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PS 2012/39 Godkjenning av innkalling
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold - 06.09.2012
Behandling:
Innkallingen enstemmig godkjent.
Vedtak:
Innkallingen godkjent.

PS 2012/40 Godkjenning av saksliste
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold - 06.09.2012
Behandling:
Det ble gjort følgende endringer på sakslisten:
PS 2012/45 behandles som første politiske sak.
Deretter PS 2012/47
Sakslisten med disse endringene ble enstemmig vedtatt.
Eivor Held Sundling, H, meldte forespørsel.
Vedtak:
Sakslisten godkjent.

PS 2012/41 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold - 06.09.2012
Behandling:
Protokollen fra forrige møte ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Protokoll fra forrige møte vedtatt.

PS 2012/42 Referatsaker
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold - 06.09.2012
Behandling:
Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering.

Vedtak:
Referatsakene tatt til orientering.

RS 2012/9 Halden ungdomsråd - kontaktinformasjon.
RS 2012/10 Referat fra møte i styringsgruppen for Opera Østfold.
RS 2012/11 Referat fra møte i styringsgruppen Østfold 1814 - 2014.

PS 2012/43 Søknad om støtte til fylkesleier for 4H-ere i Østfold.
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold - 06.09.2012
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg for kultur, idrett og inkludering bevilger kr 20 000,- til gjennomføring av fylkesleir
i regi av Torpedalen 4H og Idd 4H. Tilskuddet skal dekke deler av leie av telt, og beløpet
overføres til ASVO.
Tilskuddet belastes ansvar 270008 – driftstilskudd etter søknad.

PS 2012/44 Veinavn Grønlia.
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold - 06.09.2012
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Grønlia som ligger ved siden av Holteødegården og Brekkerødfeltet, får Grønlia som offisielt
veinavn.

PS 2012/45 Det Norske Blåseensemble - årsrapport 2011.
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold - 06.09.2012
Behandling:
Per Magnus F. Sandsmark, V og Vibeke Julsrud, MDG, ble av organet erklært inhabile.
Else Milde, H og Dafinn Stærk, Krf tok sete.
Eivor Held Sundling, ble valgt til møteleder under behandlingen av denne saken.

John Østensvig, Ap fremmet forslag om utsettelse:
Saken utsettes inntil Halden kommunes forventninger til DNBE vedtas, i henhold til vedtak i
sak 2011/115 fra formannskapet.
Utsettelsesforslaget falt mot 5 stemmer. (H, Krf, Sp)
Eivor Held Sundling, H, fremmet følgende tilleggsforslag:
1. Det er viktig for Halden kommune å være med på å sikre Det Norske Blåseensemble
langsiktige rammevilkår. Halden kommune vil styrke dialogen med DNBE.
2. Halden kommune vil oppfordre DNBE til å styrke samarbeidet med øvrig musikkog kulturliv i Halden, og være mer synlige i lokalsamfunnet.
John Østensvig, Ap, fremmet følgende forslag til vedtak:
Administrasjon legger fram egen sak ang. Halden kommunes forventninger til DNBE.
Saken fremmes for HKIM i møte 11. oktober.
Forslaget fra Østensvig fikk 4 stemmer og falt. (Ap)
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslagene fra Held Sundling ble vedtatt mot 4 stemmer (Ap)
Vedtak:
Styrets årsrapport 2011 for Det Norske Blåseensemble tas til orientering.
1. Det er viktig for Halden kommune å være med på å sikre Det Norske Blåseensemble
langsiktige rammevilkår. Halden kommune vil styrke dialogen med DNBE.
2. Halden kommune vil oppfordre DNBE til å styrke samarbeidet med øvrig musikkog kulturliv i Halden, og være mer synlige i lokalsamfunnet.

PS 2012/46 Remmen svømmehall.
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold - 06.09.2012
Behandling:
John Østensvig, Ap, fremmet følgende forslag til vedtak:
Remmen svømmehall rehabiliteres ikke.
Hovedutvalget anbefaler at det bygges nytt svømmeanlegg på Remmen, slik som det tidligere
har blitt forelagt kommunestyret.
Leder fremmet følgende endringsforslag til rådmannens innstilling (første avsnitt):
HKIM anbefaler for formannskapet å planlegge rehabilitering av Remmen svømmehall.
Kostnader tilsvarende 25 mill kr behandles ved behandling av budsjett 2013 i høst.

