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PS 2014/29 Godkjenning av innkalling
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold - 21.08.2014
Behandling:
Innkallingen ble enstemmig godkjent.
Vedtak:
Innkallingen godkjent.

PS 2014/30 Godkjenning av saksliste
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold - 21.08.2014
Behandling:
Per Magnus Sandsmark ba om at RS 2014/10 løftes til politisk sak.
Per Magnus Sandsmark melte ny politisk sak vedr. Skolebruksplan for Østfold Fylkeskommune
Meldt en forespørsel fra Elisabeth Giske, AP.
Sakslisten med foreslåtte endringer ble enstemmig godkjent.
Vedtak:
Sakslisten med endring godkjent.

PS 2014/31 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold - 21.08.2014
Behandling:
Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent.
Vedtak:
Protokollen fra forrige møte godkjent.

PS 2014/32 Referatsaker
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold - 21.08.2014
Behandling:
Referatsak RS 2014/10 «Orientering DNBE» ble ikke behandlet (omgjort til politisk sak).
Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering.

Vedtak:
Referatsakene tatt til orientering.
RS 2014/7 Oversikt over planlagte saker til utvalget høst 2014 og vår 2015
RS 2014/8 Vedtaksoppfølging Kultur, idrett og mangfold.
RS 2014/9 Kulturplan for Halden kommune - revisjon.
RS 2014/10 Orientering DNBE
RS 2014/11 Referat styringsgruppen Opera Østfold

PS 2014/33 Plan for ekskursjoner
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold - 21.08.2014
Behandling:
Jens Bakke SP, fremla følgende forslag til vedtak:
Plan for ekskursjoner høsten 2014
21. august 14 Biblioteket
18.september Remmen svømmehall og statsbygg
16.oktober
Kulturrådet
20.november Idrettsrådet.
Jens Bakkes forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Plan for ekskursjoner høsten 2014
21. august 14 Biblioteket
18.september Remmen svømmehall og statsbygg
16.oktober
Kulturrådet
20.november Idrettsrådet.

PS 2014/34 Søknad om støtte til gjennomføring av Ung Kultur- festival
Byjubileet 2015
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold - 21.08.2014
Behandling:
Elisabeth Giske AP, fremmet følgende forslag til vedtak;
Søknad om vederlagsfri leie av Brygga Kultursal og støtte og leie av Fredrikshald teater
innvilges, og at det legges inn i budsjettet for 2015.
Else Milde H, fremmet følgende forslag til vedtak;

Det gis tilsagn om støtte vederlagsfri leie av Brygga Kultursal. Kr. 100 000 settes av fra
mindre forbruket på kultur for å dekke dette. Det forutsettes at byjubileet synliggjøres
under arrangementet.
E. Giskes forslag ble stemt over først og falt mot 3 stemmer (AP) .
Else Mildes forslag ble deretter enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Det gis tilsagn om støtte vederlagsfri leie av Brygga Kultursal. Kr. 100 000 settes av fra mindre
forbruket på kultur for å dekke dette. Det forutsettes at byjubileet synliggjøres under
arrangementet.

PS 2014/35 Økonomirapport pr. juli
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold - 21.08.2014
Behandling:
Per Magnus Sandsmark V, fremmet følgende forslag til vedtak;
1. HKIM tar økonomirapporten til orientering
2. HKIM ber om at det i neste møte legges frem en oversikt over frivillige organisasjoner
som det var planlagt med og ikke har fått støtte. Administrasjonen innstiller på bruk av
mindre forbruk, kultur, til dette formål.
Ved votering ble Per Magnus Sandsmarks forslag enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. HKIM tar økonomirapporten til orientering
2. HKIM ber om at det i neste møte legges frem en oversikt over frivillige organisasjoner som
det var planlagt med og ikke har fått støtte. Administrasjonen innstiller på bruk av mindre
forbruk, kultur, til dette formål.

