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Årsberetning 2017 Legat til beste for almennyttige formål i Halden
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Sammendrag av saken:
Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur er legatstyre for legat til beste for allmennyttige formål i
Halden. Regnskap og årsmelding for legatet skal godkjennes i legatstyret og oversendes
Brønnøysundregistrene.
Regnskap og årsmelding følger vedlagt
Regnskapet er oversendt revisjonen for uttalelse.
Årsresultatet er på minus 1 347,00,- kroner, der 1136,50 kroner er vedtatt å gå til styrking av legatets
urørlige kapital og fri kapital er etter dette redusert med minus kr 2 483,50, og er per 31.12 kr 74 103,71.
Se for øvrig note til regnskap 2017.
Som det fremgår av sak 59/07 og 2011/98-1 har legatstyret bestemt at legatets frie midler skal brukes til
etablering av kulissemagasin i Halden og finansiere renter og avdrag på lån for å sluttføre
Kulissemagasinet.

Rådmannens innstilling:
1. HSK gir Rådmannen fullmakt til å disponer avkastning fra Legat til beste for allmennyttige
formål til renter og avdrag på lån opptatt av Halden Historiske Samlinger, jfr § 5 i statuttene.
2. Legatstyret godkjenner regnskap og årsberetning for 2017.
Saksutredning:
Bakgrunn
Det har ikke innkommet søknader til Legat for allmennyttige formål i Halden i 2016.
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur og idrett - 20.01.2011
Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
HKI gir Rådmannen fullmakt til å disponer avkastning fra Legat til beste for allmennyttige
formål til renter og avdrag i 10 år på lån opptatt av HHS, for bidra til å sluttføre arbeidet med
Kulissemagasinet.
Kulissemagasinet til HHS, tidligere Misjonshuset i Oscarsgt. 5, ble i 2001 innkjøpt som lager for
Fredrikshalds teaters unike samling gamle kulisser, ca. 150 enkeltstykker. I tillegg er det deponert
vel 100 stykker kulisser og deler fra det nedrevne Arendals teater. Kulissene er unike i
norsk sammenheng og stammer fra perioden ca. 1800 – 1920.
I dag er kulissene oppbevart i teaterets kjeller, under mindre gode forhold.
Kulissemagasinet er tenkt både som lager og visningssted for kulissene, og det er innredet nesten
likt teateret for at kulissen kan vises i sin rette sammenheng. Bygget er brannsikret og tenkt med
klimakontroll for best mulige forhold.
En tenker seg visning for grupper inne i magasinet. HHS er med i et europeisk nettverk for
historiske teater, Perspektiv, hvor man er meget opptatt av prosjektet. Kulissene må i tillegg
restaureres og HHS arbeider med Universitetet i Oslo for å etablere en internasjonal sommerskole
for konservatorstudenter, hvor man arbeider med kulissene på stedet.
Østfoldmuseene Halden historiske samlinger arbeider for å få etablert nasjonalt teaterhistorisk museum i
Halden. Det skal gjennomføres samtaler med Kulturdepartementet og Østfoldmuseene har tatt initiativ om
samarbeid med andre kommune og avholdt møte i Halden med tanke på etablering av et nasjonalt
teaterhistorisk museum.
Vurderingskriterier
Følgende kriterier anses som vesentlige for vurdering av saken:
x

Økonomiske forhold
Personalspørsmål
Betydning for næringsutvikling
Betydning for eiendomsforhold
Forhold som gjelder barn og unge
Forhold som gjelder universell utforming
Forhold som gjelder samfunnssikkerhet/beredskap

Juridiske forhold
Organisasjonsspørsmål
Betydning for miljøet
IKT og innovasjon
Forhold som gjelder eldre
Forhold som gjelder folkehelsen
Annet:

Generelt om de valgte kriteriene:

Løsningsalternativer:
Beregning av midler til utdeling 2018 – Legat til beste for almennyttige formål i Halden.
I statuttene til legat for Allmennyttige formål i Halden legges det til grunn i § 5 at 1/10 del av legatets
renteinntekter tillegges legatets kapital(urørlig). Etter at løpende kostnader er dekket kan resterende
rentebeløp deles ut en gang årlig. Rentebeløp som ikke blir benyttet, overføres (fri kapital) til mulig
utdeling senere år.
Legat Almennyttige formål 2017
Renter
1030.06.57139
11 277,00
Renter
1031.06.57201
88,00
Sum renteinntekter
11 365,00
Div. bankkostnad
-6,00
Lotteritilsynet
-4 640,00

10 % til urørlig kapital
Til utdeling 2017

-1 136,50
5 582,50

Med bakgrunn i renteinntekter for regnskapsåret 2017 er det disponibelt til utdeling kr 5 582,50,Legatet har per 31.12.2017 kr 74 103,71,- tilgjengelig i fri kapital som kan benyttes til ytterligere utdeling
ut over de kr 5 582,50,Det må påses at legatets frie kapital alltid er positiv.
Konklusjon
Rådmannen er av den oppfatning at vedtaket i HKI av 20.01.2011 innebærer at Halden kommune skal
anvende avkastningen fra Legat til beste for allmennyttige formål i Halden til finansiering av renter og
avdrag. Rentenivået bidrar til lavere avkastning. HSS utgifter til å betjene renter og avdrag er høyere enn
forslag til utdeling.
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