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PS 2016/128 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll i Formannskapet - 01.12.2016 
Behandling:

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Vedtak:
Innkallingen godkjent.

PS 2016/129 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll i Formannskapet - 01.12.2016 
Behandling:

Fredrik Holm (H) foreslo RS 2016/20 omgjort til politisk sak.  Dette ble enstemmig bifalt av 
organet.  Saken får saksnummer  PS 2016/144.

Øivind Holt (MDG) meldte 2 forespørsler.

Sakslisten ble enstemmig godkjent med ovennevnte endring 

Vedtak:
Sakslisten godkjent med endring.

PS 2016/130 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Saksprotokoll i Formannskapet - 01.12.2016 
Behandling:

Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent.

Vedtak:
Protokollen fra forrige møte godkjent.

PS 2016/131 Representanter til foreløpig godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Formannskapet - 01.12.2016 
Behandling:

Som opposisjonens representant for foreløpig godkjenning av protokoll ble valgt Arve 
Sigmundstad (AP).



Vedtak:
Foreløpig godkjenning av protokoll gjøres av ordfører Thor Edquist og Arve Sigmundstad.

PS 2016/132 Referatsaker

Saksprotokoll i Formannskapet - 01.12.2016 
Behandling:

Referatsak 2016/20 ble ikke behandlet, jfr. PS 2016/129.

Referatsak 2016/21 ble enstemmig tatt til orientering.

Vedtak:
Referatsak 2016/21 tatt til orientering.

RS 2016/20 Delrapport 1 - Arbeidsgruppa for allbrukshall
RS 2016/21 Arealregnskap Halden kommune

PS 2016/133 Rådmannens budsjettforslag 2017

Saksprotokoll i Formannskapet - 01.12.2016 
Behandling:

Fredrik Holm (H) fremmet forslag til budsjett på vegne av Høyre og Senterpartiet:
1. Høyre og SPs budsjettforslag vedtas i henhold til Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B samt 
vedlagte budsjettdokument. 
2. Rådmannen gis fullmakt til å disponere ressursene innenfor hvert område i budsjettskjema 
1B. Forslag til budsjettjusteringer skal forelegges politisk behandling. 
3. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig sektorenes 
økonomi til formannskap og kommunestyre. Rådmannen pålegges videre en forsterket 
rapportering hvert tertial i hht. rapporteringsrutiner. 
4. Formannskapet disponerer investeringsbudsjettet, innenfor tildelt ramme, i henhold til 
budsjettskjema 2B. 
5. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på til sammen 664,2 millioner kr. VAR-lån utgjør 
265,7 millioner kr av den totale lånesummen. Lånene avdras med en vektet avdragstid sett opp 
mot objektenes levetid. Startlån utgjør 40 millioner kr av den totale lånesummen og tas opp i 
henhold til Husbankens retningslinjer, primært med en avdragstid på 20 år. 
6. Trekkrettighet i bank på inntil 450 millioner kr videreføres i 2017. 
7. Halden kommune skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer, inkludert tomter, i hele 
Halden kommune for skatteåret 2017 jf. eiendomsskattelovens §§2 og 3 bokstav a. Før øvrig 
gjelder (jf. eiendomsskattelovens § 10) følgende for utskrivingen av eiendomsskatt for året 
2017: 



a) Med de unntak som er nevnt under skal skattesatsen etter eskl. § 11 være 7 promille av 
den fastsatte takstverdien. 
b) Med hjemmel i eskl. § 12, bokstav a, skal skattesatsen for «bustadelen i eigedomar 
med sjølvstendige bustaddelar» og fritidseiendommer være 5,75 promille av 
takstverdien. Ubebygde tomter beskattes med 5,75 promille av takstverdien jf. eskl. § 12, 
bokstav b. 
c) I tillegg gis etter eskl. § 11, annet ledd, et bunnfradrag på 250 000 kr for hver 
selvstendig boenhet i boliger (herunder fritidseiendommer). 
d) Etter eskl. § 7 kan som tidligere, etter nærmere søknad og vedtak for den enkelte 
eiendom, fritas eiendommer etter dennes bokstav a) «eigedom åt stiftingar eller 
institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten» og dennes 
bokstav b) «bygning som har historisk verde». 
e) Etter eskl. § 5, bokstav a, fritas eiendom som Staten eier så langt eiendommen har 
historiske bygg eller anlegg gjennom fredningsvedtak jf. Lov om kulturminner. 
f) Etter eskl. § 5, bokstav h, skal fritas «eigedom som vert driven som gardsbruk eller 
skogbruk». For slike eiendommer gjelder dog at det skal svares eiendomsskatt for 
våningshus, kårbolig, med garasjer og uthus, og passende tomt. Eiendomsskatten for 
dette svares etter samme satser og regler som for boligeiendommer. 
g) Kommunens skattetakstvedtekter. 

8. De gebyrsatser som fremkommer i gebyrregulativet vedlagt dette dokument vedtas. 
9. Kommunale avgifter skrives ut i 4 terminer i 2017, med forfall 20. mars, 20. mai, 20. 
september og 20.november. 
10. Eiendomsskatten skrives ut samtidig med kommunale avgifter. 
11. Forskrift for kommunale vann- og avløpsgebyrer vedtas. 

Øivind Holt (MDG) fremmet forslag til budsjett på vegne av Miljøpartiet de Grønne:
1. Med de endringer som framkommer i MDG’s budsjettforslag vedtas Rådmannens budsjettforslag 

i henhold til Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B samt vedlagte budsjettdokument.

2. Rådmannen gis fullmakt til å disponere ressursene innenfor hvert område i budsjettskjema 1B. I 
tillegg gis rådmannen fullmakt til å justere budsjettet mellom områdene i budsjettskjema 1B når 
det gjelder justeringsbehov av teknisk karakter, og som ikke påvirker tjenestene eller 
tjenestetilbudet. Omfordelinger mellom sektorene legges frem for formannskap og 
kommunestyre etter innstilling fra rådmannen.  

3. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig sektorenes 
økonomi til formannskap og kommunestyre. Rådmannen pålegges videre en forsterket 
rapportering hvert tertial i hht. rapporteringsrutiner.  

4. Formannskapet disponerer investeringsbudsjettet, innenfor tildelt ramme, i henhold til 
budsjettskjema 2B.  

5. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på til sammen 757,3 millioner kr. VAR-lån utgjør 265,7 
millioner kr av den totale lånesummen. Lånene avdras med en vektet avdragstid sett opp mot 
objektenes levetid. Startlån utgjør 40 millioner kr av den totale lånesummen og tas opp i henhold 
til Husbankens retningslinjer, primært med en avdragstid på 20 år.  

6. Trekkrettighet i bank på inntil 450 millioner kr videreføres i 2017.  

7. Halden kommune skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer, inkludert tomter, i hele Halden 
kommune for skatteåret 2017 jf. eiendomsskattelovens §§2 og 3 bokstav a. Før øvrig gjelder (jf. 
eiendomsskattelovens § 10) følgende for utskrivingen av eiendomsskatt for året 2017: 



a)  Med de unntak som er nevnt under skal skattesatsen etter eskl. § 11 være 7 promille 
av den fastsatte takstverdien.  

b)  Med hjemmel i eskl. § 12, bokstav a, skal skattesatsen for «bustadelen i  eigedomar 
med sjølvstendige bustaddelar» og fritidseiendommer være 4,5 promille av 
takstverdien. Ubebygde tomter beskattes med 4,5 promille av takstverdien jf. eskl. § 12, 
bokstav b.  

c)  I tillegg gis etter eskl. § 11, annet ledd, et bunnfradrag på 250 000 kr for  hver 
selvstendig boenhet i boliger (herunder fritidseiendommer).  

d)  Etter eskl. § 7 kan som tidligere, etter nærmere søknad og vedtak for den  enkelte 
eiendom, fritas eiendommer etter dennes bokstav a) «eigedom åt stiftingar eller 
institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten» og dennes 
bokstav b) «bygning som har historisk verde».  

e)  Etter eskl. § 5, bokstav a, fritas eiendom som Staten eier så langt eiendommen har 
historiske bygg eller anlegg gjennom fredningsvedtak jf. Lov om kulturminner.  

f)  Etter eskl. § 5, bokstav h, skal fritas «eigedom som vert driven som  gardsbruk eller 
skogbruk». For slike eiendommer gjelder dog at det skal svares eiendomsskatt for 
våningshus, kårbolig, med garasjer og uthus, og passende tomt. Eiendomsskatten for 
dette svares etter samme satser og regler som for boligeiendommer.  

g)  Kommunens skattetakstvedtekter.  

8. De gebyrsatser som fremkommer i gebyrregulativet vedlagt dette dokument vedtas.

9. Kommunale avgifter skrives ut i 4 terminer i 2017, med forfall 20. mars, 20. mai,   20. 
september og 20.november.

10. Eiendomsskatten skrives ut samtidig med kommunale avgifter. 

11. Forskrift for kommunale vann- og avløpsgebyrer vedtas. 

Øivind Holt (MDG) fremmet forslag til budsjett på vegne av Rødt:
1. Rødt`s budsjettforslag vedtas i henhold til Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B samt vedlagte 

budsjettdokument.

2. Rådmannen gis fullmakt til å disponere ressursene innenfor hvert område i budsjettskjema 
1B. I tillegg gis rådmannen fullmakt til å justere budsjettet mellom områdene i 
budsjettskjema 1B når det gjelder justeringsbehov av teknisk karakter, og som ikke påvirker 
tjenestene eller tjenestetilbudet.

3. Ved vesentlige omdisponeringer prioriterer hovedutvalgene mellom hovedområdene innen 
den enkelte sektors budsjett. Eventuelle omfordelinger mellom sektorene legges fram for 
Formannskapet og Kommunestyret etter innstilling fra rådmannen.

4. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig sektorenes 
økonomi samt framdrift på innsparinger og andre tiltak til formannskapet og 
kommunestyret. Hovedutvalgene behandler rapportene i henhold til pkt. 3 i dette vedtaket.

5. Rådmannen pålegges månedlig økonomirapportering til formannskapet og kommunestyret 
med forsterket rapportering hvert tertial i hht rapporteringsrutiner. Hovedutvalgene 
behandler rapportene i henhold til pkt. 2-4 i dette vedtaket.

6. Formannskapet disponerer investeringsbudsjettet, innenfor tildelt ramme, i henhold til 
budsjettskjema 2B.



7. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på til sammen 757,3 millioner kr. VAR-lån utgjør 
265,7 millioner kr av den totale lånesummen. Lånene avdras med en vektet avdragstid sett 
opp mot objektenes levetid. Startlån utgjør 40 millioner kr av den totale lånesummen og tas 
opp i henhold til Husbankens retningslinjer, primært med en avdragstid på 20 år.

