Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Behandling:
FO 2019/13
Evensen fremmet forespørselen på vegne av alle gruppelederne i kommunestyret. Han pekte på
den pågående situasjonen med laksesykdom og -død i bl.a. Enningdalselva, og mente at
situasjonen krever tiltak fra kommunen. Han spurte:


Vil ordføreren bidra til at Halden kommune gjennomgår sine beredskapsplaner
vedrørende vannforurensning og smitte vassdragene i mellom?



Vil ordføreren bidra til at alle politiske nivå – regionalt og sentralt – blir varslet om
situasjonen og at disse blir avkrevd tilbakemelding om tiltak?



Er ordføreren villig til å sette denne situasjonen på dagsorden fremover og være
forberedt på bidrag fra kommunen?

Ordfører svarte:
Ja på disse spørsmålene. Men hvis det viser seg at dette er en smitte som kommer fra havet, så
er dette mer et nasjonalt enn kommunalt problem. Lite vi kan gjøre hvis det er et nasjonalt
problem. Viktig å få opp hvor problemet ligger. Men ellers er svaret ja.
FO 2019/14
Sigmundstad viste til oppslag i Halden Arbeiderblad om at leder for FAU ved Os skole er kritisk
til den informasjonen som er sendt ut til foreldre og foresatte ved skolen. Han spurte:


Vil ordføreren ta initiativ til at det blir sendt ut god og oppdatert informasjon til alle
foreldre og foresatte ved Os skole, og at det i dette også gis oppdatert informasjon om
transport til og fra skolen?



Vil ordføreren også ta initiativ til at det blir avholdt et møte mellom kommunens
administrasjon, foreldre og foresatte / eventuelt foreldre og foresattes representanter
(FAU) ved Os skole i forkant av skolestart – slik at foreldre og foresatte kan få svar på
det som måtte være av spørsmål og uklarheter i god tid før skolestart?

Ordfører svarte:
Ja på begge disse tingene. Men vil samtidig si litt om hva som er gjort – har vært gjort mye
allerede. Har vært jobbet intenst med å forberede elevene for start på Folkvang. Var møte i går
der det ble sagt at det skulle være enda tettere samarbeid mellom administrasjonen og skolen /
FAU. Det er sendt ut diverse informasjonsskriv (5) gjennom vårhalvåret – med forskjellige tema
vdr flyttingen. I juni har det vært informasjonsmøter mellom rektor og FAU-representanter.
Jeg anser at det har vært nedlagt et betydelig arbeid allerede når det gjelder å informere.
FO 2019/15
Johansen sa at han hadde fått tilbakemeldinger om at foreldre/foresatte ved Os skole har mottatt
instrukser fra skolens ledelse om at Os-prosjektet / rivingssaken må omtales positivt overfor
barna. Han pekte på at til tross for konseptvalget pågår det en planprosess som ikke er avklart
og spurte:


Kan ordfører forsikre om at den informasjonen som gis til elever, foresatte og personale
ved Os skole er nyansert og ikke kan oppfattes som politisk polarisert?

Ordfører svarte:
Ja – så vidt jeg vet, så kan jeg det.

