Halden kommune

Møteinnkalling
Utvalg:

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Møtested:

Formannskapsmøte, Halden rådhus

Dato:

12.01.2012

Tidspunkt: 17:30

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Side 1

Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Unntatt
offentlighet

PS
2012/1

Godkjenning av innkalling

PS
2012/2

Godkjenning av saksliste

PS
2012/3

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS
2012/4

Referatsaker

RS
2012/1

Orientering om endring i møteplan 2012.

2011/7897

PS
2012/5

Gjennomgang av budsjett 2012 i henhold til
Kommunestyrets vedtak 15.12.2011 og
konsekvensene av dette.

2011/7897

PS
2012/6

Detaljbudsjett for kultur og idrett 2012.

2011/3846

PS
2012/7

Åpenhet og medvirkning i kultursektoren.

2011/7897

PS
2012/8

Oppnevnelse av medlem til Det Norske
Blåseensembles styre.

2008/113

Per Magnus Finnanger Sandsmark
utvalgsleder

Side 2

Arkivsaksnr

Side
nr.

Halden kommune

Møteprotokoll
Utvalg:

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Møtested:

Formannskapssalen, Halden rådhus

Dato:

24.11.2011

Tidspunkt: 16:00-17:20
Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Per Magnus Finnanger
Leder
Sandsmark
Vibeke Julsrud
Nestleder
Eivor Held Sundling
Medlem
Svein Håkon Pedersen
Medlem
John Østensvig
Medlem
Ellen Simensen
Medlem
Joachim Bratteli
Medlem
Malin Stanes
Medlem
Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Jens B. Bakke
MEDL
Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Else Margrethe Milde
Jens B. Bakke
Merknader
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Lise Antonsen
Rådmannens representant/Enhetsleder

Side 3

Representerer
V
MDG
H
H
AP
AP
AP
AP

Representerer
SP

Representerer
H

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt
på møtet.

Per Magnus Finnanger Sandsmark
Utvalgsleder

Mette Engdahl
Utvalgssekretær
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Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Unntatt
offentlighet

PS
2011/66

Godkjenning av innkalling

PS
2011/67

Godkjenning av saksliste

PS
2011/68

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS
2011/69

Referatsaker

RS
2011/15

Grunnlovsjubileet - ny fylkesdekkende
styringsgruppe.

2010/4407

RS
2011/16

Sluttrapport Carmen 2011.

2008/940

PS
2011/70

Rullering av prioriteringslisten til
kommundelplan for idrett og filuftsliv.

2011/109

PS
2011/71

Nytt lokale til Ungdomshuset Domino.

2009/199

PS
2011/72

Grunnlovsjubileet 2014 -- valg av nye
medlemmer i lokal styringsgruppe.

2010/4407

PS
2011/73

Søknad om etablering av RoJaRo-Index &
Archive i Halden

2010/6949

PS
2011/74

Søknad om ekstra støtte fra Down on the
Farm 2011.

2011/155

PS
2011/75

Åpenhet og medvirkning i kultursektoren.

2008/3485

PS
2011/76

Rapportering på økonomi og sykefravær pr
oktober 2011, Enhet for kultur, idrett og
mangfold.

2008/887

PS
2011/77

Forespørsler

FO
2011/5

Vedr. Rockehuset

Per Magnus F. Sandsmark
utvalgsleder

Side 5

Arkivsaksnr

Side
nr.

PS 2011/66 Godkjenning av innkalling
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold - 24.11.2011
Behandling:
Innkallingen ble enstemmig godkjent.
Vedtak:
Innkallingen ble godkjent.

PS 2011/67 Godkjenning av saksliste
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold - 24.11.2011
Behandling:
John Østensvig, Ap, fremmet forespørsel vedr. Rockehuset
Sakslisten med denne endringen ble enstemmig godkjent.
Vedtak:
Sakslisten ble godkjent.

PS 2011/68 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold - 24.11.2011
Behandling:
Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent.
Vedtak:
Protokoll fra forrige møte ble godkjent.

Side 6

PS 2011/69 Referatsaker
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold - 24.11.2011
Behandling:
Vedr. RS 2011/16 ”Sluttrapport Carmen 2011” ble referatsaken delt ut i møtet som orientering
hvor det vises til det endelige resultatet av overskuddet.
Referatsaker ble enstemmig tatt til orientering
Vedtak:
Referatsaker ble tatt til orientering.

