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Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Elisabeth Giske
MEDL

Representerer
AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Fridtjof Dahlen
Elisabeth Giske

Representerer
SV

Merknader
Roar Vevelstad fungerte som rådmannens representant under behandling av
sakene PS 2014/12 – PS 2014/17. Rådmann Gudrun Haabeth Grindaker tiltrådte møtet til
behandling av sak PS 2014/18.
Morten Christoffersen ble permittert og fratrådte før behandling av sak PS 2014/31
«Økonomirapport pr. januar». 14 representanter til stede under behandling av denne saken.

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Gudrun Haabeth Grindaker
Rådmann
Roar Vevelstad
Økonomisjef
Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt
på møtet.

Thor Håkon Edquist
Ordfører

Randi Sommerseth
Formannskapssekretær

Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

U.off.

Arkivsaksnr

PS 2014/12

Godkjenning av innkalling

PS 2014/13

Godkjenning av saksliste

PS 2014/14

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 2014/15

Referatsaker

RS 2014/5

Foreløpig årsregnskap 2013

2014/1338

PS 2014/16

Krav om sak på sakskartet

2011/6938

PS 2014/17

Oversikt over kommunale eiendommer

2014/1041

PS 2014/18

Skjenkebevilling Polly`s Tearoom, Storgata 20,
1776 Halden

2014/109

PS 2014/19

Søknad om serverings - og skjenkebevilling
Halden Sports Lounge

2013/9129

PS 2014/20

Søknad om skjenkebevilling Den Gamle
Kommnandant, Fredriksten Festning

2013/7857

PS 2014/21

Søknad om serverings - og skjenkebevilling
Sultan Palace

2013/8583

PS 2014/22

Salgsbevilling for alkohol gr. 1, Rema 1000
Brødløs

2013/8521

PS 2014/23

Salgsbevilling for alkohol gr.1, Rema 1000
Busterud

2008/4102

PS 2014/24

Forutsigbarhetsvedtak for bruk av
utbyggingsavtaler i Halden kommune.

2014/963

PS 2014/25

Småbåthavner og strandsone i Halden

2014/904

PS 2014/26

Etablering av biogassanlegg ved utvidelse og
oppgradering til to rensetrinn ved Remmendalen
avløpsrenseanlegg.

2012/6643

PS 2014/27

Jacob Blocksgt 4 - Svenskagata 5, Finansiering
av fristilling fra leiekontrakt

2013/6507

PS 2014/28

Utredning vedrørende bruk av Halden ishall til
håndballkamper

2013/7363

PS 2014/29

Høring om IFE's fremtid

2013/7123

PS 2014/30

Konkurranseutsetting av tjenester i
kommunalavdeling helse og omsorg

2013/6363

PS 2014/31

Økonomirapport pr. januar

2014/1269

PS 2014/32

Forespørsler

Side
nr.

FO 2014/7

Forespørsel fra Ellen Simensen (AP) vedr.
framdrift i iverksetting av vedtak i teknisk
hovedutvalg om høring/åpning av Storgata for
trafikk

FO 2014/8

Forespørsel fra Svein Olaussen (AP) vedr.
sekretærfunksjonen for Eldrerådet

PS 2014/12 Godkjenning av innkalling
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.02.2014
Behandling:
Per Kristian Dahl (AP) pekte på at saksdokumentene til dagens møte ble mottatt i 3 omganger.
Representanter fra posisjon og opposisjon anså dette som problematisk for den politiske
saksforberedelsen og mente at saksdokumenter enten må følge med i sin helhet eller saken
utsettes.
Innkallingen ble enstemmig godkjent med ovenstående kommentarer.
Vedtak:
Innkallingen godkjent.

PS 2014/13 Godkjenning av saksliste
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.02.2014
Behandling:
Per Kristian Dahl (AP) fremmet forslag om å behandle sak PS 2014/31 «Økonomirapport pr.
januar» som første politiske sak. Ved votering fikk forslaget fra Dahl 7 stemmer (AP, SV, FrP)
og falt.
Det ble meldt 2 forespørsler fra Svein Olaussen (AP) og Ellen Simensen (AP).
Sakslisten ble enstemmig godkjent.
Vedtak:
Sakslisten godkjent.

PS 2014/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.02.2014
Behandling:
Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent.
Vedtak:
Protokoll fra forrige møte godkjent.

