Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2019
Behandling:
FO 2019/1
Holt viste til at fylkesutvalget skal behandle «Regional plan for klima og energi» i sitt møte
06.06.19. Planen foreslås lagt ut på høring med høringsfrist 10.09. Holt spurte: Hvordan vil
ordfører legge opp behandling av Halden kommunes høringssvar?
Ordfører svarte: Denne saken må tas opp i møte i august.
FO 2019/2
Evensen viste til plutselig laksedød/sykdom i Enningdalselva og fare for spredning til Tista.
Han pekte på at Arbeidernes jeger- og fiskeforening ønsker å informere politikerne i Halden om
situasjonen og spurte: Vil ordfører bidra til at det settes opp tid til en slik orientering i forkant av
førstkommende kommunestyremøte?
Ordfører svarte: Det er en god tanke, men jeg ser at politikerne er invitert til møte på
Haldendagen og da ser jeg ikke helt behovet. Men jeg skal tenke på det.
FO 2019/3
Sigmundstad pekte på offentlighetsprinsippet og betydningen av at innbyggere kan føle seg
trygge på at deres egne saker blir forvaltet på en god måte. Dette er også uttrykt i
offentlighetslovens §1 og at det sies klart at loven skal sikre åpen og fri debatt / styrking av
ytringsfriheten. Sigmundstad mente at det likevel ikke alltid oppleves slik i Halden kommune,
og pekte på at det ved innsynsbegjæringer for ofte oppleves at man må purre, samt at det tar
lenger tid enn den svartiden som er anbefalt.
Sigmundstad spurte: Vil ordfører ta initiativ til en gjennomgang med rådmannen, slik at det kan
bli etablert nye rutiner, slik at innsynsbegæringer blir besvart raskt – og slik regelverket slår
fast? Samt sørge for at resultatene av gjennomgangen tilbakemeldes til formannskapet eller
kommunestyret?
Ordfører svarte: Jeg vet at de som jobber med å besvare innsynsbegjæringer gjør så godt de kan,
men dette handler om kapasitet. Kommer det mange store innsynsbegjæringer, så kan en ikke
forvente raskt svar. Men ja – jeg kan ta en slik gjennomgang.
FO 2019/4
Sigmundstad pekte på viktigheten av gode rutiner for journalføring av alle dokument som
omhandler kommunens virksomhet – dokumenter, møteinnkallinger, referater, egennotater,
egenreferater, e-poster og sms’er. Han pekte i denne sammenheng bl.a. på aktuell sak i media fra
en annen kommune og spurte: Vil ordfører ta initiativ til en gjennomgang med rådmannen og
sikre at det er etablert rutiner som gjør at vi også i Halden får både arkivert og journalført det
som skal journalføres – som eksempelvis kommunikasjon mellom ordfører og varaordfører,
eller mellom ordfører og andre eksterne aktører? Og vil ordfører komme tilbake til
formannskapet eller kommunestyret for å rapportere om resultatene fra gjennomgangen?
Ordfører svarte: Ja, det kan jeg gjøre. Men jeg tror nok at det som skal journalføres, blir
journalført. Jeg sender mye via min sekretær som tar seg av dette.