RS 2011/15 Grunnlovsjubileet - ny fylkesdekkende styringsgruppe.
RS 2011/16 Sluttrapport Carmen 2011.

PS 2011/70 Rullering av prioriteringslisten til kommundelplan for idrett og
filuftsliv.
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold - 24.11.2011
Behandling:
Vibeke Julsrud, MDG, fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling:
Gimle IF og Halden Skiklubbs samarbeidsavtale om O-kart Venås-Høiåsmarka legges inn i
handlingsplanens uprioriterte liste 2015-2020.
Kostnad: 450.000
Det ble votert enkeltvis over rådmannens innstilling og Julsruds tilleggsforslag.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Julsruds tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold vedtar rådmannens forslag til Kommunedelplan for
idrett og friluftslivs prioriteringsliste for anleggsutbygging for årene 2012 – 2015. Rådmannen
får fullmakt til å søke om spillemidler for de prosjekter som finansieres i 2012.
Gimle IF og Halden Skiklubbs samarbeidsavtale om O-kart Venås-Høiåsmarka legges inn i
handlingsplanens upriorterte liste 2015-2020.
Kostnad: 450.000
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PS 2011/71 Nytt lokale til Ungdomshuset Domino.
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold - 24.11.2011
Behandling:
John Østensvig, Ap fremmet forslag til vedtak:
”Administrasjonen utreder de ulike alternativer som kan være aktuelle som lokaler for
ungdomshuset. Dette arbeidet skjer i samarbeid med brukerne. Saken legges fram for politisk
behandling i løpet av våren 2012”.
Østensvigs forslag til vedtak ble under votering satt opp mot rådmannens innstilling og falt.
Svein Håkon Pedersen, H, fremmet tilleggsforslag til rådmannens innstilling:
”Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av Per Magnus Finnanger Sandsmark, V, (leder), en
representant for opposisjonen, representant for brukerstyret ved Domino og en leder fra
Domino/enhet for barn og unge for å utrede saken om nytt lokale for Ungdomshuset Domino”.
Pedersens tilleggsforslag til rådmannens innstilling ble vedtatt mot 4 stemmer, (Ap).
John Østensvig, Ap, fremmet Joachim Bratteli, Ap, som opposisjonens medlem i arbeidsgruppa.
Vedtak:
Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold nedsetter en arbeidsgruppe som skal utrede saken om
nytt lokale for Ungdomshuset Domino.
Det fremlegges en sak om ny lokalisering i løpet av våren 2012.
Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av Per Magnus Finnanger Sandsmark, V, (leder), en
representant for opposisjonen, representant for brukerstyret ved Domino og en leder fra
Domino/enhet for barn og unge for å utrede saken om nytt lokale for Ungdomshuset Domino,.
Joachim Bratteli, Ap, som opposisjonens medlem i arbeidsgruppa.

PS 2011/72 Grunnlovsjubileet 2014 -- valg av nye medlemmer i lokal
styringsgruppe.
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold - 24.11.2011
Behandling:
John Østensvig, Ap fremmet forslag til vedtak til valg av nye medlemmer i lokal styringsgruppe
2014:
”Som medlem: Ellen Simensen, Ap.
Eivor Held Sundling, H, fremmet følgende forslag til valg av nye medlemmer i lokal
styringsgruppe 2014:
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”Som styringsgruppe velges Jens Bakke, Sp, som leder, en representant for opposisjonen, Dag
Strømsæther, Lise Antonsen og en representant fra Halden kulturråd.
Styringsgruppen leverer forslag til innhol. I HKIM innen juni 2012”.
Østensvigs forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Sundlings forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold nedsetter en styringsgruppe bestående av 5
medlemmer:
1. Jens Bakke
2. Ellen Simensen
3. Dag Strømsæther
4. Lise Antonsen
5. Representant fra Halden kulturråd.

PS 2011/73 Søknad om etablering av RoJaRo-Index & Archive i Halden
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold - 24.11.2011
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold avslår søknaden om støtte til etablering av RoJaRoIndex & Archive i Halden.