8. Trekkrettighet i bank på inntil 450 millioner kr videreføres i 2017.

9. Halden kommune skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer, inkludert tomter, i hele 
Halden kommune for skatteåret 2017 jf. eiendomsskattelovens §§2 og 3 bokstav a. Før øvrig 
gjelder (jf. eiendomsskattelovens § 10) følgende for utskrivingen av eiendomsskatt for året 
2017:
a) Med de unntak som er nevnt under skal skattesatsen etter eskl. § 11 være 7 promille av 

den fastsatte takstverdien.
b) Med hjemmel i eskl. § 12, bokstav a, skal skattesatsen for «bustadelen i 

eigedomar med sjølvstendige bustaddelar» og fritidseiendommer være 5,75
promille av takstverdien.
Ubebygde tomter beskattes med 5,75 promille av takstverdien jf. eskl. § 12, 
bokstav b.

c) I tillegg gis etter eskl. § 11, annet ledd, et bunnfradrag på 250 000 kr for
hver selvstendig boenhet i boliger (herunder fritidseiendommer).

d) Etter eskl. § 7 kan som tidligere, etter nærmere søknad og vedtak for den
enkelte eiendom, fritas eiendommer etter dennes bokstav a) «eigedom åt stiftingar eller 
institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten» og dennes 
bokstav b) «bygning som har historisk verde».

e) Etter eskl. § 5, bokstav a, fritas eiendom som Staten eier så langt eiendommen har 
historiske bygg eller anlegg gjennom fredningsvedtak jf. Lov om kulturminner.

f) Etter eskl. § 5, bokstav h, skal fritas «eigedom som vert driven som
gardsbruk eller skogbruk». For slike eiendommer gjelder dog at det skal svares

eiendomsskatt for våningshus, kårbolig, med garasjer og uthus, og passende tomt.
Eiendomsskatten for dette svares etter samme satser og regler som for boligeiendommer.

g) Kommunens skattetakstvedtekter.

10. De gebyrsatser som fremkommer i gebyrregulativet vedlagt dette dokument vedtas.

11. Kommunale avgifter skrives ut i 4 terminer i 2017, med forfall 20. mars, 20. mai, 

20. september og 20.november.
12. Eiendomsskatten skrives ut samtidig med kommunale avgifter.

13. Forskrift for kommunale vann- og avløpsgebyrer vedtas.

Dagfinn Stærk (KrF) fremmet forslag til budsjett på vegne av Kristelig Folkeparti:

1. Med de endringer som kommer frem i KrFs budsjettforslag vedtas rådmannens 
budsjettforslag i henhold til Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B samt vedlagte 
budsjettdokument.

2. Rådmannen gis fullmakt til å disponere ressursene innenfor hvert område i budsjettskjema 
1B. I tillegg gis rådmannen fullmakt til å justere budsjettet mellom områdene i 
budsjettskjema 1B når det gjelder justeringsbehov av teknisk karakter, og som ikke påvirker 
tjenestene eller tjenestetilbudet.



3. Ved vesentlige omdisponeringer prioriterer hovedutvalgene mellom hovedområdene innen 
den enkelte sektors budsjett. Eventuelle omfordelinger mellom sektorene legges fram for 
Formannskapet og Kommunestyret etter innstilling fra rådmannen.

4. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig sektorenes 
økonomi samt framdrift på innsparinger og andre tiltak til formannskapet og 
kommunestyret. Hovedutvalgene behandler rapportene i henhold til pkt. 3 i dette vedtaket.

5. Rådmannen pålegges månedlig økonomirapportering til formannskapet og kommunestyret 
med forsterket rapportering hvert tertial i hht rapporteringsrutiner. Hovedutvalgene 
behandler rapportene i henhold til pkt. 2-4 i dette vedtaket.

6. Formannskapet disponerer investeringsbudsjettet, innenfor tildelt ramme, i henhold til 
budsjettskjema 2B.

7. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på til sammen 757,3 millioner kr. VAR-lån utgjør 
265,7 millioner kr av den totale lånesummen. Lånene avdras med en vektet avdragstid sett 
opp mot objektenes levetid. Startlån utgjør 40 millioner kr av den totale lånesummen og tas 
opp i henhold til Husbankens retningslinjer, primært med en avdragstid på 20 år.

8. Trekkrettighet i bank på inntil 450 millioner kr videreføres i 2017.

9. Halden kommune skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer, inkludert tomter, i hele 
Halden kommune for skatteåret 2017 jf. eiendomsskattelovens §§2 og 3 bokstav a. For øvrig 
gjelder (jf. eiendomsskattelovens § 10) følgende for utskrivingen av eiendomsskatt for året 
2017:

h) Med de unntak som er nevnt under skal skattesatsen etter eskl. § 11 være 7 promille av den 
fastsatte takstverdien.

i) Med hjemmel i eskl. § 12, bokstav a, skal skattesatsen for «bustadelen i
eigedomar med sjølvstendige bustaddelar» og fritidseiendommer være 5,75
promille av takstverdien.
Ubebygde tomter beskattes med 5,75 promille av takstverdien jf. eskl. § 12, 
bokstav b.

j) I tillegg gis etter eskl. § 11, annet ledd, et bunnfradrag på 250 000 kr for
hver selvstendig boenhet i boliger (herunder fritidseiendommer).

k) Etter eskl. § 7 kan som tidligere, etter nærmere søknad og vedtak for den
enkelte eiendom, fritas eiendommer etter dennes bokstav a) «eigedom åt stiftingar eller 
institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten» og dennes 
bokstav b) «bygning som har historisk verde».

l) Etter eskl. § 5, bokstav a, fritas eiendom som Staten eier så langt eiendommen har historiske 
bygg eller anlegg gjennom fredningsvedtak jf. Lov om kulturminner.

m) Etter eskl. § 5, bokstav h, skal fritas «eigedom som vert driven som
gardsbruk eller skogbruk». For slike eiendommer gjelder dog at det skal svares

eiendomsskatt for våningshus, kårbolig, med garasjer og uthus, og passende tomt.
Eiendomsskatten for dette svares etter samme satser og regler som for boligeiendommer.

n) Kommunens skattetakstvedtekter.

