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Utsendte vedlegg
1 Intensjonsavtale med Østfold Fylkeskommune

Medsaksbehandlere

Intensjonsavtale med Østfold Fylkeskommune 

Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.  

Sammendrag av saken:

Rådmannen har fremforhandlet intensjonsavtale med Østfold Fylkeskommune om følgende:

- Halden kommune kjøper Risum videregående skole dersom driften avvikles
- Det inngås leieavtale mellom Halden kommune (utleier) og Østfold Fylkeskommune (leietager) 

om arealer i ny hall på Os

Rådmannens innstilling:

Rådmannen inngår intensjonsavtale (vedlagt) med Østfold Fylkeskommune. 

Saksutredning:

Bakgrunn

Vurderingskriterier

Følgende kriterier anses som vesentlige for vurdering av saken:

× Økonomiske forhold × Juridiske forhold
× Personalspørsmål Organisasjonsspørsmål

Betydning for næringsutvikling Betydning for miljøet
× Betydning for eiendomsforhold IKT og innovasjon
× Forhold som gjelder barn og unge Forhold som gjelder eldre

Forhold som gjelder universell utforming × Forhold som gjelder folkehelsen
Forhold som gjelder samfunnssikkerhet/beredskap × Annet:



Generelt om de valgte kriteriene:

Inngåelse av intensjonsavtalen innebærer i seg selv ingen direkte konsekvenser for punktene, som er 
krysset av for. Dersom intensjonsavtalen leder til en bindende avtale om kjøp av Risum VGS og leie av 
arealer i ny hall på Os, vil det innebære større investeringer for kommunen. Kommunens eiendomsmasse 
vil øke og medføre at vår romkapasitet øker slik at leieavtaler med eksterne aktører trolig kan sies opp. 

Halden kommune, i likhet med øvrige Østfold, ligger lavt på statistikk over hallkapasitet per innbygger. 
Investering i og oppføring av ny hall vil få positive effekter både for barn og ungdom i breddeidretten, 
samt for eliteidretten, med de positive effekter dette kan bety for folkehelsen.

Flytting av kommunal virksomhet til lokaler i Risum vgs kan få betydning for kommunalt ansatte. Dette 
er ikke utredet nærmere på dette stadiet i prosessen.

Avtalen binder ikke kommunen til å inngå noen endelige avtaler, men skal formalisere dialogen mellom 
partene og forplikter til å jobbe mot et positivt resultat.

Endelige avtaler om hhv. kjøp av Risum og leie av arealer i den nye hallen vil kunne få konsekvenser for 
andre forhold enn det som er beskrevet over. Dette behandles nærmere i eventuelle senere saker som 
omhandler de konkrete avtalene.  

Løsningsalternativer:

1. Halden kommune inngår intensjonsavtale med ØFK
Rådmannen har fremforhandlet intensjonsavtale med Østfold Fylkeskommune om 
a. Kjøp av Risum videregående skole
b. ØFK leier arealer i ny hall på Os

Avtalen inneholder forbehold om politisk godkjenning, og følger saken som vedlegg.

Østfold Fylkeskommunes Fylkesting skal i juni 2016 behandle sak om skolebruksplan. 
Fylkesrådmannen vil fremme forslag til rullert skolebruksplanen til fylkestingets møte 22 og 23. juni 
2016. For Halden innebærer forslaget at Halden vgs videreføres og utvikles i sentrum (Porsnes). 
Avdeling Risum, inkludert leide lokaler for Bygg/anleggsfag i Iddeveien avvikles når nybygg for den 
samlede skolen i sentrum er ferdigstilt.

Dersom Fylkesrådmannens forslag til rullert skolebruksplan vedtas innebærer dette en avvikling av 
driften på Risum vgs. Det har tidligere vært dialog mellom partene om salg av eiendommen til Halden 
kommune. Med bakgrunn i vedtak i hhv. budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019 ønsker 
rådmannen å formalisere dialogen i en intensjonsavtale mellom partene. 

Politisk forankring:
Vedtak 17.12.15 – sak PS 2015/154 Budsjett 2016 fremkommer følgende på s. 5 under avsnittet 
«Undervisning og oppvekst» i kulepunkt 2:
«Planlegging av ny skole i sentrum (1-10) skal påbegynnes. I denne forbindelse skal
også idrettshall utredes, inkludert mulighetene for å realisere en hall med to
håndballbaner som oppfyller håndballforbundets arenakrav.»

I Økonomiplan for 2016-2019 fremkommer følgende på s. 17
«I forbindelse med forprosjekt for utredning av en ny sentrumsskole avsetter rådmannen i tillegg 
midler til utredning av en ny idrettshall med 2 baner i tilknytning til en eventuell ny sentrumsskole.»

Ny allbrukshall på Os:
Et samarbeid mellom Fylkeskommunen og kommunen om etablering av allbrukshall i sentrum vil 

styrke sentrumsskolen. Samarbeidet muliggjør en realisering av hallen til beste for byens innbyggere. 
Intensjonsavtalen beskriver en langvarig leieavtale med muligheter for regulering av leien, slik at 
leiesummen til en hver tid skal speile kommunens faktiske kostnader til drift av hallen. Rådmannen 
ser for seg en 60/40 modell ved fordeling av kostnadene. Dette skal kunne endres før inngåelse av en 
bindende leieavtale, slik at også dette speiler de faktiske forholdene.