PS 2011/74 Søknad om ekstra støtte fra Down on the Farm 2011.
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold - 24.11.2011
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Søknad fra Rootsy Live om få dekket resten av underskuddet til Down on the Farm 2011 avslås.
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PS 2011/75 Åpenhet og medvirkning i kultursektoren.
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold - 24.11.2011
Behandling:
Utvalgsleder Per Magnus Finnanger Sandsmark, V, fremmet følgende forslag til vedtak:
1. I forkant av møtene i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold skal det være
befaringer til eller orienteringer fra kultur- og idrettslivet i kommunen. Utvalgsleder
lager egen plan for dette.
2. Sakspapirer til HKIM skal være klare senest 8 dager i forkant av møtene slik at relevante
råd og foreninger har anledning til å komme med skriftlig høringsinnspill til utvalget. I
saker der disse er særskilt berørte skal administrasjonen søke høringsinnspill som del av
saksbehandlingen.
3. Det innføres faste dialogmøter mellom Halden kommune og de institusjoner,
organisasjoner og virksomheter kommunen er fast tilskuddsyter til. I disse møtene deltar
representanter fra posisjon, opposisjon samt administrasjon. Utvalgsleder er ansvarlig for
dette. Det legges fast møteplan til neste møte.
4. På hvert møte skal det legges frem en sak som viser status for oppfølging av tidligere
vedtak i HKIM og HKIMs punkter i verbaldelen av budsjettet.

5. Det innføres faste møtepunkter i fireårsperioden mellom HKIM og brukerne av
Frivillighetssentralen, Rockehuset, Ungdomshuset, Biblioteket og Kulturskolen, der
brukerne kan gi tilbakemelding på tilbudet. Utvalgsleder er ansvarlig for dette.

Utvalgsleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. I forkant av møtene i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold skal det være befaringer
til eller orienteringer fra kultur- og idrettslivet i kommunen. Utvalgsleder lager egen plan
for dette.
2. Sakspapirer til HKIM skal være klare senest 8 dager i forkant av møtene slik at relevante
råd og foreninger har anledning til å komme med skriftlig høringsinnspill til utvalget. I
saker der disse er særskilt berørte skal administrasjonen søke høringsinnspill som del av
saksbehandlingen.
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3. Det innføres faste dialogmøter mellom Halden kommune og de institusjoner,
organisasjoner og virksomheter kommunen er fast tilskuddsyter til. I disse møtene deltar
representanter fra posisjon, opposisjon samt administrasjon. Utvalgsleder er ansvarlig for
dette. Det legges fast møteplan til neste møte.
4. På hvert møte skal det legges frem en sak som viser status for oppfølging av tidligere
vedtak i HKIM og HKIMs punkter i verbaldelen av budsjettet.
5. Det innføres faste møtepunkter i fireårsperioden mellom HKIM og brukerne av
Frivillighetssentralen, Rockehuset, Ungdomshuset, Biblioteket og Kulturskolen, der
brukerne kan gi tilbakemelding på tilbudet. Utvalgsleder er ansvarlig for dette.

PS 2011/76 Rapportering på økonomi og sykefravær pr oktober 2011, Enhet
for kultur, idrett og mangfold.
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold - 24.11.2011
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig tatt til orientering.
Vedtak:
Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold tar rapportering på økonomi og sykefravær til
orientering.

PS 2011/77 Forespørsler
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold - 24.11.2011
Behandling:
Utvalgsleder besvarte forespørselen i møtet.
Vedtak:

FO 2011/5 Vedr. Rockehuset
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PS 2012/1 Godkjenning av innkalling
PS 2012/2 Godkjenning av saksliste
PS 2012/3 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
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PS 2012/4 Referatsaker
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Halden kommune

Arkivkode:

C00

Arkivsaksnr:

2011/7897-3

Journal dato:

04.01.2012

Saksbehandler:

Lise Antonsen

Referatsak
Utvalg
Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Utvalgssak

Møtedato
12.01.2012

Orientering om endring i møteplan 2012.

Vedlagt følger orientering om endringer i møteplanen for kultur, idrett og mangfold.
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Halden, 3. januar 2012
Orientering om endring i møteplan

Tidligere varslet møte i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold 26. januar 2012 avlyses.
Neste møte avholdes torsdag 9. februar, som varslet i møteplanen.