PS 2014/15 Referatsaker
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.02.2014
Behandling:
Referatsaken ble enstemmig tatt til orientering.
Vedtak:
Referatsaken tatt til orientering.
RS 2014/5 Foreløpig årsregnskap 2013

PS 2014/16 Krav om sak på sakskartet
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.02.2014
Behandling:
Lena Karlsen (H) fremmet utsettelsesforslag:
Sak utsettes til rettsprosesser er ferdig.
Ved votering ble det avgitt 7 (AP, SV, FrP) mot forslaget fra Karlsen. Forslaget fra Karlsen
vedtatt.
Vedtak:
Sak utsettes til rettsprosesser er ferdig.

PS 2014/17 Oversikt over kommunale eiendommer
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.02.2014
Behandling:
Morten Christoffersen (KrF) fremmet forslag til vedtak:
Administrasjonen gis fullmakt til å utrede følgende eiendommer for salg, samt å selge disse
når forutsetninger for salg er til stede:
- Bergheimområdet
- Gnr. 179 bnr. 26 og 27 – Måstad/Vold Skog.
- Gnr. 98 bnr. 843 – Boligtomt Glimmerveien: selges på det åpne marked til
høystbydende.
- Gnr. 66 bnr. 776 – Boligtomt Busterudkleiva: selges på det åpne marked til
høystbydende.
- Nybo/Korpås.
Per Kristian Dahl (AP) fremmet endringsforslag til rådmannens innstilling:
Rektorboligen ved Rødsberg selges ikke.
Bergheimområdet selges ikke, men utredes til videre bruk og utbygging angående
omsorgsplasser.

Ulveholtet selges ikke.
Ved votering ble forslagene fra Christoffersen og Dahl satt opp mot hverandre. Forslaget fra
Dahl fikk 7 stemmer (AP, SV, FrP) og falt. Forslaget fra Christoffersen ble vedtatt.
Vedtak:
Administrasjonen gis fullmakt til å utrede følgende eiendommer for salg, samt å selge disse når
forutsetninger for salg er til stede:
- Bergheimområdet
- Gnr. 179 bnr. 26 og 27 – Måstad/Vold Skog.
- Gnr. 98 bnr. 843 – Boligtomt Glimmerveien: selges på det åpne marked til
høystbydende.
- Gnr. 66 bnr. 776 – Boligtomt Busterudkleiva: selges på det åpne marked til
høystbydende.
- Nybo/Korpås.

PS 2014/18 Skjenkebevilling Polly`s Tearoom, Storgata 20, 1776 Halden
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.02.2014
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Polly`s Tearoom v/ Hanne Stormoen Gran, Storgata 20, 1776 Halden gis skjenkebevilling for
alkohol gr. 1og 2 med skjenketider i samsvar med omsøkte tider. Bevillingen gis til 30.06.2016.
De omsøkte arealer søkes tilrettelagt for funksjonshemmede i tråd med retningslinjene for
offentlig tilgjengelighet. Det settes som vilkår for bevillingen at kurs i Ansvarlig
Alkoholhåndtering gjennomføres. Tidspunkt fastsettes av Halden Kommune

PS 2014/19 Søknad om serverings - og skjenkebevilling Halden Sports
Lounge
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.02.2014
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Marius Vetrhus Michelsen v/ Marius Vetrhus Michelsen gis serverings – og skjenkebevilling for
Halden Sports Lounge, Svenskegata 3, 1776 Halden for alkohol gr. 1, 2 og 3 med skjenketider i
samsvar med omsøkte tider. Bevillingen gis til 30.06.2016. De omsøkte arealer søkes tilrettelagt
for funksjonshemmede i tråd med retningslinjene for offentlig tilgjengelighet. Det settes som
vilkår for bevillingen at kurs i Ansvarlig Alkoholhåndtering gjennomføres. Tidspunkt fastsettes
av Halden Kommune

PS 2014/20 Søknad om skjenkebevilling Den Gamle Kommnandant,
Fredriksten Festning
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.02.2014
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Rognøy Produksjoner v/ Marita Rognøy gis skjenkebevilling for Den Gamle Kommandant ,
Fredriksten Festning, 1765 Halden for alkohol gr. 1og 2.med skjenketider i samsvar med
omsøkte tider. Bevillingen gis til 30.06.2016. De omsøkte arealer søkes tilrettelagt for
funksjonshemmede i tråd med retningslinjene for offentlig tilgjengelighet. Det settes som vilkår
for bevillingen at kurs i Ansvarlig Alkoholhåndtering gjennomføres. Tidspunkt fastsettes av
Halden Kommune

PS 2014/21 Søknad om serverings - og skjenkebevilling Sultan Palace
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.02.2014
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Baris Erman v/Baris Erman gis serverings – og skjenkebevilling for alkohol gr. 1, 2 og 3 med
skjenketider i samsvar med omsøkte tider. Bevillingen gis til 30.06.2016. De omsøkte arealer
søkes tilrettelagt for funksjonshemmede i tråd med retningslinjene for offentlig tilgjengelighet.
Det settes som vilkår for bevillingen at kurs i Ansvarlig Alkoholhåndtering gjennomføres.
Tidspunkt fastsettes av Halden Kommune.

