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Os-prosjektet stanses -signerer ikke kontrakten

STANSES: Ordfører Thor Edquist kunne fredag morgen opplyste om at rådmann Roar Vevelstad ikke hadde signert kontrakten
med AF-gruppen om å bygge nye Os skole innen fristens utløp 23:59 torsdag. Foto: Steinar Omat Østli
Av
Trine Bakke Eidissen

13. september 2019, kl. 08:29



Rådmann signerer ikke anbudskontrakten med AF-Gruppen om Osprosjektet. Dermed er prosjektet stanset.
DEL Ordfører Thor Edquist støtter rådmannen i denne vurderingen.



Dermed er prosjektet stanset.
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– Måtte takke nei
– Det er en tung beslutning som vi fattet i går. Rådmannen synes ikke
ANNONSE

at det er ansvarlig å skrive under på en avtale med de forutsetninger som er
nå. Vi har tidenes avtale på en så stor skole med idrettsanlegg og 1-10skole for 405 millioner kroner, men må takke nei, sier ordføreren.
– Det er for mange ting lenger fram som vi skal søke om, blant annet
rivningstillatelse og andre tillatelser som skal gis før vi virkelig kan begynne,
at kommunen som ansvarlig utbygger ikke kan skrive kontrakt med en
entreprenør som kanskje blir trenert og motarbeidet av kommunen selv i
månedsvis framover. Vi må rett og slett opptre mer seriøst enn det.
Han opplyser at Fylkesmannen har svart på lovlighetsklagen som ble levert
inn. Den ble vurdert til ikke å ha oppsettende virkning, det betyr at
kommunen kunne gått videre i prosessen mens klagen ble behandlet.

Fristen utsatt flere ganger
Fristen for å underskrive kontrakten med AF-Gruppen, som vant anbudet på
Os-prosjektet, har blitt utsatt flere ganger de siste dagene.
Fristen for å skrive under på kontrakten gikk opprinnelig ut klokka 23.59
tirsdag kveld. Så ble fristen forlenget til utgangen av torsdag. Og det var
altså i løpet av torsdagen at rådmannen fattet beslutningen om ikke å
signere.
– Jeg har stor respekt for motstandernes mening, men i dag tenker jeg mer
på skolebarna og beklager sterkt både overfor de og idretten at dette vil ta
mye lengre tid enn vi hadde håpet og trodd på, sier ordføreren.
– Ventetida på en ny skole blir nå mye lenger. Og for idretten er dette også
veldig beklagelig. Jeg vet at de har ventet veldig på dette anlegget. Hvilke
følger det får for videregående skole vet vi ikke ennå. Men vi kan bare ikke
skrive under på en kontrakt som blir motarbeidet av kommunen selv i neste
instans. Sjansen for at dette blir trenert i opp mot et helt år er ganske stor.

– Tungt og leit
Ordfører Thor Edquist opplyser at han sammen med rådmann Roar
Vevelstad hadde en gjennomgang av kontrakten i går, hvor de nøye gikk
gjennom alle punkter i anbudskontrakten. Der merket de seg hvilke punkter
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hvor det kan protesteres og påklages.
– Det er ikke flertall i det nye kommunestyret for å gi nødvendige tillatelser,
og det tar vi konsekvensen av. Dermed skrev rådmannen ikke under på
kontrakten i går, sier han.
Ordføreren påpeker at det som skjer nå er både tung og leit. Og at han ikke
tror Halden kommune noen gang kommer i nærheten av å få et så stort
prosjekt til denne prisen.

– Starte nytt prosjekt
– Hva skjer videre nå med Os-prosjektet?
– Dette er det tyngste jeg har vært med på rent politisk. Framover nå må det
startes opp et helt nytt prosjekt. Først må vi se hvordan det politiske
landskapet blir seende ut til slutt. Det er prioritet én nå. Det må vi få klarhet i
snarest, slik at vi kommer i gang og det ikke blir et vakuum for lenge nå.
– Hvor lang tid kan det nå gå før det står ny skole og idrettsanlegg på Ostomta?
– Det var tenkt av byggeperioden skulle være tre år. Jeg vet ikke sikkert
selv, men har forhørt meg angående hvor lang tid det tar med
høringsprosesser, anbud, arkitektkonkurranser og hele pakka – så det tar
nok et par år før vi er tilbake der vi er nå, svarer ordføreren.

Kostet 15 millioner hittil
Thor Edquist påpeker at det fortsatt må gjøres det beste ut av den
situasjonen som har oppstått.
– Men jeg vil igjen minne folk om at vi er blant de kommunene i landet som
har absolutt minst i inntekt. Derfor kan vi dessverre ikke velge på øverste
hylle. Og det gjelder alt vi foretar oss. Nå må vi bare gjøre det beste ut av
det.
– Hvor mye har Os-prosjektet kostet kommunen hittil?
–Det er nok oppe i 15 millioner kroner. Det er det siste tallet jeg hørte. Det
blir også noen utgifter til AF-gruppa, men mye mindre enn om vi hadde
skrevet en kontrakt og ikke kommet i gang med byggingen. Det er en utrolig
lei situasjon, spesielt for alle de som skulle brukt dette anlegget.

Veien videre
Ordføreren påpeker at det nå er viktig med raskt å finne veien videre rundt
hva som skal skje med ny skole og idrettsanlegg på Os.
– Men først må vi altså ha en politisk konstellasjon på plass slik at vi vet hva
vi skal jobbe videre for på Os, sier Edquist.

Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev
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