10. De gebyrsatser som fremkommer i gebyrregulativet vedlagt dette dokument vedtas.

11. Kommunale avgifter skrives ut i 4 terminer i 2017, med forfall 20. mars, 20. mai, 
20. september og 20.november.



12. Eiendomsskatten skrives ut samtidig med kommunale avgifter.

13. Forskrift for kommunale vann- og avløpsgebyrer vedtas.

Per-Egil Evensen (FrP) fremmet forslag til budsjett på vegne av Fremskrittspartiet:
1. Halden FrP’s budsjettforslag vedtas i henhold til Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B samt 
vedlagte budsjettdokument. 
2. Rådmannen gis fullmakt til å disponere ressursene innenfor hvert område i budsjettskjema 
1B. Eventuelle omfordelinger mellom sektorene legges frem for formannskap og kommunestyre 
etter innstilling fra rådmannen. 
3. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig sektorenes 
økonomi til formannskap og kommunestyre. Rådmannen pålegges videre en forsterket 
rapportering hvert tertial i hht. rapporteringsrutiner. 
4. Kommunestyret disponerer investeringsbudsjettet, innenfor tildelt ramme, i henhold til 
budsjettskjema 2B. 
5. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på til sammen 629,8 millioner kr. VAR-lån utgjør 
264,3 millioner kr av den totale lånesummen. Lånene avdras med en vektet avdragstid sett opp 
mot objektenes levetid. Startlån utgjør 40 millioner kr av den totale lånesummen og tas opp i 
henhold til Husbankens retningslinjer, primært med en avdragstid på 20 år. 
6. Trekkrettighet i bank på inntil 450 millioner kr videreføres i 2017. 
7. Halden kommune skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer, men ikke for ubebygde 
tomter, i hele Halden kommune for skatteåret 2017 jf. eiendomsskattelovens §§2 og 3 bokstav a. 
8. For øvrig gjelder (jf. eiendomsskattelovens § 10) følgende for utskrivingen av eiendomsskatt 
for året 2017: 

a) Med de unntak som er nevnt under skal skattesatsen etter eskl. § 11 være 7 promille av 
den fastsatte takstverdien. 
b) Med hjemmel i eskl. § 12, bokstav a, skal skattesatsen for «bustadelen i eigedomar 
med sjølvstendige bustaddelar» og fritidseiendommer være 3,75 promille av 
takstverdien. 
c) I tillegg gis etter eskl. § 11, annet ledd, et bunnfradrabg på 250 000 kr for hver 
selvstendig boenhet i boliger (herunder fritidseiendommer).
d) Etter eskl. § 7 kan som tidligere, etter nærmere søknad og vedtak for den enkelte 
eiendom, fritas eiendommer etter dennes bokstav a) «eigedom åt stiftingar eller 
institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten» og dennes 
bokstav b) «bygning som har historisk verde».
e) Etter eskl. § 5, bokstav a, fritas eiendom som Staten eier så langt eiendommen har 
historiske bygg eller anlegg gjennom fredningsvedtak jf. Lov om kulturminner.
f) Etter eskl. § 5, bokstav h, skal fritas «eigedom som vert driven som gardsbruk eller 
skogbruk». For slike eiendommer gjelder dog at det skal svares eiendomsskatt for 
våningshus, kårbolig, med garasjer og uthus, og passende tomt. Eiendomsskatten for 
dette svares etter samme satser og regler som for boligeiendommer.
g) Kommunens skattetakstvedtekter.

9. De gebyrsatser som fremkommer i gebyrregulativet vedlagt dette dokument vedtas.



10. Kommunale avgifter skrives ut i 4 terminer i 2017, med forfall 20. mars, 20. mai, 20. 
september og 20.november. 
11. Eiendomsskatten skrives ut samtidig med kommunale avgifter. 
12. Rådmannen instrueres om å omgående opprette eget aksjeselskap med formål å få seg 
overdratt kommunale eiendommer. Det skal velges et kompetent styre for selskapet som får i 
oppgave å besørge utført strukturert prosess for sale/lease-back av kommunale eiendommer på 
en slik måte at kommunen får seg tilført aksjeutbytte for 2017 tilsvarende et beløp stort 
minimum kr. 35.000.000,-. 

Arve Sigmundstad (AP) fremmet forslag til budsjett på vegne av Arbeiderpartiet og 
Sosialistisk Venstreparti:

1. AP og SV`s endrings- og tilleggsforslag til rådmannens budsjett vedtas i henhold til 
Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B.

2. Rådmannen gis fullmakt til å disponere ressursene innenfor hvert område i 
budsjettskjema 1B. I tillegg gis rådmannen fullmakt til å justere budsjettet mellom 
områdene i budsjettskjema 1B når det gjelder justeringsbehov av teknisk karakter, og 
som ikke påvirker tjenestene eller tjenestetilbudet. Omfordelinger mellom sektorene 
legges frem for formannskap og kommunestyre etter innstilling fra rådmannen.

3. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig 
sektorenes økonomi til formannskap og kommunestyre. Rådmannen pålegges videre en 
forsterket rapportering hvert tertial i hht. rapporteringsrutiner.

4. Formannskapet disponerer investeringsbudsjettet, innenfor tildelt ramme, i henhold til 
budsjettskjema 2B.

5. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på til sammen 749,4 millioner kr. VAR-lån 
utgjør 265,7 millioner kr av den totale lånesummen. Lånene avdras med en vektet 
avdragstid sett opp mot objektenes levetid. Startlån utgjør 40 millioner kr av den totale 
lånesummen og tas opp i henhold til Husbankens retningslinjer, primært med en 
avdragstid på 20 år.

