Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.05.2019
Behandling:
FO 2019/8 – Interpellasjon iht. delegeringsreglementet kap 6.19
Pedersen Due pekte på at selskapet Allsang på grensen AS er et vellykket foretak og stilte
spørsmål:
a) Er det riktig at Halden kommune bruker innbyggernes penger til å støtte et
helkommersielt arrangement drevet av en helkommersiell aktør som baserer seg på
markedsprinsipper?
b) Er det riktig at Halden kommunes innbyggeres skattepenger ender som avkastning og
overskudd i et privat selskap der kommunen, som bidrar med 25-30% av totale inntekter,
ikke har noen innflytelse eller får tilbake noe av sitt bidrag?
c) Hvis man aksepterer at innbyggerne i Halden er med å finansiere overskudd, avkastning
og utbytte i et kommersielt selskap – finnes det noen grense på hvor stort et overskudd
eller utbytte kan bli før kommunen bør vurdere å kutte/fjerne støtte?
Pedersen Due fremmet forslag til vedtak i tråd med reglementets kap 6.19:
Saken videresendes til rådmannen.
Ved votering fikk forslaget fra Due 17 stemmer (AP, MDG, KrF, PP, FrP) og falt.
FO 2019/9 – Grunngitt spørsmål iht. delegeringsreglementet kap 6.19
Julsrud pekte på de store utfordringer som klimaendringene gir verdenssamfunnet, og at Bodø
kommune har fattet vedtak om:
a) å anerkjenne at verdenssamfunnet står overfor en krisesituasjon som følge av global
oppvarming, og
b) at klimahensyn må veie tyngre enn tidligere for at Bodø skal gjøre sin del av jobben og
kutte utslipp så det monner.
Julsrud spurte: Vil ordføreren gå inn for at det fattes lignende vedtak som i Bodø, ved å erklære
klimakrise i Halden kommune?
Ordføreren svarte: Nei, kanskje om du hadde spurt for 40 år siden, men nå har alt blitt bedre her
i Halden. Se for eksempel på fjorden. Og vi har tatt initiativ for å unngå å kjøre fossilt. Vi kan
kanskje binde oss mer til FNs klimamål etter hvert, men det er ingen klimakrise hos oss.
FO 2019/10
Andersen pekte på at Parkinson-rammede kan få bistand til språkproblemer som følge av
sykdommen – et opplegg i regi av voksenopplæringa. Foreningen har tatt kontakt med flere
partier og meldt at de ikke har fått respons fra verken kommuneadministrasjonen eller politisk
ledelse. Andersen spurte: Er ordfører enig med Rødt i at alle henvendelser har rett til god og
rask respons på sine henvendelser, og at de som henvender seg bør få adekvate svar på sine
spørsmål så raskt som mulig? Vil ordfører i denne saken ta kontakt med leder for foreningen og
beklage at de ikke har fått slik mottakelse som man kan forvente av kommunen?
Ordføreren svarte: Ja – til begge spørsmålene.

FO 2019/11
Haugene pekte på at kunstneren Lise Amundsen ønsker å gi bort egne kunstverk til kommunen
dersom det åpnes et permanent kunstgalleri med hennes og andre Halden-kunstneres verk. Nå
er imidlertid Amundsens kunstverk flyttet ut av byen. Haugene spurte: Kan det finnes en plass
hvor et permanent kunstgalleri kan realiseres?
Ordføreren svarte: Slike lokaler har vært et problem å finne – og å bemanne. Vi burde hatt
dette, men vi kan ikke forsvare å ha et bemannet lokale året rundt. Jeg skal be rådmannen se på
dette – f.eks. i forbindelse med det nye storsenteret.
FO 2019/12
Evensen pekte på at Eldreråd og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ikke har flere
møter i dette halvåret – han mente at det var fattet vedtak i KS om at rådene skal ha møte i
forkant av kommunestyremøtene. Dette vil bl.a. føre til at rådene ikke får behandlet
økonomiplanen. Evensen spurte: Hva gjør ordføreren med dette?
Ordføreren svarte: Jeg skal undersøke med rådmannen om dette vedtaket og sette det på
dagsorden.

