Artikler i

«Målinger påviste metangass i planlagt boligområde»
«Masser som avgir eksplosjonsfarlige gasser må fjernes hvis
planene om boligbygging på Tyska i Halden skal realiseres.»
https://www.kommunal-rapport.no/nyheter/malinger-pavistemetangass-i-planlagt-boligomrade/138421!/ (Lukket artikkel)

«Hakker hull i isen - så tar det fyr»
Av Marte Danbolt 3.febr uar 2021 i kommunal rapport ...
gruppa Stans utbygging av Tyska og Hollenderen i forrige
uke Da hadde isen i bukta utenfor det aktuelle
utbyggingsområdet ligget i fem dager Borgerinitiativets fakir
Jørn Bøhmer Olsen ser ... https://www.kommunalrapport.no/nyheter/hakker-hull-i-isen-sa-tar-det-fyr/128450!/
(Lukket artikkel)

«Statsforvalteren griper inn mot byggeplaner i Halden»
Av Marte Danbolt 1.februar 2021 i kommunal rapport - ...
gruppa Stans utbyggingen av Tyska og Hollenderen Strider
mot nasjonale interesserStatsforvalteren mener
planforslaget er i strid med nasjonale og vesentlige
regionale interesser på miljøområdet Den ...
https://www.kommunalrapport.no/planarbeid/statsforvalteren-griper-inn-motbyggeplaner-i-halden/128282!/ (Lukket artikkel)

«Fylkesråd: – Passer ikke inn i Halden»
Av Marte Danbolt 28.januar 2021 i kommunal rapport ... for
Fredrikshald brygge på Tyska og Hollenderen i Halden Det
framgår av forslaget til høringsuttalelse skrevet av fylkesråd for
plan klima og miljø Anne Beathe Tvinnereim
https://www.kommunal-rapport.no/styring/fylkesrad-passerikke-inn-i-halden/128143!/ (Lukket artikkel)

"Selvskryt på grensen"
av Agnar Kaarbø 31. mars 2017 Kommunal rapport
Det er forståelig at ordførere vil snakke opp egen kommune. Men hvis selvskrytet skal være
troverdig, må ordbruken være gjennomtenkt. https://www.kommunalrapport.no/spraakspalta/selvskryt-pa-grensen/26711!/ (Lukket artikkel)

"Haldens «sterke mann» meldte seg ut av Ap"
av Marte Danbolt 20. desember 2016 Kommunal rapport
«Haldens sterke mann» gjennom mange år meldte seg ut av Arbeiderpartiet mandag. I dag
skulle styret i Halden Ap – med bistand fra Østfold Ap – drøfte hvordan de skulle løse
konflikten med ham. https://www.kommunal-rapport.no/politikk/haldens-sterke-mannmeldte-seg-ut-av-ap/27734!/ (Lukket artikkel)
"Halden Ap ber om hjelp til opprydding"
av Marte Danbolt 15. desember 2016 Kommunal rapport
Ledelsen i Halden Ap ber fylkespartiet om hjelp til å rydde opp i en intern konflikt. En
tidligere partitopp skal ha truet gruppelederen, mens en erfaren Ap-politiker melder overgang
til Høyre på grunn av Aps interne problemer. https://www.kommunalrapport.no/politikk/halden-ap-ber-om-hjelp-til-opprydding/27808!/ (Lukket artikkel)

"Smertefullt generasjonsskifte"
av Tone Holmquist 28. november 2014 Kommunal rapport
Mange partilag sliter med å få de eldre til å gi plass til nye krefter. Få steder har det vært
viktigere å få til et skifte enn i Halden Ap. https://www.kommunalrapport.no/kommentar/smertefullt-generasjonsskifte/35561!/ (Åpen artikkel)

"Fylkesmannen vil se på tomtesalg i Halden"
av Marte Danbolt 28. mai 2013 Kommunal rapport
Politikerne i Robek-kommunen Halden sa ja til tomtesalg
rådmannen frarådet på grunn av stor økonomisk risiko. Nå
vil Fylkesmannen se på saken. https://www.kommunalrapport.no/politikk/fylkesmannen-vil-se-pa-tomtesalg-ihalden/42295!/ (Lukket artikkel)

"Eksrådmann til bankerott selskap"
av Hanne Nordhagen Karlsen 22. mai 2012 Kommunal
rapport
Halden Byutvikling, der eksrådmann Per Egil Pedersen
skal begynne som daglig leder 1. juni, har bare penger til
drift ut mai. https://www.kommunalrapport.no/politikk/eksradmann-til-bankerottselskap/47841!/ (Lukket artikkel)

"Danket ut flere gode søkere"
av Marte Danbolt 30. mars 2011 Kommunal rapport -Halden-ordføreren danket ut flere
kvalifiserte søkere da han ble ansatt som avdelingsleder i et selskap han selv er styreleder for.
Både søkere og tillitsvalgte reagerer. https://www.kommunal-rapport.no/politikk/danket-utflere-gode-sokere/53576!/ (Åpen artikkel)