PS 2014/36 Orientering DNBE
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold - 21.08.2014
Behandling:
Vibeke Julsrud MDG fremmet følgende forslag til vedtak;
Halden kommune er kjent med at DNBE har bedt Østfold fylkeskommune ta initiativ til
å endre vertskapsby. HKIM ønsker at DNBE skal beholde tilholdsstedet i Halden. KHIM
ber rådmannen snarest inngå forhandlinger med DNBE om økning av husleie og

tilsvarende økning av kommunalt tilskudd, slik at kommunes nettoutgift blir som i dag.
Rådmannen melder tilbake til HKIM om dette i møtet i september.
Ved votering ble Vibeke Julsrud forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Halden kommune er kjent med at DNBE har bedt Østfold fylkeskommune ta initiativ til å endre
vertskapsby. HKIM ønsker at DNBE skal beholde tilholdsstedet i Halden. KHIM ber rådmannen
snarest inngå forhandlinger med DNBE om økning av husleie og tilsvarende økning av
kommunalt tilskudd, slik at kommunes nettoutgift blir som i dag. Rådmannen melder tilbake til
HKIM om dette i møtet i september.

PS 2014/37 Skolebruksplan for Østfold Fylkeskommune
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold - 21.08.2014
Behandling:
Per Magnus Sandsmark V, fremmet forslag til vedtak/uttalelse i saken;
Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold i Halden kommune viser til «Skolebruksplan for
Østfold fylkeskommune 2015-2026 del 2» og høringsbrevet sendt til Halden kommune. Denne
høringsuttalelsen er fra Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold, og supplerer Halden
kommunes generelle høringsuttalelse. Derfor omhandler denne uttalelsen først og fremst
nedleggingen av utdanningsprogrammet for musikk, dans og drama ved Halden videregående
skole.
Hovedutvalget er glad for at det tas langsiktige avgjørelser for skolestrukturen i Østfold. De siste
årene har endringene vært gjort uten at det har vært en synlig helhetlig tanke. Halden kommune
har tidligere uttalt seg svært kritiske til de endringene som har vært gjort i tilbudsstrukturen i
videregående opplæring i Halden. Nedleggingen av aktivitørfag (design og håndverk), dans og
studieforberedende med formgivning kom i alle tilfeller relativt brått på og har i stor grad endret
kulturlivet i Halden. Det kreative miljøet ved Halden videregående skole har vært svært viktig
for utviklingen av både det frivillige og det profesjonelle kulturlivet i Halden. Utvalget viser i
denne sammenheng blant annet til at store arrangementer som Opera Østfold, Tons Of Rock og
Kanonrock har stor andel av frivillige med bakgrunn fra Halden videregående skole. Ved
vurdering av samfunnsmessige effekter for kultur/idrett på side 21-22 er kun fysiske fordeler for
kultur- og idrettslivet vektlagt konsekvens. Den store kompetansen og det miljøet de praktiskestetiske fagene skaper i lokalsamfunnet er ikke omtalt eller vektlagt.
Dersom Halden videregående skole skal samles i sentrum forstår utvalget at det vil være behov
for å se på lokaler til undervisningen i musikk, dans og drama ved Halden videregående skole på
nytt. Halden kommune vil være velvillige til å se på sambruksavtaler av idrettsanlegg og
kulturlokaler i sentrum. Eksempelvis vil det være mulig å se på sambruk av Black Box,
kulturskolen og lokalene knyttet til Brygga kultursal. Det vil også være en styrke for
utdanningstilbudet å knytte undervisningen tettere til kulturaktiviteten til Halden kommune og
andre aktører i lokalsamfunnet.

