
 

 

 

 

Møteprotokoll 

Utvalg: Hovedutvalg for plan - teknisk - landbruk - klima og miljø 

Møtested: Digitalt møte -  Digitalt møte 

Dato: 20.01.2021 

Tidspunkt: 16:00 

 

Til stede:    
Navn Funksjon Medlem Varamedlem for 
Øivind Holt Leder MDG  
Jens Bakke Nestleder SP  
Helge Bergseth Bangsmoen Medlem AP  
Gunn Mona Ekornes Medlem SV  
Anne Helene Bakke Medlem V  
Sara Langbråten Medlem RØDT  
Terje Martin Lie Medlem H  
Ragnhild Hartvigsen Løchen Medlem H  
Jan-Erik Herft Medlem H  
Bjørg Kristin Lund Medlem H  
Henrik Rød Medlem FRP  

 
Følgende fra administrasjonen møtte:  
Navn Stilling 
Ulf Ellingsen Direktør teknisk 
Victor Borge Svendsen Rådgiver Politisk sekretariat 
Bernt-Henrik Hansen Leder Enhet plan og miljø 
Jens-Petter Berget Leder Avd. samfunnsutvikling 

 
Merknad i møte: 
Før behandling av PS 2021/1 orienterte enhetsleder plan og miljø, Bernt Henrik Hansen utvalget om 
temaet i sak RS 2021/2. 
 

 

Møteprotokollen godkjennes iht reglementets kap. 6.22 - endelig godkjenning gjøres i organets neste møte.



Hovedutvalg for plan - teknisk - landbruk - klima og miljøs behandling av sak 8/2021 i møte 
den 20.01.2021: 

Behandling:  

Leder avdeling samfunnsutvikling og kultur, Jens-Petter Berget, orienterte og svarte på 
spørsmål. 
  
Henrik Rød (FRP) fremmet forslag til vedtak: 
1. Ekstraordinært rammetilskudd for 2020 til kommuner med høy arbeidsledighet på 3 550 000 
kroner fordeles som kompensasjon til bedrifter i Halden kommune som er rammet økonomisk 
av koronapandemien og lokale smitteverntiltak. Fordelingen gjøres i tråd med retningslinjer og 
beregningsmodell beskrevet i denne saken.  
2. Kommunedirektøren bes fordele de tildelte midlene på 3.550.000 kroner i henhold til 
retningslinjene og beregningsmodellen, med unntak av punkt 2.3 som endres til: «Bedrifter som 
har negativ egenkapital per 31.12.2019 skal behandles skjønnsmessig.» 
3. Hovedutvalg for plan - teknisk - landbruk - klima og miljø er klageinstans. 
  
Ved votering ble forslaget fra Rød (FRP) enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 

1. Ekstraordinært rammetilskudd for 2020 til kommuner med høy arbeidsledighet på 3 550 000 kroner 
fordeles som kompensasjon til bedrifter i Halden kommune som er rammet økonomisk av 
koronapandemien og lokale smitteverntiltak. Fordelingen gjøres i tråd med retningslinjer og 
beregningsmodell beskrevet i denne saken.  

2. Kommunedirektøren bes fordele de tildelte midlene på 3.550.000 kroner i henhold til retningslinjene 
og beregningsmodellen, med unntak av punkt 2.3 som endres til: «Bedrifter som har negativ egenkapital 
per 31.12.2019 skal behandles skjønnsmessig.» 

3. Hovedutvalg for plan - teknisk - landbruk - klima og miljø er klageinstans. 

 