Per Magnus Finnanger Sandsmark
Leder, Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold
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Halden kommune

Arkivkode:

C00

Arkivsaksnr:

2011/7897-5

Journal dato:

04.01.2012

Saksbehandler:

Lise Antonsen

Utvalgssak
Utvalg
Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Utvalgssak
2012/5

Møtedato
12.01.2012

Utsendte vedlegg
Krav om avholdelse av politisk møte.
Ikke utsendte vedlegg

Gjennomgang av budsjett 2012 i henhold til Kommunestyrets vedtak
15.12.2011 og konsekvensene av dette.
Saken er satt på dagsorden av John Østensvig, Ellen Simensen og Malin Stanes.
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Halden kommune

Arkivkode:

150

Arkivsaksnr:

2011/3846-3

Journal dato:

04.01.2012

Saksbehandler:

Lise Antonsen

Utvalgssak
Utvalg
Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Utvalgssak
2012/6

Møtedato
12.01.2012

Utsendte vedlegg
Detaljbudsjett ( ettersendes )
Ikke utsendte vedlegg

Detaljbudsjett for kultur og idrett 2012.
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Sammendrag av saken:
Vedlagt følger detaljbudsjett for enhet for kultur og idrett for 2012. Som styringsdokument for
gjennomføring av politiske vedtak og en mer detaljert fordeling av tildelte rammer gitt i
kommunestyrets budsjettvedtak for 2012, skal det vedlagte detaljbudsjettet definere fordeling til
de ulike virksomheter i Enhet for kultur og idrett.
Rådmannens innstilling:
Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold vedtar detaljbudsjett for Enhet for kultur og idrett for
2012, slik det fremkommer av vedlegget i denne saken.

Saksutredning:
Bakgrunn
Kommunestyret vedtok 15.12.2011 budsjettet for 2012 for enhet for kultur og idrett. I dette
vedtaket fremokker rammen til enhet for kultur og idrett med kr 44 794 160,-. Vedlagt følger
detaljbudsjett for enhetens ulike virksomheter.
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Viktige hensyn og krav som må tilfredsstilles ved valg av løsning
•

Økonomi

Kommunestyrets vedtatte budsjett for 2012 ligger til grunn for sakens økonomiske disponeringer.

Dokumentet er elektronisk godkjent av:
Åsmund Bråtekas
Lise Antonsen
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Halden kommune

Arkivkode:

C00

Arkivsaksnr:

2011/7897-4

Journal dato:

04.01.2012

Saksbehandler:

Lise Antonsen

Utvalgssak
Utvalg
Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Utvalgssak
2012/7

Utsendte vedlegg
Åpenhet og medvirkning i kultursektoren.
Ikke utsendte vedlegg

Åpenhet og medvirkning i kultursektoren.
Saken er satt opp på sakskartet av utvalgsleder og saken har ingen innstilling.
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Møtedato
12.01.2012

Oppfølging av “Åpenhet og medvirkning i kultursektoren”

Saken er krevd på dagsorden av utvalgsleder, og ble varslet i møte 24.11.2011.

Per Magnus Finnanger Sandsmark
Hovedutvalgsleder, kultur, idrett og mangfold (Venstre)

Saken består av to deler, som varslet i møtet, A) Oversikt over møter, B) Oversikt over oppfølging av
verbalvedtak. Det er også ønsket at alle kan lufte saker de ønsker at blir behandlet i løpet av året slik
at administrasjonen og hovedutvalgsleder kan legge relevante saker inn i møteplanen.
A

Møteoversikt

I denne oversikten finner dere hovedutvalgsmøtene, plan for dialogmøter, orienteringer og besøk.
Denne våren blir det også brukermøte:
- Halden kulturskole
og møte med Halden idrettsråd. Vi kommer tilbake til datoer for disse møtene.
Til høsten blir det ett brukermøte:
- Rockehuset
og møte med Halden kulturråd. Vi kommer tilbake til datoer for disse møtene.
Det vil gå ut brev til lag, foreninger, institusjoner e.l. med tilbud om at de kan orientere utvalget om
sin virksomhet.
Møte