Jens Bakke, Sp, fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling:
Før vedtak i formannskapet skal det inviteres til et åpent møte der alle interesserte og involverte
får ytre seg om saken.
Forslaget fra Østensvig fikk 4 stemmer og falt. (Ap)
Endringsforslag fra Sandsmark ble vedtatt mot 4 stemmer.
Tilleggsforslaget fra Bakke ble enstemmig vedtatt.
Svein Håkon Pedersen, H, ønsket følgende protokolltilførsel:
Dersom rehabiliteringsvedtaket blir stående vil det ikke bli bygd nytt basseng/badeland og
heller ikke allbrukshall i Halden kommune på 20-30 år. Innendørsidretten vil bli sterkt
skadelidende. Et rehabiliteringsvedtak vil måtte øke den totale gjelden for Halden kommune
med minimum 25 millioner. Erfaringsmessig ved rehabilitering, vil utgiftene ligge adskillig
høyere.
Hadde man gått for et utsettelsesforslag, kunne man starte bygging av ny svømmehall kanskje
allerede om 5-6 år. Fordi da ville den totale gjelden være brakt ned på et akseptabelt nivå for
låneopptak for bygging av svømme- og allbrukshall.
Det er Statsbygg som fremtvinger rehabilitering som fremtvinger av Remmen svømmehal på
nåværende tidspunkt og som tvinger Halden kommune til å øke den totale gjelden. Statsbygg vil
ikke benytte rehabiliteringspenger til nybygg.
Vedtak:
HKIM anbefaler for formannskapet å planlegge rehabilitering av Remmen svømmehall.
Kostnader tilsvarende 25 mill kr behandles ved behandling av budsjett 2013 i høst.
I tillegg bevilges kr 500 000,- i 2012 for å delfinansiere ( 50/50 ) prosjekterende konsulenter
samt lønnsutgifter til prosjektleder. Disse midlene belastes Halden kommunes interimskonto hos
Statsbygg.
Før vedtak i formannskapet skal det inviteres til et åpent møte der alle interesserte og involverte
får ytre seg om saken.
Svein Håkon Pedersen, H, ønsket følgende protokolltilførsel:
Dersom rehabiliteringsvedtaket blir stående vil det ikke bli bygd nytt basseng/badeland og
heller ikke allbrukshall i Halden kommune på 20-30 år. Innendørsidretten vil bli sterkt
skadelidende. Et rehabiliteringsvedtak vil måtte øke den totale gjelden for Halden kommune
med minimum 25 millioner. Erfaringsmessig ved rehabilitering, vil utgiftene ligge adskillig
høyere.
Hadde man gått for et utsettelsesforslag, kunne man starte bygging av ny svømmehall kanskje
allerede om 5-6 år. Fordi da ville den totale gjelden være brakt ned på et akseptabelt nivå for
låneopptak for bygging av svømme- og allbrukshall.
Det er Statsbygg som fremtvinger rehabilitering som fremtvinger av Remmen svømmehal på
nåværende tidspunkt og som tvinger Halden kommune til å øke den totale gjelden. Statsbygg vil
ikke benytte rehabiliteringspenger til nybygg.

PS 2012/47 Innkjøp av utstyr til Sportsbiblioteket
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold - 06.09.2012
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Innkjøp av sportsutstyr med en budsjettramme på 500 000,- til innvestering på bakgrunn
av innvilget søknad av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til Barne- og
ungdomstiltak i større bysamfunn gjennomføres. Dette lokaliseres i tilknytning til Domino,
hvor eksisterende lagerrom benyttes. Deler av resterende søknadssum benyttes til
lønnsutgifter ved behov.

PS 2012/48 Økonomirapport for Brygga Kultursal Halden etter møte i HKIM
23.05.2012.
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold - 06.09.2012
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
John Østensvig, Ap, ønsket følgende protokolltilførsel:
Det forventes at posisjonen tar ansvar for budsjettvedtaket mht Brygga kultursal, ved at det
fremmes tiltak som gjør enheten i stand til å drifte salen som forutsatt.
Vedtak:
Saken legges fram til orientering
John Østensvig, Ap, ønsket følgende protokolltilførsel:
Det forventes at posisjonen tar ansvar for budsjettvedtaket mht Brygga kultursal, ved at det
fremmes tiltak som gjør enheten i stand til å drifte salen som forutsatt.

PS 2012/49 Investering for komplettering og oppgradering av teknisk utstyr i
Brygga Kultursal.
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold - 06.09.2012
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Bruk av investeringsmidler til oppgradering og komplettering av lydutstyret i Brygga Kultursal
vedtas innenfor rammen på kr. 300.000,- som framgår i budsjettet for 2012.

PS 2012/50 Innspill fra teknisk og kultur til kommunal planstrategi 20102014.
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold - 06.09.2012
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Innen for kommunalområdet Teknisk og kultur er følgende kommunedelplaner, temaplaner og
utredninger planlagt gjennomført i kommende fireårsperiode:
1)
Plantype / Navn på plan

2)
Planens
varighet

3)
4)
Status Framdriftsstatus:
V=vedtatt
UA-under arbeid
PU=planlagt utarb.

