Hastverk
Fylkesråd for utdanning uttalte til NRK 13. januar i år at han var utålmodig med å få startet bygging
av ny videregående skolen i Sør-Troms. Fylkesråd Bjarne Rohde er fra SV, men SV har gitt andre
signaler. De har ikke vært begeistret for gamle Troms fylkesting sitt vedtak om ny skole i
Seljestadfjæra, men at prosessen er kommet så langt at de ikke kan stoppe den. Det er et stort
sprang fra å være uvillig med på ferden til å ivre for fremdrift.
Hvorfor hastverk, hvorfor kan en ikke vente lenger? Fylkespolitikerne vedtok i budsjettmøtet i
desember å utsette skolen et år. Det er altså ikke fylkespolitikerne som presser fylkesrådet.
Fylkesrådet setter press på Harstad kommune om fortgang i denne saka. Da er det heller ikke
motparten i intensjonsavtalen som presser fylkesråden. Fylket eier nå tomta, så her burde det heller
ikke være grunn til å skynde på.
Saka skal opp på Fylkesrådet sitt møte tirsdag den 19. januar. I sakspapirene får en inntrykk av at det
er mange spørsmål som er uavklart, også fra skoleeier. Hvordan skal grunnplanet anvendes, og hva
skal inn der? Hvordan vil en hall påvirke dagslys inn i klasserommene m.m. Her er mange spørsmål de
ansatte har reist, men som det gamle fylkesrådet i Troms ignorerte. Å finne raske løsninger underveis
innebærer mange kompromier og improvisasjoner. Slike løsninger medfører ofte dårlige løsninger
som elever og lærere må slite med.
Dagens fylkespolitikere bør fortest mulig innse at denne prosessen ble kjørt vel fort igjennom av
politikerne fra Troms før fylkessammenslåinga. Det er all grunn til å stoppe opp og gjennomgå
prosjektet enda en gang. Lokalene på Stangnes Rå- og Heggen videregående skoler holder mål mange
år til. Det haster ikke, vi bør kunne ta oss god tid til en innvestering på ca. 1,5 mrd.
Jeg ser noen som har det travelt. Vågsfjord Eiendom solgte tomta til fylkeskommunen. Selskapet eier
HSI Eiendom2. Harstad Skipsindustri AS og Clemens Eiendom er det som forvalter den gamle
Klokkereiendommen. De har en strategi å få bygd ut Kaarbøkvarteret med flere offentlige
byggeprosjekter. Foreløpig har de bare fått reist et bygg, Equinor-bygget. Enhver utsettelse medfører
en fare for at deres prosjekt kan falle som et korthus i krisetider.
Fylkesrådet setter utilbørlig press på Harstad kommune med å si at kommunen får 3 uker på seg fra
vedtak fattes til det kreves svar, den 10. februar. Det kan virke som fylkesrådet ønsker å løse seg fra
intensjonsavtalen med en slik kort frist. Derfor blir innstillingas punkt 3 enda mer interessant.
Her foreslås det å sette en idrettshall ut på anbud der private skal bygge og leie ut hallen til
fylkeskommunen, dvs et såkalt OPS-prosjekt (offentlig og privat samarbeid). Arbeiderpartiet og SV
har på prinsipielt grunnlag vært imot OPS-modellen fordi det både er dyrt og dumt. OPS-prosjekt er
mest brukt når det haster med å få på plass noe som det offentlige ikke har råd til selv å bygge straks.
Men da det offentlige får bedre lånebetingelser enn private, samt at utbygger skal ha fortjeneste, blir
det en dyr løsning for det offentlige.
I dette tilfelle er det kanskje svært ønskelig for Vågsfjord Eiendom å få disponert den siste del av
tomtene de fikk kjøpe billig fra Harstad kommune i 2016. Vi har gjennom media blitt gjort
oppmerksom på private aktører inn på saksbehandlingssida. Det kan være mangfoldig. Derfor er det
all grunn til å granske kommunens salg av Gr.58/Bn.487 samt reguleringsendringer i hele
Kaarbøkvarteret og eventuelle avtaler med eiendomsselskapene. Hastverket i denne saka er i seg
selv uforståelig og mistenkelig.
Frode Bygdnes, Rødt

Denne løsninga er uakseptabel. Klasserom må ha dagslys, men her grenser den ene veggen mot en
idrettshall som gjør at flere etasjer vil mangle vindu i skolebygget. For å få 1000 elever og 200 lærere
inn i dette bygget, må en ha minst 7 etasjer. Nabo bygget til Equinor har ikke så mange etasjer.
At disse planene settes i verk under en pandemi, er uforståelig. Det blir vanskelig å holde avstand i
heis og trapper. Det burde ikke være mindre, men mer areal for å drive forsvarlig skole for fremtiden.
Det er all grunn til å vurdere planene på nytt, komme oss opp fra fjæra, bort fra søppelfyllinga og
tilbake til gode uteområder som alle tre skolene har i dag.

