
Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.11.2019  
Behandling: 
 
Jens Bakke (SP) fremmet forslag til vedtak: 

Os-prosjektet igangsettes med følgende endrede veivalg og forutsetninger: 
1. Os barneskole beholdes og totalrenoveres under forutsetning av at man når kravene til 

universell utforming og et moderne skolebygg.  Prosjektering av skole og idrettshall skal 
sees i sammenheng. 

2. Idrettsarena med basishall som er planlagt på Os-tomta, skal bygges så raskt som mulig 
slik at den står ferdig til skolestart 2022. 

3. Innen utgangen av året skal det utarbeides en vurdering av de pedagogiske, praktiske og 
økonomiske fordeler og ulemper ved 1-10 skole og 1-7 skole i sentrum, basert på dagens 
skolegrenser. 

 
Fredrik Holm (H) fremmet forslag til vedtak: 

Prosjektet «Favn» iverksettes som tidligere vedtatt.  
 
 
Per Kristian Dahl (PP) fremmet forslag til vedtak: 

1. Os skole skal være en 1-7 skole hvor dagens skolebygning renoveres og det bygges 
nødvendig nye skolearealer. Skolen skal være universelt utformet. 

2. I tilknytning til skolen bygges det en basishall med en tilhørende håndballflate.  
3. Når det gjelder arenahall, så vurderes det å bygge en tilsvarende hall som var tenkt på Os 

(samme størrelse) på tomt ved siden av ny videregående skole på Saugbrugs. 
 
Det ble først votert punktvis over forslaget fra Dahl, deretter over forslaget fra F. Holm og så 
over forslaget fra Bakke. 
 
Ved voteringen ble stemmetallene for forslaget fra Dahl slik: 
Pkt 1: 6 stemmer for forslaget (PP, FrP) – forslaget falt. 
Pkt 2: 3 stemmer for forslaget (PP) – forslaget falt. 
Pkt 3: 3 stemmer for forslaget (PP) – forslaget falt. 
 
Ved votering over forslaget fra F. Holm fikk dette 13 stemmer (H, KrF, UAVH)og falt. 
 
Ved votering over forslaget fra Bakke fikk dette 23 stemmer (SP, AP, V, SV, MDG, R, FrP) og 
ble vedtatt. 
 
Per Kristian Dahl (PP) ba om protokolltilførsel. 
 

Vedtak: 
 
Os-prosjektet igangsettes med følgende endrede veivalg og forutsetninger: 



1. Os barneskole beholdes og totalrenoveres under forutsetning av at man når kravene til 
universell utforming og et moderne skolebygg.  Prosjektering av skole og idrettshall skal 
sees i sammenheng. 

2. Idrettsarena med basishall som er planlagt på Os-tomta, skal bygges så raskt som mulig slik 
at den står ferdig til skolestart 2022. 

3. Innen utgangen av året skal det utarbeides en vurdering av de pedagogiske, praktiske og 
økonomiske fordeler og ulemper ved 1-10 skole og 1-7 skole i sentrum, basert på dagens 
skolegrenser. 

 
 
 
Protokolltilførsel fra Per Kristian Dahl (PP): 
Pensjonistpartiet setter skolebarna i første rekke og vil ha fortgang i bygging av ny barneskole, 
1-7 skole, samt basishall med tilhørende håndballflate. Planlegging av ny skole må skje i nært 
samarbeid med de ansatte og foreldreutvalg på Os skole. Med forslaget fra Pensjonistpartiet vil 
også behovet til turnerne som sårt mangler nødvendige fasiliteter bli tatt hånd om.  
En basishall med tilhørende håndballflate vil også sørge for nødvendig innearealer for 1-7 
skole. Dette ser vi er mulighet for å realisere innenfor allerede godkjent reguleringsplan og 
bestemmelser i sentrumsplan. 
Ved å vurdere å bygge en arenahall på tomt på Saugbrugs på Porsnes vil byen få sin 
etterlengtede arenahall. En bygging av arenahall på Saugbrugstomten vil også spare kommunen 
for ca 150 millioner kroner som kommunen sårt trenger til andre områder i kommunen i tiden 
fremover. En arenahall på Saugbrugs/Porsnes tomten er kostnadsberegnet slik at denne 
innsparing er reell etter vårt syn. Fylkeskommunen har forøvrig uttalt i HA at for de så er det 
helt greit for den videregående skolen om en eventuell hall ligger nærmere ny skole på 
Saugbrugs. Da vil behovet til elevene på den videregående skole være dekket. En bygging av 
hall på Saugbrugs/Porsnes må ta hensyn til beboere i området i forhold til parkering og tilkomst 
av brukere og publikum. 
For å sørge for en løsning for byens håndballklubber så vil Pensjonistpartiet jobbe for at 
Tistedalshallen snarlig vil få sin utbygging. Samlet sett så vil da antall haller og hallflater ha 
økt for idretten i Halden til glede for alle som er opptatt av idrettens kår i Halden.  
 
 