6. Trekkrettighet i bank på inntil 450 millioner kr videreføres i 2017.
7. Halden kommune skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer, inkludert tomter, i hele 

Halden kommune for skatteåret 2017 jf. eiendomsskattelovens §§2 og 3 bokstav a. Før 
øvrig gjelder (jf. eiendomsskattelovens § 10) følgende for utskrivingen av eiendomsskatt 
for året 2017:

a) Med de unntak som er nevnt under skal skattesatsen etter eskl. § 11 være 7 
promille av den fastsatte takstverdien.

b) Med hjemmel i eskl. § 12, bokstav a, skal skattesatsen for «bustadelen i
eigedomar med sjølvstendige bustaddelar» og fritidseiendommer være 3,75
promille av takstverdien.
Ubebygde tomter beskattes med 3,75 promille av takstverdien jf. eskl. § 12, 
bokstav b.

c) I tillegg gis etter eskl. § 11, annet ledd, et bunnfradrabg på 250 000 kr for



hver selvstendig boenhet i boliger (herunder fritidseiendommer).
d) Etter eskl. § 7 kan som tidligere, etter nærmere søknad og vedtak for den

enkelte eiendom, fritas eiendommer etter dennes bokstav a) «eigedom åt 
stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller 
staten» og dennes bokstav b) «bygning som har historisk verde».

e) Etter eskl. § 5, bokstav a, fritas eiendom som Staten eier så langt eiendommen 
har historiske bygg eller anlegg gjennom fredningsvedtak jf. Lov om 
kulturminner.

f) Etter eskl. § 5, bokstav h, skal fritas «eigedom som vert driven som
gardsbruk eller skogbruk». For slike eiendommer gjelder dog at det skal svares
eiendomsskatt for våningshus, kårbolig, med garasjer og uthus, og passende tomt.
Eiendomsskatten for dette svares etter samme satser og regler som for 
boligeiendommer.

g) Kommunens skattetakstvedtekter.

8. De gebyrsatser som fremkommer i gebyrregulativet vedlagt dette dokument vedtas.
9. Kommunale avgifter skrives ut i 4 terminer i 2017, med forfall 20. mars, 20. mai, 

20. september og 20.november.
10. Eiendomsskatten skrives ut samtidig med kommunale avgifter.
11. Forskrift for kommunale vann- og avløpsgebyrer vedtas.

Ole Richard Holm-Olsen (H) fremmet forslag til budsjett på vegne av Venstre:
1. Budsjettet vedtas i henhold til Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B samt vedlagte 
budsjettdokument.
2. Rådmannen gis fullmakt til å disponere ressursene innenfor hvert område i budsjettskjema 
1B. Budsjettjusteringer skal foretas av kommunestyret.
3. Ved vesentlige omdisponeringer prioriterer hovedutvalgene mellom hovedområdene innen 
den enkelte sektors budsjett. Eventuelle omfordelinger mellom sektorene legges fram for 
Formannskapet og Kommunestyret etter innstilling fra rådmannen.
4. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig sektorenes 
økonomi samt framdrift på innsparinger og andre tiltak til formannskapet og kommunestyret. 
Hovedutvalgene behandler rapportene i henhold til pkt. 3 i dette vedtaket.
5. Rådmannen pålegges månedlig økonomirapportering til formannskapet og kommunestyret 
med forsterket rapportering hvert tertial i hht rapporteringsrutiner. Hovedutvalgene behandler 
rapportene i henhold til pkt. 2-4 i dette vedtaket.
6. Formannskapet disponerer investeringsbudsjettet, innenfor tildelt ramme, i henhold til 
budsjettskjema 2B.
7. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på til sammen 681,7 millioner kr. VAR-lån utgjør 
265,7 millioner kr av den totale lånesummen. Lånene avdras med en vektet avdragstid sett opp 
mot objektenes levetid. Startlån utgjør 40 millioner kr av den totale lånesummen og tas opp i 
henhold til Husbankens retningslinjer, primært med en avdragstid på 20 år.
8. Trekkrettighet i bank på inntil 450 millioner kr videreføres i 2017.
9. Halden kommune skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer, inkludert tomter, i hele 
Halden kommune for skatteåret 2017 jf. eiendomsskattelovens §§2 og 3 bokstav a. Før øvrig 



gjelder (jf. eiendomsskattelovens § 10) følgende for utskrivingen av eiendomsskatt for året 
2017:

a) Med de unntak som er nevnt under skal skattesatsen etter eskl. § 11 være 7 promille av 
den fastsatte takstverdien.
b) Med hjemmel i eskl. § 12, bokstav a, skal skattesatsen for «bustadelen i
eigedomar med sjølvstendige bustaddelar» og fritidseiendommer være 3,75 promille av 
takstverdien. Ubebygde tomter beskattes med 3,75 promille av takstverdien jf. eskl. § 12, 
bokstav b.
c) I tillegg gis etter eskl. § 11, annet ledd, et bunnfradrag på 250 000 kr for 
hver selvstendig boenhet i boliger (herunder fritidseiendommer). 
d) Etter eskl. § 7 kan som tidligere, etter nærmere søknad og vedtak for den 
enkelte eiendom, fritas eiendommer etter dennes bokstav a) «eigedom åt stiftingar eller 
institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten» og dennes 
bokstav b) «bygning som har historisk verde». 
e) Etter eskl. § 5, bokstav a, fritas eiendom som Staten eier så langt eiendommen har 
historiske bygg eller anlegg gjennom fredningsvedtak jf. Lov om kulturminner. 
f) Etter eskl. § 5, bokstav h, skal fritas «eigedom som vert driven som gardsbruk eller 
skogbruk». For slike eiendommer gjelder dog at det skal svares eiendomsskatt for 
våningshus, kårbolig, med garasjer og uthus, og passende tomt. Eiendomsskatten for 
dette svares etter samme satser og regler som for boligeiendommer. 
g) Kommunens skattetakstvedtekter. 

