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PS 2013/14 Godkjenning av innkalling
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold - 23.04.2013
Behandling:
Innkallingen ble enstemmig godkjent.
Vedtak:
Innkallingen ble godkjent.

PS 2013/15 Godkjenning av saksliste
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold - 23.04.2013
Behandling:
Sakslisten ble enstemmig godkjent.
Vedtak:
Sakslisten ble godkjent.

PS 2013/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold - 23.04.2013
Behandling:
Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent.
Vedtak:
Protokoll fra forrige møte ble godkjent.

PS 2013/17 Referatsaker
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold - 23.04.2013
Behandling:
Referatsak ble enstemmig tatt til orientering.
Vedtak:
Referatsak ble tatt til orientering.

RS 2013/4 Økonomirapport mars 2013

PS 2013/18 Det Norske Blåseensemble - videreføring eller oppsigelse av avtale
innen 01.06.2013
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold - 23.04.2013
Behandling:
Utvalgsleder Per Magnus F. Sandsmark, V fremmet følgende forslag til vedtak:
1.
2.
3.

Avtale om drift av DNBE videreføres.
Saken videresendes til formannskap og kommunestyre, som vil gjøre vedtak om
inndeling av videre drift.
Kommunen tar på nytt initiativ til forhandlinger med andre kommuner eller andre
interessenter med sikte på å dele Halden kommunes økonomiske forpliktelse. Sak om
dette fremlegges innen årsslutt.

Utvalgsleders forslag ble satt opp med punktvis votering.
Pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.
Pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.
Pkt. 3 ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1.
2.
3.

Avtale om drift av DNBE videreføres.
Saken videresendes til formannskap og kommunestyre, som vil gjøre vedtak om
inndeling av videre drift.
Kommunen tar på nytt initiativ til forhandlinger med andre kommuner eller andre
interessenter med sikte på å dele Halden kommunes økonomiske forpliktelse. Sak om
dette fremlegges innen årsslutt.

PS 2013/19 Tiltak for å redusere budsjettunderskudd ved Teknisk og kultur
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold - 23.04.2013
Behandling:
Utvalgsleder Per Magnus F. Sandsmark, V fremmet følgende forslag til vedtak:
1.
2.

I henhold til prognosene ligger Enhet for kultur og idrett an til å holde sin ramme uten
nye kutt i virksomheten. Dette ønsker HKIM å opprettholde. HKIM tar ikke stilling til
forslagene på teknisk sektor.
Ikke-utbetalte midler etter søknad og spillemidler holdes igjen til oktober da det er bedre
oversikt over den økonomiske situasjonen i sektoren, og utbetales kun dersom sektoren
fremdeles ser ut til å holde mindreforbruk. De dette gjelder blir underrettet om dette

3.

umiddelbart. Administrasjon får ikke tildele «frie midler» før HKIM vedtar noe annet.
Faste avtaler og andre ordinære støtteordninger skal overholdes.
Det er et mål og opprettholde et bredt tilbud innen kultur, idrett og frivillige aktivitet i
Halden. Det blir ofte ved innsparingsrunder og budsjetter foreslått endringer og kutt som
ikke er tilstrekkelig utredet. HKIM ber derfor i dette vedtaket om noen utredninger som
skal være klare i god tid før budsjettarbeidet for å sikre en større forutsigbarhet for
brukerne av våre tjenester og bedre prosesser:

