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PS 2015/38 Godkjenning av innkalling
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold - 18.08.2015
Behandling:
Innkallingen ble enstemmig godkjent.
Vedtak:
Innkallingen ble godkjent.

PS 2015/39 Godkjenning av saksliste
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold - 18.08.2015
Behandling:
Sakslisten ble enstemmig godkjent.
Vedtak:
Sakslisten ble godkjent.

PS 2015/40 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold - 18.08.2015
Behandling:
Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent.
Vedtak:
Protokollen fra forrige møte ble godkjent.

PS 2015/41 Kulturplan 2015-2019
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold - 18.08.2015
Behandling:
Per Magnus Sandsmark V, fremmet på vegne av H, V, Krf og Sp følgende forslag til vedtak;
Kulturplanen vedtas med følgende endringer:


Antall nye planer skal reduseres til et minimum (innsatsområde 1 tiltak 4, innsatsområde 2
tiltak 4, innsatsområde 4 tiltak 1, innsatsområde 7 tiltak 1, innsatsområde 10 tiltak 2 strykes)
for å kunne prioritere de administrative ressursene på aktiviteter og arrangementer for
publikum.









Det etableres ikke en kulturpris (innsatsområde 12). Pengene satt av til dette skal gå til
tilskudd til lag og foreninger.
Endringer i innsatsområde 11:

o Utarbeide kulturminneplan
o Konservativen skal ikke overføres til Halden historiske Samlinger. Konservativen skal være
en aktiv kulturarena i Halden. Administrasjonen skal utrede eventuell organisasjons- og
samarbeidsformer for å sikre videre bruk og restaurering.
o Legat for allmennyttige formål skal benyttes til forprosjektering og gjennomføring av
restaurering av Konservativen, når forpliktelsene til Kulissemagasinet er gjennomført.
o Halden kommune skal være en konstruktiv samarbeidspartner for å finne varig lokalisering
for Østfoldmuseene/ Halden historiske Samlinger i Halden.


Nye tiltak:

o

Innsatsområde 1 (Ungdomstilbud)





o

Søke eksterne midler, bl.a. fra departementene, for å igangsette nye fritidstilbud for barn
og unge.
Sørge for at sportsbiblioteket er tilgjengelig og blir brukt.
Lage en administrativ plan sammen med skole og helse, for å sikre helhetlig oppfølging
av barn og unge i Halden.
Stille krav om kompetanse innen kultur, fritid og ungdom for stillinger i
ungdomsklubben og ved Rockehuset
Ta vare på Rockehuset som et kultur- og fritidstilbud for ungdom i Halden

Innsatsområde 2 (Halden bibliotek)



Utrede muligheten for å innføre meråpent bibliotek (åpning for publikum utover
åpningstidene) i Halden og legge frem sak for kommunestyret i løpet av 2016 som
inkluderer eventuelle investeringer for å oppnå dette.
Utvikle samarbeidet med andre aktører om å løfte Halden bibliotek som debattarena i
Halden.

o Innsatsområde 4 Frivillighet
Endre punktet til utarbeide en gjensidig samarbeidsavtale med Frivilligsentralen i
Halden
Jens Bakke Sp, fremmet følgende forslag til vedtak:
Innsatsområde 1, Tiltak 1
Relokalisere ungdomstilbudet og utrede en samlokalisering med ny ungdomsskole.
Jens Bakke Sp, fremmet følgende forslag til vedtak:
Arbeidersamfunnet har potensiale til å bli en viktig kulturarena i halden. Halden kommune vil
bidra som samarbeidspartner med aktører som vi skape kulturaktivitet i bygget.

John Østensvig Ap, fremmet følgende forslag til vedtak:
Halden kommune tar initiativ til, sammen med offentlige instanser og privat interessentar, å
opprette en stiftelse som har til formål å gjenåpne og drifte Studentersamfundet som et
kulturhus.
Ved votering ble forslag fra Per Magnus Sandsmark V, enstemmig vedtatt.
Ved votering ble forslag fra Jens Bakke Sp, vedr. innsatsområde 1, enstemmig vedtatt.
Ved votering vedr. Arbeidersamfunnet, ble forslag fra Jens Bakke og John Østensvig stilt
overfor hverandre ved votering.
Jens Bakkes forslag ble vedtatt mot 3 stemmer (Ap)

Vedtak:
Kulturplanen vedtas med følgende endringer:





Antall nye planer skal reduseres til et minimum (innsatsområde 1 tiltak 4, innsatsområde 2
tiltak 4, innsatsområde 4 tiltak 1, innsatsområde 7 tiltak 1, innsatsområde 10 tiltak 2 strykes)
for å kunne prioritere de administrative ressursene på aktiviteter og arrangementer for
publikum.
Det etableres ikke en kulturpris (innsatsområde 12). Pengene satt av til dette skal gå til
tilskudd til lag og foreninger.


Endringer i innsatsområde 11:

o Utarbeide kulturminneplan
o Konservativen skal ikke overføres til Halden historiske Samlinger. Konservativen skal være
en aktiv kulturarena i Halden. Administrasjonen skal utrede eventuell organisasjons- og
samarbeidsformer for å sikre videre bruk og restaurering.
o Legat for allmennyttige formål skal benyttes til forprosjektering og gjennomføring av
restaurering av Konservativen, når forpliktelsene til Kulissemagasinet er gjennomført.
o Halden kommune skal være en konstruktiv samarbeidspartner for å finne varig lokalisering
for Østfoldmuseene/ Halden historiske Samlinger i Halden.


Nye tiltak:

o

Innsatsområde 1 (Ungdomstilbud)





Søke eksterne midler, bl.a. fra departementene, for å igangsette nye fritidstilbud for barn
og unge.
Sørge for at sportsbiblioteket er tilgjengelig og blir brukt.
Lage en administrativ plan sammen med skole og helse, for å sikre helhetlig oppfølging
av barn og unge i Halden.
Stille krav om kompetanse innen kultur, fritid og ungdom for stillinger i
ungdomsklubben og ved Rockehuset
Ta vare på Rockehuset som et kultur- og fritidstilbud for ungdom i Halden


o

Relokalisere ungdomstilbudet og utrede en samlokalisering med ny ungdomsskole.

Innsatsområde 2 (Halden bibliotek)



Utrede muligheten for å innføre meråpent bibliotek (åpning for publikum utover
åpningstidene) i Halden og legge frem sak for kommunestyret i løpet av 2016 som
inkluderer eventuelle investeringer for å oppnå dette.
Utvikle samarbeidet med andre aktører om å løfte Halden bibliotek som debattarena i
Halden.
o Innsatsområde 4 Frivillighet


Endre punktet til utarbeide en gjensidig samarbeidsavtale med Frivilligsentralen i
Halden

Arbeidersamfunnet har potensiale til å bli en viktig kulturarena i Halden. Halden kommune vil
bidra som samarbeidspartner med aktører som vi skape kulturaktivitet i bygget.

