bokstav a, skal skattesatsen for «bustaddelen i
eigedomar med sjølvstendige bustaddelar» og fritidseiendommer være 3,75
promille av den nye takstverdien.
c. I tillegg gis etter eskl. §11, annet ledd, et bunnfradrag stort kr. 250.000, for hver
selvstendig boenhet i boliger, samt også et bunnfradrag stort kr. 250.000 for hver
fritidseiendom.
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 skogsbruk». 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 vedlagt gebyrregulativ vedtas med virkning fra
01.01.2014.
10. Kommunale avgifter skrives ut i 4 terminer i 2014. Kommunale avgifter skrives ut med
forfall 20. mars, 20. mai, 20. september og 20. november.
11. Eiendomsskatten skrives ut samtidig med kommunale avgifter.
Tiltak i henhold til budsjettets verbalpunkter iverksettes av Rådmannen etter tidsplaner som
bestemt i Hovedutvalgene.
Formannskapets vedtak ble under votering satt opp mot Eilertsen og Simensens forslag til
vedtak.
Eilertsen og Simensens forslag ble vedtatt med 4 stemmer (Ap, SV og ans.repr.) mot 3 stemmer
H, Krf og MDG).
Vedtak:
1. Rådmannens budsjettforslag for 2014 vedtas i henhold til Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og
2B.
2. Formannskapet har det overordnede ansvaret for at de vedtatte budsjettmål skal nås i
2014. Formannskapet kan videre gi pålegg overfor administrasjonen og de enkelte
hovedutvalg hvis ikke vedtak gjennomføres og vedtatt budsjett følges. Det innkalles til
møte i formannskapet uten opphold i slike sammenhenger.

3. Rådmannen gis fullmakt til å disponere ressursene innenfor hvert sektorområde til de
enhver tid vedtatte budsjettrammer.
4. Formannskapet disponerer innenfor tildelt ramme av investeringsbudsjettet i henhold til
budsjettskjema 2B.
5. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på til sammen 203,56 mkr, VAR-lån utgjør 91,5
mkr av den totale lånesummen. Lånene avdras med en vektet avdragstid sett opp mot
objektenes levetid. Startlån utgjør 70 mkr av den totale lånesummen og tas opp i
henhold til Husbankens retningslinjer, primært med en avdragstid på 20 år. Det
forutsettes salg av eiendommer for 30 mkr.
6. Trekkrettighet i bank på inntil 350 mkr videreføres i første halvår 2014.
7. Halden kommune skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer, inkludert tomter, i hele
Halden kommune for skatteåret 2014 jf. eiendomsskattelovens §§2 og 3 bokstav a. For
øvrig gjelder (jf. eiendomsskattelovens §10) følgende for utskrivingen av eiendomsskatt
for året 2014:
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 «bustaddelen i
eigedomar med sjølvstendige bustaddelar» og fritidseiendommer være 3,75
promille av takstverdien.
c. I tillegg gis etter eskl. §11, annet ledd, et bunnfradrag på 250 000 kr for hver
selvstendig boenhet i boliger (herunder fritidseiendommer).
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.
8. De gebyrsatser som fremkommer i gebyrregulativet og i verbaldelen vedlagt dette
dokument vedtas.
9. Kommunale avgifter skrives ut i 4 terminer i 2014, med forfall 20. mars, 20. mai,
20.september og 20. november.
10. Eiendomsskatten skrives ut samtidig med kommunale avgifter.

PS 2013/63 Sykefraværsstatistikker og rapporter pr 31.10.13
Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon - 12.12.2013
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Sykefraværet pr. 31.10.13 og for 3. kvartal, samt rapporter fra kommunalavdelingene tas til
orientering.