a. Det settes ned en arbeidsgruppe bestående av èn fra Halden svømmeklubb, èn fra
Statsbygg, èn fra Høgskolen i Østfold samt to politikere som innen september legger
frem forslag for ny organisering og finansiering av Remmen svømmehall med mål om å
øke besøket og redusere kostnadene. Kommunens administrasjon oppnevner en sekretær
som innkaller til første møte.
b. Det fremmes en egen sak om aktivitetstilbudet til funksjonshemmede i Råd for
funksjonshemmede, HKIM og HHO for å sikre at helhetlig tilbud til denne gruppen, og
sikre at dette tilbudet er av høy kvalitet, drives så effektivt som mulig og er
hensiktsmessig organisert for brukerne på tvers av sektorene. Denne saken fremmes for
hovedutvalgene innen september.
c. Kulturplanen som skal behandles i år skal vise hvordan utviklingen i enheten skal være i
tråd med den rammen for sektoren som vedtas i økonomien i juni. Hovedformålet med
planen skal være å få klare kvaliative og kvantiative mål for arbeidet i kultursektoren og
sikre forutsigbarhet for kultur- og idrettslivet innen de økonomiske rammene som vedtas
i økonomiplanen. For å forholde seg til økonomiplanen vedtas nytt planprogram i juni.
d. Endringer i kulturskolen, ungdomstilbud og musikkfaglig oppfølging på Rockehuset
avventer ventet behandling i HKIM i mai. Rockehuset skal opprettholdes som
musikkfaglig tilbud.
John Østensvig, Ap fremmet følgende forslag til vedtak:
Opposisjonen har over lengre tid fremført at budsjetter som ble vedtatt 20.desember 2012 var
fullstendig urealistisk. Rådmannen har i sin redegjørelse ovenfor formannskapet gitt uttrykk for
at det ikke vil være mulig og oppnå regnskapsmessig balanse i 2013, selv med gjennomføring av
de sparetiltak i det vedtatte budsjett, og i rådmannens tiltakspakke som kan realiseres. Politiske
fora innkalles til møte så snart dette arbeidet er utført av administrasjonen.
Utvalgsleders fremlagte forslag ble vedtatt med 5 stemmer (V, H, Sp og MDG)
Vedtak:
1.
2.

3.

I henhold til prognosene ligger Enhet for kultur og idrett an til å holde sin ramme uten
nye kutt i virksomheten. Dette ønsker HKIM å opprettholde. HKIM tar ikke stilling til
forslagene på teknisk sektor.
Ikke-utbetalte midler etter søknad og spillemidler holdes igjen til oktober da det er bedre
oversikt over den økonomiske situasjonen i sektoren, og utbetales kun dersom sektoren
fremdeles ser ut til å holde mindreforbruk. De dette gjelder blir underrettet om dette
umiddelbart. Administrasjon får ikke tildele «frie midler» før HKIM vedtar noe annet.
Faste avtaler og andre ordinære støtteordninger skal overholdes.
Det er et mål og opprettholde et bredt tilbud innen kultur, idrett og frivillige aktivitet i
Halden. Det blir ofte ved innsparingsrunder og budsjetter foreslått endringer og kutt som
ikke er tilstrekkelig utredet. HKIM ber derfor i dette vedtaket om noen utredninger som
skal være klare i god tid før budsjettarbeidet for å sikre en større forutsigbarhet for
brukerne av våre tjenester og bedre prosesser:

a. Det settes ned en arbeidsgruppe bestående av èn fra Halden svømmeklubb, èn fra
Statsbygg, èn fra Høgskolen i Østfold samt to politikere som innen september legger
frem forslag for ny organisering og finansiering av Remmen svømmehall med mål om å
øke besøket og redusere kostnadene. Kommunens administrasjon oppnevner en sekretær
som innkaller til første møte.
b. Det fremmes en egen sak om aktivitetstilbudet til funksjonshemmede i Råd for
funksjonshemmede, HKIM og HHO for å sikre at helhetlig tilbud til denne gruppen, og
sikre at dette tilbudet er av høy kvalitet, drives så effektivt som mulig og er
hensiktsmessig organisert for brukerne på tvers av sektorene. Denne saken fremmes for
hovedutvalgene innen september.
c. Kulturplanen som skal behandles i år skal vise hvordan utviklingen i enheten skal være i
tråd med den rammen for sektoren som vedtas i økonomien i juni. Hovedformålet med
planen skal være å få klare kvaliative og kvantiative mål for arbeidet i kultursektoren og
sikre forutsigbarhet for kultur- og idrettslivet innen de økonomiske rammene som vedtas
i økonomiplanen. For å forholde seg til økonomiplanen vedtas nytt planprogram i juni.
d. Endringer i kulturskolen, ungdomstilbud og musikkfaglig oppfølging på Rockehuset
avventer ventet behandling i HKIM i mai. Rockehuset skal opprettholdes som
musikkfaglig tilbud.