10. De gebyrsatser som fremkommer i gebyrregulativet vedlagt dette dokument vedtas. 
11. Kommunale avgifter skrives ut i 4 terminer i 2017, med forfall 20. mars, 20. mai, 20. 
september og 20.november. 
12. Eiendomsskatten skrives ut samtidig med kommunale avgifter. 
13. Forskrift for kommunale vann- og avløpsgebyrer vedtas. 

Ved votering over forslaget fra R fikk dette 0 stemmer og falt.
Ved votering over forslaget fra V fikk dette 0 stemmer og falt.
Ved votering over forslaget fra KrF fikk dette 1 stemme (KrF) og falt.
Ved votering over forslaget fra MDG fikk dette 1 stemme (MDG) og falt.
Ved votering over forslaget fra FrP fikk dette 1 stemme (FrP) og falt.
Ved votering over forslaget fra AP og SV fikk dette 4 stemmer (AP) og falt.
Ved votering over forslaget fra H og SP fikk dette 6 stemmer (H og SP) og falt.

Ved voteringen fikk ingen av budsjettforslagene flertall og saken oversendes til kommunestyret 
uten at flertallsvedtak er fattet.

Vedtak:
Saken oversendes kommunestyret uten at flertallsvedtak er fattet. 
Budsjettforslagene legges ut til offentlig ettersyn.



PS 2016/134 Økonomirapport pr. oktober 2016

Saksprotokoll i Formannskapet - 01.12.2016 
Behandling:

Bjørg Lund (H) fremmet rådmannens innstilling.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Økonomirapporten tas til etterretning. Rådmannen arbeider videre med gjennomføring av tiltak 
for å sikre balansen i 2016.

PS 2016/135 Rådmannens rapportering til kommunestyret 2017

Saksprotokoll i Formannskapet - 01.12.2016 
Behandling:

Elin Lexander (H) fremmet forslag til vedtak:
Saken tas til orientering med følgende endring:
Rådmannen bes rapportere om premieavvik for Halden kommune i sine tertialrapporter.

Forslaget fra Lexander ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken tas til orientering med følgende endring:
Rådmannen bes rapportere om premieavvik for Halden kommune i sine tertialrapporter.

PS 2016/136 Investeringsmidler - Etablering av ny IT-plattform

Saksprotokoll i Formannskapet - 01.12.2016 
Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Det bevilges kr. 1.042.356,- til investeringsformålet «Ny IT-plattform».
Bevilgningen finansieres med bruk av investeringsfond fra konto: 2.53.0000



PS 2016/137 Vurdering av Storgata 7 AS - Overføring til kommunen

Saksprotokoll i Formannskapet - 01.12.2016 
Behandling:

Øivind Holt (MDG ) fremmet utsettelsesforslag.

Ved votering over forslaget fra Holt ble dette enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsatt.

PS 2016/138 Forenklet mulighetsstudie av bruk av Fayegården til 
museumsformål

Saksprotokoll i Formannskapet - 01.12.2016 
Behandling:

Elisabeth Giske (AP) fremmet rådmannens innstilling.

Anne-Kari Holm (SP) fremmet forslag til vedtak:
1. Rådmannen forhandler fram et forslag til avtale som innbefatter totale kostnader og 

leieforhold
2. Avtalen skal omfatte Rød herregård slik at driften kan opprettholdes som i dag.
3. Saken forelegges formannskapet for endelig vedtak.

Ved votering ble forslaget fra Holm enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Rådmannen forhandler fram et forslag til avtale som innbefatter totale kostnader og 

leieforhold
2. Avtalen skal omfatte Rød herregård slik at driften kan opprettholdes som i dag.
3. Saken forelegges formannskapet for endelig vedtak.

PS 2016/139 Kommunenes eiendom Makø, på Nordre Sandøy, i Hvaler 
kommune (ny behandling)

Saksprotokoll i Formannskapet - 01.12.2016 
Behandling:

Ole Richard Holm-Olsen (H) fremmet forslag til vedtak:
Saken utsettes.

Forslaget fra Holm-Olsen ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Saken utsettes.

PS 2016/140 Handlingsplan for utbygging av spillemiddelfinansierte  
idrettsanlegg.

Saksprotokoll i Formannskapet - 01.12.2016 
Behandling:

Elin Lexander (H) fremmet rådmannens innstilling.

Arve Sigmundstad (AP) fremmet tilleggsforslag til rådmannens innstilling:
Tistedalshallen flyttes fra plass nummer 4, til plass nummer 2 på den prioriterte listen 
over spillemiddelanlegg.

Ved votering over rådmannens innstilling ble denne enstemmig vedtatt.
Ved votering over forslaget fra Sigmundstad fikk dette 6 stemmer (AP, MDG, FrP) og falt.

Vedtak:
Revidert handlingsplan for anleggsutbygging for perioden 2017 – 2020 vedtas.

PS 2016/141 Mandat for styringsgrppa for Kommuneplanens samfunnsdel.

Saksprotokoll i Formannskapet - 01.12.2016 
Behandling:

Anne-Kari Holm (SP) fremmet rådmannens innstilling.

Fredrik Holm (H) fremmet tilleggsforslag til rådmannens innstilling:
Styringsgruppen konstituerer seg ved første sammenkomst.

Ved votering over rådmannens innstilling ble denne enstemmig vedtatt.
Ved votering over tilleggsforslaget fra Holm ble dette enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Mandat Styringsgruppa for kommuneplanens samfunnsdel:

Oppnevnt styringsgruppe for planprogrammet styrer arbeidet med utarbeidelse av 
planforslaget.
Arbeidet med prinsippavklaringer som er gjennomgått av styringsgruppen igangsettes 
snarest evt. avklares med formannskapet før de iverksettes. Styringsgruppa orienterer 
formannskapet om fremdrift i arbeidet fortløpende.