5)
Tidligere vedtatt eller
rullert plan
*Oppstartsår (O)
*Vedtaksår (V)

6) Vedtas av:
KO=kommunestyret
HKI=kultur, idrett og mangfold
HPML= plan, miljø og landbruk
HTB= teknisk drift og byggesak
HUO= ungdom og oppvekst

7)
Merknader

Teknisk forvaltning
Hovedplan VA

Må

UA

Vedlikeholdsplan kommunale bygg
Plan for trafikksikring

Må
Må

UA

Plan for gang og sykkelveier

Må

UA

Kommunalteknikk
Avfallsplan
Plan for sommer-/vintervedlikehold av
kommunale veier
Halden brannvesen
Dokumentasjon av brannvesenet (brannordning)

2011

2013

Brannsikring av tett verneverdig
trehusbebyggelse
Miljø og landbruk
Klima og energiplanen for Halden kommune

2015

Handlingsplan – kommunedelplan klima- og
energi 2010-2015
Landbruksplan
Handlingsplan – temaplan for landbruksplan
2010-2016
Handlingsplan for vannområdene i kommunen
Kartlegging av grunnforhold – stabilitet
Kartlegging av grunnforhold – forurensning
Handlingsplan for klippeblåvingen
Plan, byggesak og geodata
Støykartlegging

HPML, HTB, KO

Må

PU

HTB, KO

Oppstart høsten 2012

PU

HTB, H

Oppstart høsten 2012

Må

UA

O: 2009
V: 2010

HTB, KO

Planen til KO høsten 2012

Bør

UA

O: 2009

HPML, HTB, KO

Temaplan.

O: 2009
V: 2010

HPML, KO

Kommunedelplan

Må

V
PU
V

HPML
O: 2010
V: 2011

HPML

Temaplan for landbruk og skogbruk

Bør

PU

V:2012

HPML

Under arbeid – ferdig høsten 2012

Må
Bør
Bør
Bør

PU
PU
PU
PU

O:2012

HPML
HPML
HPML
HPML

Oppstart høsten 2012

Bør

PU

HPML

Avklart politisk 2010
Luftsonekart er utarbeidet –
implementering som planverktøy
gjenstår.
Temaplan - del av arbeidet med
sentrumsplan
Kommunedelplan
Kommunedelplan – småbåthavner
inngår i denne planen.
Har kortsiktig del – 2010 og
langsiktig del 2018. Kortsiktig klar
for å evalueres og utarbeides ny.
Temaplan/kartlegging
Områdeplan. Administrasjonen
utreder kostnader.
Erstatning for industriområde som
ble tatt ut i arbeidet med
kommuneplanens arealdel.
I oppstartsfasen på revidering.
Eksisterende plan lever til ny plan
kommer.

Må

Bør

Grøntstrukturplan for sentrumsområdene

Må

PU

Sentrumsplan

Må

PU

Kommunedelplan for kystsonen

Må

PU

2018

Må

O:2012

UA

HPML
HPML
O:2012

HPML, KO
O: 2004
V: 2006

V

HPML, KO

HPML, KO

Barnehageplan

Bør

PU

HUO, HPML

Områdeplan for Svalerødkilen

Bør

PU

HPML

Områdeplan for industriområde på Svinesund:

Må

PU

HPML

Kommuneplanens arealdel
Hovedutvalgsområde: Kultur
Kulturplan

2011/15
2010

Handlingsplan VA for perioden
2011 til 2014
vedtatt
Temaplan
Planen må revideres i 2012
Arbeidet med revidering starter i
2012.

Bør

Luftsonekart

Handlingsplan for universell utforming

HPML, HTB, KO
HTB, KO
HTB, KO

PU

Må
2016

O: 2012
V: 2012

Må
Må

V
V

O: 2010
V: 2011

HTB, HPML, KO
HKI, KO

Oppstart høsten 2012
Temaplan

Under oppstart for revidering

Kommunedelplan for fysisk
Aktivitet i Halden
Barne- og ungdomsplan
Kulturminneplan

2017

Må

V

Bør
Bør

2011
PU
PU

HKI, HPML, KO

Handlingsdelen under revisjon

HKI, HUO, KO
HPML, HKI

Temaplan
Temaplan

PS 2012/51 Rapportering på sykefravær mai - juli 2012.
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold - 06.09.2012
Behandling:
John Østensvig, Ap, fremmet følgende tilleggsforslag:
Det settes opp egen sak om sektorens økonomi i neste møte.
Rådmannens innstilling med Østensvigs tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold tar rapportering på økonomi og sykefravær til
orientering.
Det settes opp egen sak om sektorens økonomi i neste møte.

PS 2012/52 Forespørsler
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold - 06.09.2012
Behandling:
Utvalgsleder besvarte forespørsel i møte.
Vedtak:

FO 2012/5 Forespørsel fra Eivor Held Sundling, vedr. Seniordansen