Dialogmøte/ besøk/ orientering

“Større” saker i møtet

Torsdag 12. januar

Ekstraordinært møte

Detaljbudsjett 2012

Torsdag 9. februar

Dialogmøte
Halden Kirkelige Fellesråd

Økte inntekter – Brygga kultursal

Torsdag 15. mars

Dialogmøte
Det Norske Blåseensemble

Revisjon av retningslinjer for tildeling av
kulturmidler

Torsdag 19. april

Presentasjon
Ungdomsrådet

Kulturskolesatser

Tirsdag 22. mai

Dialogmøte
Halden historiske Samlinger

Samarbeid, kulturskole – korps / hvordan øke
antall plasser i kulturskolen

Torsdag 14. juni

Ekskursjon
Halden Moské

Investeringer “til utvalgets disposisjon”
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B

Oppfølging av verbalvedtak

Verbalvedtak – budsjett 2012

Konsekvens

Bibliotekets åpningstid skal opprettholdes på
samme nivå som i dag.

Åpningstiden og bemanningen opprettholdes
som i dag. Det kan foretas færre innkjøp og
gjennomføres færre arrangementer enn i 2011,
men brukertilbudet beholdes.
Rockehuset opprettholdes som
ungdomstilbud, men med noe reduserte
driftsmidler. Driften av Rockehuset, Domino og
Ferieklubben sees under ett for å bruke
ressurser best mulig.
Innenfor rammen til Ungdomshuset/
Rockehuset skal det arrangeres ferieklubb.
Stilling holdt ubemannet i 2011 tilbakeføres
ungdomsarbeidet i kommunen.
Ungdomsarbeidet styrkes med 0,5 årsverk.
Nødvendig for å opprettholde åpningstider.
Det tas kontakt med fylkeskommunen for å
gjøre dette på en enklest mulig måte
administrativt. Dette vil gi rabatter for alle
ungdomsskoleelever i Halden på kino, idrett,
opera, festivaler i hele fylket, slik det er for
videregåendeelever i dag.
Det fremmes sak om hvordan disse økte
midlene skal brukes. Sees i sammenheng med
vedtaket om korps i kulturskolen.
Satsendringene vil gjelde fra høst 2012.

Rockehuset bevares som ungdomstilbud

Det skal arrangeres ferieklubb sommeren
2012
Den ubemannede halve stillingen ved
Rockehuset og Domino besettes fra 1.1.12

Kulturkortet Kode skal bestilles til alle elever i
ungdomsskolen. Kulturkortet er gjort gratis fra
fylkeskommunens side fra 2012.

Økningen i overføringene til kulturskolen
sammenliknet med rådmannens budsjett skal gå
til å sikre flere plass i kulturskolen på gitar.
Sak om satser på kulturskolen fremmes våren
2012. Inntektsdifferensiering skal utredes.
Reglementet for kulturmidlene tas opp til politisk
behandling våren 2012.
Ungdomsklubben Domino skal flytte inn i nye
lokaler i 2012.
Konservativens 1. etasje med Black Box skal være
kulturlivets eget allbrukshus. Kommunen inngår
dialog med Halden kulturråd for løsning.
Eventuelle leieinntekter i Black Box skal gå
tilbake til frivilligheten eller drift av lokalet. Faste
leietakere i Black Box skal kunne bruke salen
også hele 2012.

Dette vil bevisstgjøre kulturlivet og utvalget på
reglementet, og det kan oppdateres for å være
mer målrettet og enkelt å følge.
Presisering av vedtak i HKIM 22.11.2011.
Arbeidsgruppen begynner sitt arbeid i januar/
februar og legger frem sak senest i juni, jf
vedtak.
Det blir startet dialog med Halden kulturråd.
De har vist videre til Frivilligsentralen som har
sagt seg positiv til dette.

Støtten til Gamle Prestebakke og biblioteket der
opprettholdes.

Posten “nærmiljøtiltak” under bibliotek i
detaljbudsjettet.

Rådmannen legger i løpet av vår 2012 frem
samtlige avtaler enheten har med andre til

Dette gjelder bl.a. leieavtaler for idrettsanlegg
og kinoen.
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behandling for å planlegge fremtidig drift.
Arbeidet med ferdigstilling av kulturplan og
oppstart av tverrfaglig barne- og ungdomsplan
gjøres i løpet av 2012 av sentral/felles. I
planprosessene skal det gjennomføres
målrettede høringsmøter med de institusjonene,
lag og foreninger som ønsker det.