PS 2014/22 Salgsbevilling for alkohol gr. 1, Rema 1000 Brødløs
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.02.2014
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Marit Olsen AS v/Marit Olsen gis salgsbevilling for alkohol gr. 1 for Rema 1000 Brødløs,
BRAveien 54, 1782 Halden med salgstider innenfor bevillingsreglementets bestemmelser, jfr.
pkt. 5.2.2 i reglementet. Bevillingen gis til 30.06.2016.

PS 2014/23 Salgsbevilling for alkohol gr.1, Rema 1000 Busterud
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.02.2014
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Bente Fredriksen AS v/ Bente Fredriksen gis salgsbevilling for alkohol gr. 1 for Rema 1000
Busterud, Busterudgata 11, 1776 Halden med salgstider innenfor bevillingsreglementets
bestemmelser, jfr. pkt. 5.2.2 i reglementet. Bevillingen gis til 30.06.2016.

PS 2014/24 Forutsigbarhetsvedtak for bruk av utbyggingsavtaler i Halden
kommune.
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.02.2014
Behandling:
Jan-Erik Herft (H) fremmet rådmannens innstilling:
Formannskapet legger forslag til forutsigbarhetsvedtak om bruk av utbyggingsavtaler i
Halden kommune, med de anbefalte vilkårene som er beskrevet i sak formannskap
2014/24, ut på høring.
Forslaget fra Herft ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet legger forslag til forutsigbarhetsvedtak om bruk av utbyggingsavtaler i Halden
kommune, med de anbefalte vilkårene som er beskrevet i sak formannskap 2014/24, ut på
høring.

PS 2014/25 Småbåthavner og strandsone i Halden
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.02.2014
Behandling:
Anne-Kari Holm (SP) fremmet rådmannens innstilling.
Svein Olaussen (AO) fremmet forslag til vedtak:
Saken oversendes Teknisk Hovedutvalg for behandling.
Grunnlaget for dette er at saken skal vurderes utfra en helhetlig gjennomgang av strandsonen i
kommunen.
Forslaget fra Olaussen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken oversendes Teknisk Hovedutvalg for behandling.
Grunnlaget for dette er at saken skal vurderes utfra en helhetlig gjennomgang av strandsonen i
kommunen.

PS 2014/26 Etablering av biogassanlegg ved utvidelse og oppgradering til to
rensetrinn ved Remmendalen avløpsrenseanlegg.
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.02.2014
Behandling:
Geir Helge Sandsmark (V) fremmet forslag til vedtak:
1. Formannskapet vedtar ut i fra den investeringsplan som foreligger at Halden kommune
skal bygge biogassanlegg ved etablering av sekundærrensetrinn ved Remmendalen
avløpsrenseanlegg. Lønnsomhetsvurdering for biogass som er utført legges til grunn for
vedtaket.
Tiltaket finansieres ved låneopptak og er en del av beløpet for tiltak 14 i handlingsplan
2013-16- kr. 151,5 millioner som ligger inne i Hovedplan VA 2012.
2. Formannskapet ber om at kvalitetssikrede planer og kostnadstall for tiltak 14 i
handlingsplan 2013 – 2016 legges fram for politisk behandling.
Ved votering ble forslaget fra Sandsmark enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Formannskapet vedtar ut i fra den investeringsplan som foreligger at Halden kommune skal
bygge biogassanlegg ved etablering av sekundærrensetrinn ved Remmendalen
avløpsrenseanlegg. Lønnsomhetsvurdering for biogass som er utført legges til grunn for
vedtaket.
Tiltaket finansieres ved låneopptak og er en del av beløpet for tiltak 14 i handlingsplan
2013-16- kr. 151,5 millioner som ligger inne i Hovedplan VA 2012.
2. Formannskapet ber om at kvalitetssikrede planer og kostnadstall for tiltak 14 i handlingsplan
2013 – 2016 legges fram for politisk behandling.

PS 2014/27 Jacob Blocksgt 4 - Svenskagata 5, Finansiering av fristilling fra
leiekontrakt
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.02.2014
Behandling:
Jan-Erik Herft (H) fremmet forslag til vedtak:
Rådmannen arbeider videre med forhandling med Halden kommunale pensjonskasse
som omfatter både verdi av leieavtaler og prisfastsetting av eiendommer.
Ved votering ble forslaget fra Herft enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Rådmannen arbeider videre med forhandling med Halden kommunale pensjonskasse som
omfatter både verdi av leieavtaler og prisfastsetting av eiendommer.

