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Behandling:

Øivind Holt (MDG) fremmet tilleggsforslag:
Utgangspunkt for prosjektet er å etablere et oppvekstsenter med skole og idrettshall på 
Nordsiden for å gjøre det mer attraktivt for barnefamilier å bo i sentrum.  
Rådmannen bes derfor legge fram et forslag til byutvikling for hele området på Nedre Os 
inklusiv områdene rundt St. Joseph  
Forslaget må blant annet vurdere eventuelt vern av Os skole, Halden bad, vegløsninger 
langs Håkon VIIs vei, sammenkopling av områdene på Os og ved St.Joseph (lokk over 
Håkon VIIs vei). 

Anne-Kari Holm (SP) fremmet endringsforslag til pkt 2 i innstillingen fra hovedutvalgene:
2. Basishall innarbeides i prosjektet så fremt dette er økonomisk og arealmessig mulig.

Anne-Kari Holm (SP) ba om protokolltilførsel.

Ved votering over innstillingen fra hovedutvalgene med endringsforslaget fra Holm ble 
enstemmig vedtatt.

Ved votering over tilleggsforslaget fra Holt falt dette mot 3 stemmer (FrP, MDG, UAVH).

Vedtak:
1. Rådmannen går i dialog med eier av naboeiendom mht. avklaring av eiendomsforhold før 

det startes en eventuell regulering og prosjektering. 
2. Basishall innarbeides i prosjektet så fremt dette er økonomisk og arealmessig mulig.
3. Hall på Os med basishall oppdateres i handlingsplan for fysisk aktivitet, og legges fram for 

politisk behandling slik at hele anlegget med hall og basishall blir spillemiddelberettiget. 
4. Fremdriften i prosjektet opprettholdes parallelt og som tidligere vedtatt. 
5. Utvalget ber administrasjonen, uten opphold, gå i dialog med Østfold fylkeskommune og 

Statens vegvesen, slik at det kan lages en felles mulighetsstudie med totalt kostnadsoverslag 
for å forskyve nedre del av Hannibal Sehesteds gate nordover og lage en rundkjøring som 
forbinder Marcus Thranes gate, Haakon VIIs vei og Hannibal Sehesteds gate. I saken skal 
ulike modeller utarbeides og som også omfatter kostnadsfordeling mellom partene.

Protokolltilførsel fra Anne-Kari Holm (SP):
Den gamle pikeskolen på Os ligger inne som verneverdig i den nylig vedtatte sentrumsplanen 
for Halden.  Mulighetsstudien må ta sikte på å tilrettelegge for bevaring og videre bruk av den 
gamle skolen.