Styringsgruppa skal:

Legge strategiske føringer og anbefale retninger i arbeidet med samfunnsdelen i henhold 
til planprogrammet.

Legge frem forslag til kommuneplanens samfunnsdel for formannskapet.

Lede og delta i medvirkningsprosessene rundt utarbeidelse og høring av planforslaget. 

Styringsgruppas arbeid er ferdig ved fremleggelse av Planutvalgets (formannskapets) 
planforslag til behandling i kommunestyret.

Styringsgruppen konstituerer seg ved første sammenkomst.

PS 2016/142 Høring. Politireformen

Saksprotokoll i Formannskapet - 01.12.2016 
Behandling:

Øivind Holt (MDG) fremmet tilleggsforslag til rådmannens innstilling:

Høringsuttalelse fra Halden kommune

Det vises til mottatt høringsbrev og de momenter det bes om synspunkter på.

 Polititilbudet i det enkelte politistasjons- og lensmannsdistrikt 
I forslaget blir Aremark en utvidelse av Halden politidistrikt, dette medfører en 
sentralisering og tap av lokalkunnskap.  Halden og Aremark dekker et stort geografisk 
område (965 km2) og har landets største hovedinnfartsåre, E6 over Svinesund, samt 5 
andre offentlige veger som krysser grensa mot Sverige, i tillegg til flere private småveier. 
Halden kommune er bekymret for om politiet gjennom nærpolitireformen i tilstrekkelig 
grad vil makte å ivareta innbyggernes sikkerhet og drive nødvendig kriminal 
forebyggende tiltak. Det er derfor viktig at politiet fortsatt er godt synlig og tilgjengelig 
ikke bare i bysentrum,  men også i ute i lokalsamfunnene i Aremark, Idd og Berg. Det 
må derfor finnes god kompetanse om grensekriminalitet ved politistasjonen.
Uten et god desentralisering av funksjoner og mannskap, er kommunen bekymret for om 
omorganiseringen, i realiteten vil medføre mindre tilstedeværelse, lengre responstid og 
mindre grad av rettssikkerhet for borgerne – både de fornærmede og mistenke.

 Inndelingen i nye politistasjons- og lensmannsdistrikt 
Det er viktig for Halden / Aremark at politistasjonsdistriktet ivaretar  alle oppgaver 
overfor publikum lokalt uten at innbyggerne må reise til andre distrikt for å få løst enkle 
saker.  Med bruk av moderne datateknologi kan mange saker utføres desentralt, en sak 
som organiseringen av passutskriving, vil Halden kommune be om kan gjøres lokalt. 
Dagens organisering med å reise 50 km til Råde oppleves som tungvint for mange. 

 Geografisk plassering på nye politistasjons- og lensmannsdistrikt 



Plassering i Halden sentrum  synes naturlig og riktig. 

 Navn på de nye politistasjons- og lensmannsdistrikt 
Det ville bli enklere om betegnelsen politistasjon alternativt politidistrikt blir brukt. 
Politistasjon er en godt innarbeidet term blant folk.

 Inndelingen i nye geografiske driftsenheter (GDE) 
Forslaget om å samle Follo og Østfold til en geografiske driftsenhet støttes 

 Geografisk plassering av hovedsetene i nye geografiske driftsenheter (GDE) 
Plassering i Sarpsborg anbefales.

 Navn på de nye geografiske driftsenhetene (GDE) 
Halden kommune anbefaler å benevne områder med navn som publikum har et forhold 
til, som Østfold og Akershus. Benevninger bør gjenspeile folks oppfatning av 
tradisjonelle geografiske navn.

Andre merknader
Halden kommune har delvis de samme problemer som Hvaler kommune når det gjelder 
fritidsbåter i sommermånedene. Hvaler skriver i sin høringsuttalelse 
at: «..«Spesialistoppgaver som skal ivaretas i den geografiske driftsenheten, kan 
vurderes å samles ett eller flere steder i den geografiske driftsenheten». Hvaler 
kommune ønsker på bakgrunn av dette å spille inn at politiets båttjeneste/sjøtjeneste for 
Øst politidistrikt bør samles i Fredrikstad politistasjonsdistrikt med lokasjon på 
Skjærhalden i Hvaler kommune. Dette vil kunne føre til en ytterligere prioritering og 
profesjonalisering av tjenesten». 
Halden kommune støtter innspillet fra Hvaler kommune på dette punktet. 

Ved votering ble forslaget fra Holt enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Høringsuttalelsen vedtas.
Formannskapet sluttbehandler saken i henhold til kommuneloven §13. 
Saksframlegg med protokoll oversendes kommunestyret som referatsak.

Høringsuttalelse fra Halden kommune

Det vises til mottatt høringsbrev og de momenter det bes om synspunkter på.

 Polititilbudet i det enkelte politistasjons- og lensmannsdistrikt 
I forslaget blir Aremark en utvidelse av Halden politidistrikt, dette medfører en sentralisering og 
tap av lokalkunnskap.  Halden og Aremark dekker et stort geografisk område (965 km2) og har 
landets største hovedinnfartsåre, E6 over Svinesund, samt 5 andre offentlige veger som krysser 
grensa mot Sverige, i tillegg til flere private småveier. 
Halden kommune er bekymret for om politiet gjennom nærpolitireformen i tilstrekkelig grad vil 
makte å ivareta innbyggernes sikkerhet og drive nødvendig kriminal forebyggende tiltak. Det er 
derfor viktig at politiet fortsatt er godt synlig og tilgjengelig ikke bare i bysentrum,  men også i 



ute i lokalsamfunnene i Aremark, Idd og Berg. Det må derfor finnes god kompetanse om 
grensekriminalitet ved politistasjonen.
Uten et god desentralisering av funksjoner og mannskap, er kommunen bekymret for om 
omorganiseringen, i realiteten vil medføre mindre tilstedeværelse, lengre responstid og mindre 
grad av rettssikkerhet for borgerne – både de fornærmede og mistenke.