PS 2014/28 Utredning vedrørende bruk av Halden ishall til håndballkamper
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.02.2014
Behandling:
Anne-Kari Holm (SP) fremmet rådmannens innstilling.
Forslaget fra Holm ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Utredning om bruksendring av Halden ishall til håndballbruk, avsluttes. Dette som følge av at
varme- og luftbehov ikke kan tilfredsstilles uten store investeringer. Halden ishall anses av
denne grunn som uegnet til håndballbruk i is-sesongen.
All formulering vedrørende bruk av ishallen til håndballbruk, tas ut av avtalen som er opprettet
mellom Ik Comet og Halden kommune.

PS 2014/29 Høring om IFE's fremtid
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.02.2014
Behandling:
Geir Helge Sandsmark (V) fremmet tilleggsforslag til rådmannens innstilling:
IFE-miljøet leverer verdifull kunnskap om sikkerhet ved atomanlegg. Selv om Norge
ikke selv vil bygge ut kjernekraft, er kunnskapen viktig både for nasjonal beredskap mot
atomulykker i andre land samt som bidrag til trygg drift, inkludert kondemnering, av
slike anlegg. Dette er i seg selv gode nok argumenter for å videreføre driften av
forsøksreaktoren.
Halden kommune betrakter anlegget i Halden som sikkert og godt drevet og forventer
fortsatt prioritet på sikker drift av forsøksreaktoren.
Videre er kompetansemiljøet ved IFE en sentral del av næringsklyngen i Halden
gjennom tilgang på kompetanse og som utgangspunkt for ny høyteknologisk virksomhet.
IFEs betydning for teknologimiljøet er godt dokumentert gjennom høringsuttalelsene fra
næringslivet, vedlagt dette dokumentet. Høyteknologimiljøet trekker mennesker med
høy utdanning til Halden og nabokommunene. Slik bidrar IFE aktivt med å utjevne de
demografiske skjevhetene som preger Halden og Østfold.
Basert på nasjonale og lokale interesser for å bevare og videreutvikle nyttige
kunnskapsmiljøer anbefaler derfor Halden kommune klart å videreføre driften ved IFE,
inkludert Halden-reaktoren, med fortsatt satsing på sikkerhet og tilhørende kompetanse.
Ved votering ble forslaget fra Sandsmark enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet slutter seg til rådmannens vurderinger, og oversender dette til Nærings- og
fiskeridepartementet som uttalelse på rapporter 1309 og 1310, samt Statens Strålingsverns
høring på fornyet konsesjon for Haldenreaktoren.
Halden kommune har ingen merknader til at IFE gis fornyet konsesjon for Haldenreaktoren.
IFE-miljøet leverer verdifull kunnskap om sikkerhet ved atomanlegg. Selv om Norge ikke selv
vil bygge ut kjernekraft, er kunnskapen viktig både for nasjonal beredskap mot atomulykker i
andre land samt som bidrag til trygg drift, inkludert kondemnering, av slike anlegg. Dette er i
seg selv gode nok argumenter for å videreføre driften av forsøksreaktoren.
Halden kommune betrakter anlegget i Halden som sikkert og godt drevet og forventer fortsatt
prioritet på sikker drift av forsøksreaktoren.
Videre er kompetansemiljøet ved IFE en sentral del av næringsklyngen i Halden gjennom
tilgang på kompetanse og som utgangspunkt for ny høyteknologisk virksomhet. IFEs betydning
for teknologimiljøet er godt dokumentert gjennom høringsuttalelsene fra næringslivet, vedlagt
dette dokumentet. Høyteknologimiljøet trekker mennesker med høy utdanning til Halden og
nabokommunene. Slik bidrar IFE aktivt med å utjevne de demografiske skjevhetene som preger
Halden og Østfold.
Basert på nasjonale og lokale interesser for å bevare og videreutvikle nyttige kunnskapsmiljøer
anbefaler derfor Halden kommune klart å videreføre driften ved IFE, inkludert Haldenreaktoren, med fortsatt satsing på sikkerhet og tilhørende kompetanse.