"Reaksjon på sin plass"
av Kommunal Rapport 23. mars 2011 Kommunal rapport
Det har ikke gått upåaktet hen at Halden-ordfører Per-Kristian Dahl (Ap) har fått seg ny jobb.
Han er ansatt som avdelingsleder i attføringsbedriften Industriprodukter AS, der han selv er
valgt til styreleder og generalforsamling. https://www.kommunal-rapport.no/debatt/reaksjonpa-sin-plass/53668!/ (Åpen artikkel)
"Ny storm rundt Halden-ordføreren"
av Marte Danbolt 16. mars 2011 Kommunal rapport
Reaksjonene er sterke etter at ordfører Per-Kristian Dahl (Ap) i Halden er ansatt som
avdelingsleder i et kommunalt selskap han selv er styreleder for. Høyres ordførerkandidat Tor
Edquist setter store spørsmålstegn ved ansettelsen. https://www.kommunalrapport.no/politikk/ny-storm-rundt-halden-ordforeren/53733!/ (Åpen artikkel)

«Budsjettet til Halden»
9. februar 2011 https://www.kommunal-rapport.no/debatt/budsjettet-til-halden/54164!/
(Åpen artikkel)

"Krever regnestykke for ny havn"
av Ole Petter Pedersen 24. januar 2011 Kommunal rapport
Hva kommer utbygging av ny havn i Halden til å koste? Det ber Frp rådmannen å svare på.
https://www.kommunal-rapport.no/oppvekst/krever-regnestykke-for-ny-havn/54357!/
(Åpen artikkel)

«Halden-budsjettet kan være i strid med loven»
Av Ole Petter Pedersen 21. desember 2010 i Kommunal rapport https://www.kommunalrapport.no/oekonomi/halden-budsjettet-kan-vaere-i-strid-med-loven/54587!/ (Åpen
artikkel)

"Ingen politisk søndagsskole"
av Marte Danbolt 09.12.2010 Kommunal rapport -Flere opplever at de har betalt en høy pris
etter å ha utfordret makthaverne i Halden. https://www.kommunal-rapport.no/debatt/ingenpolitisk-sondagsskole/54742!/ (Åpen artikkel)
«Politiker blander seg i saksforberedelsene»
av Marte Danbolt 1. desember 2010 Kommunal rapport
https://www.kommunal-rapport.no/oekonomi/politiker-blander-seg-isaksforberedelsen/54807!/ (Åpen artikkel)
"Opposisjonen blir herset med"
av Marte Danbolt 1. desember 2010 Kommunal rapport
– Du sier ikke ett ord til! Det var beskjeden Sp-politiker Kari Buer forteller at hun fikk fra
Aps Svein Olaussen på et møte i teknisk hovedutvalg. https://www.kommunalrapport.no/oekonomi/opposisjonen-blir-herset-med/54811!/ (Åpen artikkel)
"Norske Skog-avtale i boks"
av Ole Petter Pedersen 15. oktober 2010 Kommunal rapport
HALDEN: Kommunestyret i Halden godkjente i går kveld en avtale mellom kommunen og
Norske Skog om kjøp av store arealer til byutvikling. https://www.kommunalrapport.no/politikk/norske-skog-avtale-i-boks/55351!/ (Åpen artikkel)

"Hevder hun ble truet vekk fra Halden Ap"
av Marte Danbolt 11. mai 2009 Kommunal rapport - Tidligere leder i Halden Ap, AnnCathrin Becken (Ap), hevder hun ble truet om at livet hennes kunne bli vanskelig dersom hun
ikke innordnet seg i eget parti. https://www.kommunal-rapport.no/politikk/hevder-hun-bletruet-vekk-fra-halden-ap/60932!/ (Åpen artikkel)
"Hat og hevn i Halden"
av Kommunal rapport 21. januar 2003
HALDEN: - Dette er ikke tilfelle! Det medfører ikke riktighet! Jeg gir deg en advarsel!
Ordfører Torhild Johnsen (KrF) banker iltert med klubba for å stoppe eksordfører og tidligere
samarbeidspartner Carsten Dybevig (H). I åtte år er fiendskapet i Halden blitt stadig verre.
https://www.kommunal-rapport.no/politikk/hat-og-hevn-i-halden/78493!/ (Åpen artikkel)
"- Styrer uten kjærlighet til byen"
av Siri Baastad 18. desember 2002 Kommunal rapport - De som styrer Halden viser en
mangel på kjærlighet til byen. De er uten tanke for byens framtid og uten omtanke for de
ansatte i kommunen. De har ikke ønske om å gjøre godt, bare å hevde egne synspunkter, sier
tidligere Halden-ordfører Carsten Dybevig (H). https://www.kommunalrapport.no/politikk/styrer-uten-kjaerlighet-til-byen/78645!/ (Åpen artikkel)
"Pensjonskassestyret i Halden trekker seg"
av Kommunal rapport 05. september 2001
Styret i Halden kommunale pensjonskasse stiller plassene sine til disposisjon etter store tap og
hard kritikk https://www.kommunal-rapport.no/oekonomi/pensjonskassestyret-i-haldentrekker-seg/82170!/ (Åpen artikkel)
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