 Inndelingen i nye politistasjons- og lensmannsdistrikt 
Det er viktig for Halden / Aremark at politistasjonsdistriktet ivaretar  alle oppgaver overfor 
publikum lokalt uten at innbyggerne må reise til andre distrikt for å få løst enkle saker.  Med 
bruk av moderne datateknologi kan mange saker utføres desentralt, en sak som organiseringen 
av passutskriving, vil Halden kommune be om kan gjøres lokalt. Dagens organisering med å 
reise 50 km til Råde oppleves som tungvint for mange. 

 Geografisk plassering på nye politistasjons- og lensmannsdistrikt 
Plassering i Halden sentrum  synes naturlig og riktig. 

 Navn på de nye politistasjons- og lensmannsdistrikt 
Det ville bli enklere om betegnelsen politistasjon alternativt politidistrikt blir brukt. Politistasjon 
er en godt innarbeidet term blant folk.

 Inndelingen i nye geografiske driftsenheter (GDE) 
Forslaget om å samle Follo og Østfold til en geografiske driftsenhet støttes 

 Geografisk plassering av hovedsetene i nye geografiske driftsenheter (GDE) 
Plassering i Sarpsborg anbefales.

 Navn på de nye geografiske driftsenhetene (GDE) 
Halden kommune anbefaler å benevne områder med navn som publikum har et forhold til, som 
Østfold og Akershus. Benevninger bør gjenspeile folks oppfatning av tradisjonelle geografiske 
navn.

Andre merknader
Halden kommune har delvis de samme problemer som Hvaler kommune når det gjelder 
fritidsbåter i sommermånedene. Hvaler skriver i sin høringsuttalelse at: «..«Spesialistoppgaver 
som skal ivaretas i den geografiske driftsenheten, kan vurderes å samles ett eller flere steder i 
den geografiske driftsenheten». Hvaler kommune ønsker på bakgrunn av dette å spille inn at 
politiets båttjeneste/sjøtjeneste for Øst politidistrikt bør samles i Fredrikstad 
politistasjonsdistrikt med lokasjon på Skjærhalden i Hvaler kommune. Dette vil kunne føre til en 
ytterligere prioritering og profesjonalisering av tjenesten». 
Halden kommune støtter innspillet fra Hvaler kommune på dette punktet. 

PS 2016/143 Østfold kommunerevisjon IKS - ny selskapsavtale fra  - 
01.01.2017 - ny behandling.

Saksprotokoll i Formannskapet - 01.12.2016 
Behandling:



Bjørg Lund (H) fremmet rådmannens innstilling.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Halden kommunestyre slutter seg til forslaget om selskapsavtale for Østfold Follo 

Kommunerevisjon IKS med organisasjonsnummer 987 952 423.

2. Gjennom representasjon i selskapet, Østfold Follo Kommunerevisjon IKS, vil Halden 
kommune gjennom sin eierstyring arbeide for at kommunens ønsker om forbedring i 
selskapsavtalen blir tatt til følge i en revidert avtale. Om kommunens ønsker ikke 
etterkommes senest i året 2017 forbeholder Halden kommune seg retten til å vurdere å 
melde seg ut etter selskapsavtalen og IKS‐lovens bestemmelser - dog med virkning pr. krav 
om uttreden som da anses sendt før 31.12.2016. 

PS 2016/144 Delrapport 1 - Arbeidsgruppa for allbrukshall

Saksprotokoll i Formannskapet - 01.12.2016 
Behandling:

Fredrik Holm (H) fremmet forslag til vedtak:
1. Det skal utredes en hall med 2 flater i forbindelse med en basishall.
2. Det vurderes også ulike alternativer som gir tilstrekkelig plass til det planlagte 

skolesenteret
3. Allbrukshallens tak vurderes i denne forbindelse til uteareal for skolen, slik at en optimal 

forbindelse til den videre utbyggingen av skolesenteret på Os oppnås.

Ved votering ble forslaget fra Holm enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Det skal utredes en hall med 2 flater i forbindelse med en basishall.
2. Det vurderes også ulike alternativer som gir tilstrekkelig plass til det planlagte skolesenteret
3. Allbrukshallens tak vurderes i denne forbindelse til uteareal for skolen, slik at en optimal 

forbindelse til den videre utbyggingen av skolesenteret på Os oppnås.

PS 2016/145 Forespørsler

Saksprotokoll i Formannskapet - 01.12.2016 
Behandling:

FO 2016/8 Forespørsel fra Øivind Holt (MDG) vdr ny klimalov
Holt pekte på at høringsfristen for kommunenes innspill til ny klimalov er 09.12.16 og spurte 
om ordfører ville sette saken på sakskartet i kommende kommunestyre.

Ordfører svarte at saken ville bli satt på sakskartet til møtet 08.12.16.



FO 2016/9 Forespørsel fra Øivind Hold (MDG) vdr nedleggelse av røntgen tilbudet ved 
sykehuset i Halden
Holt pekte på at det er varslet nedleggelse av Sykehuset Østfolds røntgentilbud i Halden og bl.a. 
de samfunnsøkonomiske konsekvenser av slik nedleggelse.  Han stilte spørsmål om hvorvidt 
ordfører vil ta initiativ til samtaler med Sykehuset Østfold og overordnede myndigheter for å 
sikre at  Halden vil beholde røntgentilbudet?

Ordfører svarte at han vil ta slikt initiativ – samt at han også vil ta opp spørsmålet med 
rådmannen, slik at det kan arbeides med spørmålet også på et administrativt nivå.  Han pekte på 
at dette er et viktig spørsmål for Halden. 