PS 2014/30 Konkurranseutsetting av tjenester i kommunalavdeling helse og
omsorg
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.02.2014
Behandling:
Else-Kathrine Hveding (H) fremmet innstillingen fra Hovedutvalg for helse, omsorg og
sosiale tjenester:
1. Formannskapet tar til orientering rådmannens vurdering av hvilke enheter som kan
vurderes videre for konkurranseutsetting.
2. Rådmannen gis i oppdrag å utrede hvilke transaksjonskostnader som må påregnes ved en
konkurranseutsetting av deler av sykehjem/omsorgsleiligheter samt gi en nærmere
beskrivelse av hvilke organisasjonsmessige tilpasninger som må foretas.
3. I dette arbeidet må det være en nær kontakt med ansatte og deres organisasjoner for å gi
innspill på eventuelle endringer og effektivisering som kan foretas i driften uten
konkurranseutsetting – men som vil gi innsparinger.
4. Utredningen vil komme til politisk behandling mai 2014.
Per Kristian Dahl (AP) fremmet forslag til vedtak:
Utredningen gir ikke grunnlag for at rådmannen går videre for eventuelle
konkurranseutsetting av de forhold som her er nevnt i saksfremlegget fra rådmannens
side.

Rådmann ser for øvrig på i samarbeid med de ansattes organisasjoner om det kan foretas
effektivisering og omorganiseringer som medfører at kostnadsnivået reduseres.
Det tidligere 3 part samarbeidet innledes i denne sammenheng uten opphold.
Ved votering ble forslagene fra Hveding og Dahl satt opp mot hverandre. Forslaget fra Dahl
fikk 6 stemmer (AP, SV) og falt. Forslaget fra Hveding vedtatt.
Vedtak:
1. Formannskapet tar til orientering rådmannens vurdering av hvilke enheter som kan vurderes
videre for konkurranseutsetting.
2. Rådmannen gis i oppdrag å utrede hvilke transaksjonskostnader som må påregnes ved en
konkurranseutsetting av deler av sykehjem/omsorgsleiligheter samt gi en nærmere
beskrivelse av hvilke organisasjonsmessige tilpasninger som må foretas.
3. I dette arbeidet må det være en nær kontakt med ansatte og deres organisasjoner for å gi
innspill på eventuelle endringer og effektivisering som kan foretas i driften uten
konkurranseutsetting – men som vil gi innsparinger.
4. Utredningen vil komme til politisk behandling mai 2014.

PS 2014/31 Økonomirapport pr. januar
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.02.2014
Behandling:
Geir Helge Sandsmark (V) fremmet forslag til vedtak:
1. Formannskapet tar økonomirapporten til orientering og merker seg spesielt
rapporterte tiltak for å lukke prognostiserte avvik.
2. Formannskapet understreker viktigheten av å holde vedtatte rammer for hver enkelt
sektor og ber rådmannen om å rapportere til respektive hovedutvalg framdrift på
lukking av avvik i henhold til pkt 2 i budsjettvedtaket av 19.12.2013.
3. Ved behov for vesentlige omdisponeringer innen aktuelle sektorer, bes rådmannen
om å forberede saker for aktuelle hovedutvalg i henhold til budsjettvedtakets pkt. 3.
Per Kristian Dahl (AP) fremmet forslag til vedtak:
Det vises til punkt 4 i budsjettvedtak fra kommunestyrets møte i desember. Rådmann
bes følge opp dette umiddelbart.
Fridtjof Dahlen (SV) fremmet forslag til vedtak:
Antall hovedutvalg reduseres til 3 hovedutvalg.
Ved votering fikk forslaget fra Dahlen 7 stemmer (AP, SV, FrP) og falt.
Ved votering ble forslagene fra Dahl og Sandsmark satt opp mot hverandre. Det ble avgitt 7
stemmer (AP, SV, FrP) for forslaget fra Dahl. Forslaget fra Sandsmark dermed vedtatt med 8
stemmer (ordførers dobbeltstemme).

Vedtak:
1. Formannskapet tar økonomirapporten til orientering og merker seg spesielt rapporterte tiltak
for å lukke prognostiserte avvik.
2. Formannskapet understreker viktigheten av å holde vedtatte rammer for hver enkelt sektor
og ber rådmannen om å rapportere til respektive hovedutvalg framdrift på lukking av avvik i
henhold til pkt 2 i budsjettvedtaket av 19.12.2013.
3. Ved behov for vesentlige omdisponeringer innen aktuelle sektorer, bes rådmannen om å
forberede saker for aktuelle hovedutvalg i henhold til budsjettvedtakets pkt. 3.

PS 2014/32 Forespørsler
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.02.2014
Behandling:
Forespørslene ble besvart i møtet.
FO 2014/7 Forespørsel fra Ellen Simensen (AP) vedr. framdrift i iverksetting av vedtak i
teknisk hovedutvalg om høring/åpning av Storgata for trafikk
FO 2014/8 Forespørsel fra Svein Olaussen (AP) vedr. sekretærfunksjonen for Eldrerådet

