Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.05.2019
Behandling:
Rådmannen orienterte kort til saken.
Anne-Kari Holm (SP) fremmet formannskapets innstilling:
1. Kommunestyret ser positivt på det økte ambisjonsnivået i prosjektet, som en del av
områdeløft nord, men kan ikke nå gi ytterligere økonomisk bidrag.
2. Rådmannen gjennomfører prosjektet i den form det er vedtatt i sak PS 2017/88.
Fayegården kjøpes tilbake som vedtatt i sak PS 2015/144.
3. Rådmannen bes gjøre en eventuell justering av den gjeldende prosjektrammen med
hensyn til prisstigningen siden sak PS 2017/88 ble behandlet.
Øivind Holt (MDG) fremmet tilleggsforslag til formannskapets innstilling:
Rådmannen bes vurdere framlagte innspill fra Østfoldmusene og se hvordan forslaget kan:


sees i sammenheng med funksjoner som er tenkt lagt til Storsenteret og vurdere
hvordan en bedre totaløkonomi kan oppnås.



utvikle Busterudparken som offentlig rom og møteplass.

Det ble først votert over formannskapets innstilling og deretter over tilleggsforslaget fra Holt.
Ved votering over formannskapets innstilling ble denne enstemmig vedtatt.
Ved votering over tilleggsforslaget fra Holt fikk dette 4 stemmer (MDG, SV, FrP) og falt.
Øivind Holt (MDG) ba om protokolltilførsel.
Vedtak:
1. Kommunestyret ser positivt på det økte ambisjonsnivået i prosjektet, som en del av
områdeløft nord, men kan ikke nå gi ytterligere økonomisk bidrag.
2. Rådmannen gjennomfører prosjektet i den form det er vedtatt i sak PS 2017/88. Fayegården
kjøpes tilbake som vedtatt i sak PS 2015/144.
3. Rådmannen bes gjøre en eventuell justering av den gjeldende prosjektrammen med hensyn
til prisstigningen siden sak PS 2017/88 ble behandlet.
Protokolltilførsel fra Øivind Holt (MDG):
MDG ønsker å få etablert en best mulig totalløsning for oppgradering av Nordsiden. De
viktigste tiltakene er utbygging på Os, nye servicetilbud i Storsenteret, omgjøring av
Fayegården til bymuseum samt ny svømmehall. Ved siden av å utforme gode løsninger for
brukerne er det samtidig behov for å få redusert de totale kostnader. Til nå har planleggingen i
stor grad vært utført for hvert enkelt prosjekt uten å søke synergieffekter og se på hvordan
kostnadsbesparende tiltak kan gjennomføres gjennom en samordning av prosjektene.