Hovedutvalget viser til at endringene i tilbudsstrukturen i Halden er lik i samtlige nye
alternativer som presenteres, og er den eneste regionen som fremstår som en «taper» i mangfold
i skoletilbud uten at alternativer er drøftet.
Hovedutvalget er også skeptiske til at fylkeskommunen forlater prinsippet om likeverdig tilbud i
fylkets fire regioner. Halden er et selvstendig arbeids-, bo- og serviceområde, og en naturlig
avgrensing for én region. Halden vil om dette forslaget blir vedtatt bli den eneste regionen uten
Musikk, dans og drama, Design og håndverk eller Studieforberendende med formgivning. Altså
den eneste regionen uten noen mulighet til å ta estetiske fag i videregående opplæring. Dette bør
tale for å opprettholde det tilbudet som er i Halden i dag på musikk og drama.
Oppsummert:
Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold
- tilrår å opprettholde tilbudet innen Musikk, dans og drama i Halden
- er åpen for å se på samarbeid om lokaler for undervisningen i kreative fag i Halden
sentrum
- mener alle regioner skal ha minst ett tilbud innen estetiske studieprogram
Per Magnus Sandsmarks uttalelse ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold i Halden kommune viser til «Skolebruksplan for
Østfold fylkeskommune 2015-2026 del 2» og høringsbrevet sendt til Halden kommune. Denne
høringsuttalelsen er fra Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold, og supplerer Halden
kommunes generelle høringsuttalelse. Derfor omhandler denne uttalelsen først og fremst
nedleggingen av utdanningsprogrammet for musikk, dans og drama ved Halden videregående
skole.
Hovedutvalget er glad for at det tas langsiktige avgjørelser for skolestrukturen i Østfold. De siste
årene har endringene vært gjort uten at det har vært en synlig helhetlig tanke. Halden kommune
har tidligere uttalt seg svært kritiske til de endringene som har vært gjort i tilbudsstrukturen i
videregående opplæring i Halden. Nedleggingen av aktivitørfag (design og håndverk), dans og
studieforberedende med formgivning kom i alle tilfeller relativt brått på og har i stor grad endret
kulturlivet i Halden. Det kreative miljøet ved Halden videregående skole har vært svært viktig
for utviklingen av både det frivillige og det profesjonelle kulturlivet i Halden. Utvalget viser i
denne sammenheng blant annet til at store arrangementer som Opera Østfold, Tons Of Rock og
Kanonrock har stor andel av frivillige med bakgrunn fra Halden videregående skole. Ved
vurdering av samfunnsmessige effekter for kultur/idrett på side 21-22 er kun fysiske fordeler for
kultur- og idrettslivet vektlagt konsekvens. Den store kompetansen og det miljøet de praktiskestetiske fagene skaper i lokalsamfunnet er ikke omtalt eller vektlagt.
Dersom Halden videregående skole skal samles i sentrum forstår utvalget at det vil være behov
for å se på lokaler til undervisningen i musikk, dans og drama ved Halden videregående skole på
nytt. Halden kommune vil være velvillige til å se på sambruksavtaler av idrettsanlegg og
kulturlokaler i sentrum. Eksempelvis vil det være mulig å se på sambruk av Black Box,
kulturskolen og lokalene knyttet til Brygga kultursal. Det vil også være en styrke for
utdanningstilbudet å knytte undervisningen tettere til kulturaktiviteten til Halden kommune og
andre aktører i lokalsamfunnet.

Hovedutvalget viser til at endringene i tilbudsstrukturen i Halden er lik i samtlige nye
alternativer som presenteres, og er den eneste regionen som fremstår som en «taper» i mangfold
i skoletilbud uten at alternativer er drøftet.
Hovedutvalget er også skeptiske til at fylkeskommunen forlater prinsippet om likeverdig tilbud i
fylkets fire regioner. Halden er et selvstendig arbeids-, bo- og serviceområde, og en naturlig
avgrensing for én region. Halden vil om dette forslaget blir vedtatt bli den eneste regionen uten
Musikk, dans og drama, Design og håndverk eller Studieforberendende med formgivning. Altså
den eneste regionen uten noen mulighet til å ta estetiske fag i videregående opplæring. Dette bør
tale for å opprettholde det tilbudet som er i Halden i dag på musikk og drama.
Oppsummert:
Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold
- tilrår å opprettholde tilbudet innen Musikk, dans og drama i Halden
- er åpen for å se på samarbeid om lokaler for undervisningen i kreative fag i Halden
sentrum
- mener alle regioner skal ha minst ett tilbud innen estetiske studieprogram

PS 2014/38 Forespørsler
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold - 21.08.2014
Behandling:
Utvalgsleder vil komme tilbake med en fullstendig informasjon til neste møte.
FO 2014/6 Forespørsel fra Elisabeth Giske (AP) vedr. bruk av Fredriksten festning etter
vedtak om fredning 16.08.14.