Etablering av hallen vil få en svært positiv effekt for den lokale idretten. En ny allbrukshall vil 
oppfylle arenakravene i Håndballforbundets Eliteserielisensreglement. Ytterligere konkretisering av 



kommunens planer om etablering av ny allbrukshall kan trolig tillegges vekt i klubbenes søknad om 
dispensasjon fra arenakravene. 

For øvrig ivaretas idrettens behov av politisk nedsatt hallgruppe.

Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har i 
samarbeid utarbeidet rapporten «Spillemidler til idrettsanlegg. En gjennomgang av 
spillemiddelsøknadene og anleggssituasjonen» (2015). I rapportens kapittel 8.1 «Anleggstilbudet i 
fylkene» fremkommer at Østfold fylke har nest færrest anleggstilbud per 1000 innbyggere og samtidig 
nest flest innbyggere per anleggstilbud. Etablering av en ny allbrukshall vil gi større kapasitet også for 
breddeidretten. Dette vil stimulere til økt aktivitet blant barn og ungdom. Økt aktivitet vil gi positive 
effekter på folkehelsen. I tillegg vet vi at idretten er en viktig sosial arena blant barn og unge, og at 
idretten spiller en rolle for integrering i samfunnet. Lokalisering i sentrum vil kunne gi ringvirkninger 
til annen virksomhet (handel/forretning) plassert i sentrumsområdet. 

Kjøp av Risum vgs:
Rådmannen har nedsatt en tverrfaglig arbeidsgruppe for å se på alternativ utnyttelse av Risum vgs. 
Utvalgets vurderinger og konklusjon er sammenfattet i dokumentet «Kommunal bruk av Risum vgs 
skole» av 21.4.2016. Arbeidsgruppen vurderer det slik at kommunen kan si opp eksterne 
leiekontrakter for flere kommunale virksomheter, som kan flyttes til hensiktsmessige lokaler i bygg på 
Risum vgs. I tillegg kan det tilbys leiekontrakter til eksterne aktører:
- Sentralkjøkken 
- Halden kommunale kompetansesenter har sagt opp leiekontrakt for lokalene i Os Allé 9 og har 

behov for nye lokaler fra høsten 2016. 
- Skole- og Miljøsenteret har behov for nye lokaler
- Risum inneholder lokaler som kan egne seg for Det Norske Blåseensemblet og Distriktsoperaen 
- Kulturskolen har behov for nye lokaler 
- Hallen på Risum vgs (HK eier 1/3) kan brukes som gymsal for den nye skolen

o Reduksjon av investering og reduksjon av lånekostnad.
- Korttidslageret (Hjelpemiddellageret) er i dag lokalisert på Bergheim, men har behov for nye 

lokaler når demenssenteret på Bergheim realiseres.

Punktene overfor vil enten medføre en besparelse av utgifter til husleie eller en inntekt (husleie). 

Økonomi
Formålet med å inngå intensjonsavtalen er å formalisere dialogen rundt forholdene ved erverv av 
Risum og leie i den nye hallen. De økonomiske forholdene vil belyses senere i hhv. Økonomiplan 
2017-2020 og Rådmannens budsjettforslag for 2017.

Juridisk
Intensjonsavtalen er utformet som et redskap for å formalisere dialogen. Begge parter er forpliktet til å 
bidra positivt mot det mål å inngå bindende avtaler om hvv. kjøp av Risum og leie av arealer i den nye 
hallen. Avtaler forplikter ikke til å inngå de faktiske avtalene og inneholder et forbehold om politisk 
godkjenning. Kjøp av Risum er etter intensjonsavtalens ordlyd avhengig av at partene er omforente 
om pris. Videre er både intensjonsavtalen og inngåelse av senere bindende avtaler etter ordlyden 
avhengige av politisk forankring, samt godkjenning av Fylkesmannen (ROBEK). 
Rådmannen har innhentet pris på taksering av Risum vgs. Fylkeskommunen innhenter egen takst. 
Partene utarbeider i samarbeid et felles mandat til takstmennene, og takstene vil danne grunnlag for en 
forhandling om pris. 

Konklusjon

Inngåelse av intensjonsavtalen formaliserer dialogen og tar kommunen et skritt videre i retning ny 
allbrukshall på Os. Intensjonsavtalen i seg selv har ingen negative, økonomiske eller andre, konsekvenser. 
Rådmannen mener intensjonsavtalen vil være et fundament og en styring for det videre arbeidet med flere 
viktige prosjekter de kommende årene; allbrukshall på Os og skole/oppvekstsenter på Os, konsolidering 



av videregående skole i sentrum og ny skole på Idd. Rådmannen mener på denne bakgrunn det er viktig at 
dialogen formaliseres i intensjonsavtalen.
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