
Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.12.2019  
Behandling: 
Linn Laupsa (AP) reiste spørsmål om sin habilitet som lærer ved Rødsberg skole.  Ved votering 
besluttet kommunestyret at Laupsa var habil. 
 
Fridtjof Dahlen (SV) fremmet innstillingen fra formannskapet: 

1. Os skole utbygges og totalrenoveres som en moderne og universelt utformet 1-7-skole. 
2. Kommunedirektøren bes arbeide videre med å erverve tilleggsareal. Det må sikres 

tilstrekkelig uteareal på bakkeplan. 
3. Beslutning om Rødsberg ungdomsskoles fremtid utredes videre, ved blant annet å se på 

muligheten for å etablere en fremtidig ungdomsskole på Os-området. 
4. Kommunedirektøren bes igangsette detaljregulering. 
5. Kommunedirektøren bes fremlegge en tidsplan for hele prosjektet, hvor også 

medvirkning fra involverte parter er med. 
 
Fredrik Holm (H) fremmet forslag til vedtak: 

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

1. Det iverksettes en områderegulering med konsekvensutredning for området slik at alle 
forhold får en grundig vurdering i henhold til Plan- og bygningsloven.  Utredningen skal 
sikre at barnas beste blir ivaretatt i alle sammenhenger. 

2. Administrasjonen innleder forhandlinger med fylkeskommunen slik at det blir etablert en 
hall som dekker skolens behov på tomten ved Saugbrugs når skoleutbyggingen på 
Porsnes gjennomføres. 

3. Det bygges en basishall på Os-tomten som erstatter den gymsalen som er der i dag. 
 
 
Det ble votert enkeltvis over de tre forslagene.  Resultatet av voteringen ble som følger: 

 Forslaget fra Dahl fikk 3 stemmer (PP) og falt. 

 Forslaget fra F. Holm fikk 13 stemmer (H, KrF, UAVH) og falt. 

 Innstillingen fra formannskapet fikk 23 stemmer (AP, SP, MDG, Rødt, FrP, SV, V) og ble 
vedtatt. 

 

Vedtak: 
1. Os skole utbygges og totalrenoveres som en moderne og universelt utformet 1-7-skole. 
2. Kommunedirektøren bes arbeide videre med å erverve tilleggsareal. Det må sikres 

tilstrekkelig uteareal på bakkeplan. 
3. Beslutning om Rødsberg ungdomsskoles fremtid utredes videre, ved blant annet å se på 

muligheten for å etablere en fremtidig ungdomsskole på Os-området. 
4. Kommunedirektøren bes igangsette detaljregulering. 
5. Kommunedirektøren bes fremlegge en tidsplan for hele prosjektet, hvor også medvirkning 

fra involverte parter er med. 




