Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.02.2019
Behandling:
FO 2019/1
Sagstuen viste til medieoppslag om utleie av biler i kommunal regi og stilte spørsmål:
1. Hvem har tatt denne beslutningen om at ordningen skulle gjennomføres i kommunen?
2. Er ordningen en utgiftsordning for kommunen - om den er det hvor mye vil dette så
koste kommunen?
3. Er det her inngått en avtale om kjøp eller leie av disse bilene - og med hvilket firma har
dette skjedd.
4. Er dette firma som fikk ordningen med kommunen lokalt eller utenbys, og var flere
firmaer inne i bildet?
5. Hvor lang varighet har avtalen, og kan avtalen gjøres kjent for
kommunestyrerepresentantene?
Ordfører svarte:
Du har rett i at kommunen på dette området anses som en foregangskommune – andre
kommuner tar nå opp lignende initiativ. Halden har fått betydelig støtte for å gjennomføre dette
som et pilotprosjekt. Tiltaket kan også ses som en oppfølging av kommunens næringsplan.
Gjennom utleieordningen vil kommunens kostnader gå ned – kommunen har hvert år betydelige
kostnader pga transport av ansatte, dvs. reiseregninger. Det er tidligere utbetalt om lag 2,5
millioner på årsbasis for slike reiser – i tillegg sparer vi administrative kostnader knyttet til
reiseregningene. Leieavtalen vi har gir betydelig lavere kostnader, anslagsvis 6 – 700.000. Når
ordningen skulle etableres ble den annonsert på vanlig måte i anbudssystemet «Doffin» og det
ble valgt en leverandør fra Oslo – vedlikehold og vask av bilene, samt dekkhotell, leier vi lokalt.
Leverandøren har fordelen av å få leie ut bilene til innbyggerne på kveldstid – dermed fikk både
de og vi et gunstig tilbud.
FO 2019/2
Myrli viste til at etablering av Viken som «monsterregion» også vil føre til endringer i
organisering av domstolene, deriblant Halden tingrett. Myrli spurte:
1. Hvilke initiativ vil ordføreren nå ta ovenfor sin egen regjering for å sørge for at
tingretten i Halden blir værende i Halden? – dette er arbeidsplasser Haldensamfunnet
trenger.
2. På hvilken måte vil ordføreren legge opp en politisk prosess, slik at et samlet politisk
Halden kan stå opp og si nei til regjeringens sentraliseringspolitikk?
3. Vil ordføreren ta initiativ til å holde kommunestyret og formannskapet orientert om de
strategier og planer han har, både for at Halden skal bevare de offentlige arbeidsplassene
vi har - og for at det skal etableres nye kompetansearbeidsplasser i Halden?
Ordfører svarte:
Det må tas initiativ for å sjekke hvilke muligheter vi har. Jeg har gjort dette allerede i dag. Vi
ser på lokaler. Vi har ledige lokaler flere steder. Vil gjerne ha dette i nærhet av jernbanen.
Jeg kan holde formannskapet og kommunestyret orientert om framstøt som gjøres og om det
som skjer med saken.

Jeg anser for øvrig ikke Viken som en «monsterregion» (jfr. spørsmålet). Det er den 4.største
regionen, selv om den har flest innbyggere.