Reduksjonen i administrative ressurser i
Kultur, idrett og mangfold gjør det nødvendig
at sentral/felles fører planprosessene videre.
Medvirknings-/ høringsmøtene er i tråd med
vedtak i saken “Åpenhet og medvirkning i
kultursektoren”.

Det inngås dialog med idrettsklubbene om de har
mulighet til å dekke mer enn 1/3 av
spillemiddelsøknadene for å kunne sette i gang
mer anleggsbygging.

De klubbene som ønsker dette kan eventuelt
fremskynde flere spillemiddelsøknader fra
Halden kommune til tross for kommunens
økonomi.

Åpningstiden ved Remmen svømmehall
Dialogen med Svømmeklubben skal gjelde
driftsform fra tidligst 2013.
opprettholdes som i dag, men det startes dialog
med Svømmeklubben om fremtidige
driftsformer. Prisen for svømming skal være 60 kr
for voksne og 30 for de med rabatterte billetter.
Rådmannen ber Kirkelig Fellesråd legge frem sak
om behov ved kirkegårdene.

Sak fremmes i løpet av 2012.

Tilskuddet til skolemusikkorpsene gjøres via
kulturskolen. Samarbeidsavtale om
instrumentundervisning i korps legges frem for
HKIM slik at den kan gjelde fra høst 2012.

Summen til skolemusikkorpsene
opprettholdes som tidligere år, men
samarbeidet med kommunen skal være via
kulturskolen. Samarbeidsavtale er varslet som
sak vår 2012.
Saken kommer mest sannsynlig i siste halvår.
Dette er en del av arbeidet etter at utvalget ble
hetende “Kultur, idrett og mangfold”
Dette kommer rådmannen tilbake til i budsjett
2013.

Status for arbeidet med integrering i Halden
kommune legges frem for HKIM i løpet av 2012.
Kriteriene for tildeling av midler til idrettslagene
vurderes i samband med budsjett 2013.
Rådmannen skal utrede muligheten til utlån av
bøker i butikker for å gjøre bibliotekets tjenester
mer synlig i lokalsamfunnet.
Ungdomsrådet skal i større grad inkluderes som
høringsinstans i HKIM, HUO og HHS.

Bibliotekfaglig og økonomisk utredning legges
frem for HKIM.

Rådmannen skal ta kontakt med relevante
høgskoler og universitet for å få en student til å
skrive en oppgave om effekter for
lokalsamfunnet av “Arme riddere”, jf
tilskuddsvedtaket.

Dette kan gjøres f.eks. via prosjektbanken til
UiO eller til høgskoler med kultur- eller filmfag
(HiT, HiL, BI, HiO etc.).

Ungdomsrådet skal høres før saker legges frem
i utvalgene.

For øvrig vises det til detaljbudsjettet 2012.
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Oppnevnelse av medlem til Det Norske Blåseensembles styre.
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Sammendrag av saken:
I hovedutvalgsmøtet 30.11. 2010 ble det oppnevnt 3 medlemmer med vara til Det Norske
Blåseensembles styre. 2 av medlemmene ble oppnevnt for 2 år, og 1 medlem ble oppnevnt for ett
år. Funksjonstiden startet 1.januar 2011, og det skal derfor oppnevnes 1 medlem med vara med
funksjonstid ett år fra 1.januar 2012.
Rådmannens innstilling:
Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold oppnevner Øystein Andersen som medlem av Det
Norske Blåseensembles styre med funksjonstid ett år fra 1.januar 2012.
Per Anders Hegre oppnevnes som vara.

Saksutredning:
Bakgrunn
Hovedutvalg for kultur og idrett vedtok 30.11.2010 å oppnevne 3 medlemmer til Det Norske
Blåseensembles styre.
Toril Brekke med Kristin Johansen som vara og Per Magnus Sandsmark med Vibeke Julsrud som
vara ble oppnevnt for 2 år. Øystein Andersen ble oppnevnt for 1 år.
I denne saken skal det oppnevnes et styremedlem med vara med funksjonstid ett år fra 1.januar
2012.

Dokumentet er elektronisk godkjent av:
Åsmund Bråtekas
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