Pressemelding:

Høring om nytt bysenter og HSI-tomta

Rødt Harstad sin høring om kino, bibliotek, OPS-prosjekt og HSI-tomta er blitt
enda mer aktuell etter Ofoten tingretts kjennelse. Kommunen har ikke fulgt
spillereglene ved OPS-prosjektet. Det naturlige nå er at kommunen annullerer
hele OPS-prosjektet og ikke går videre med det.
Høringa blir torsdag 26.november kl. 18:00 på Thon-hotellet.
Her kan vi bare møtes mindre enn 30 stk. pga. smittevernreglene, men vi blir å
streame hele møtet på vår facebookside:
Hársttáid Ruoksat/Rødt Harstad | Facebook
Det ser ut til at det vil bli lenge før vi kan ha massemøter/folkemøter. Så Rødt
er nødt til å prøve seg på sosiale medier og bruke deres styrke for å formidle
våre synspunkter.
Vi har i lengre tid skrevet om OPS-modellen (dumt og dyrt), om kommunale
tomter på billigsalg, offentlig gjenkjøp og Opplysningsfondet sin agenda i bruk
av kirkegods. Vi har bare blitt møtt med at vi er ufine fordi vi vil undersøke om
det er korrupsjon, kameraderi eller mafiatendenser i byen. Ja så er det noen
som svarer at vi er negative og hindrer satsing. Det fremkommer ingen
argumenterer mot våre meninger. Våre synspunkter blir møtt med taushet, og
vi er redd for at heller ikke partiene vil stille på høringa og gi ei
stemmeforklaring på sak 20/157. Men det er partienes problem. Folket skal i

hvert fall få høre om kommunens prioriteringer, og nå foreligger også
budsjettforslaget. Da kan dette settes opp mot kommunens primæroppgaver.
Kjøreplan for møtet:
1)
2)
3)
4)
5)

Åpning
Innledning om HSI-tomta og
Prosessen og arbeidsvilkårene ved en videregående skole her
Stemmeforklaring til sak 20/157 i kommunestyret
Budsjettene for kommunen og fylket.

Det blir muligheter til debatt etter hvert punkt for de som kommer fysisk på
høringa.
Har noen ønske om å bidra med innlegg på høringa, så skal det bli rom for det
og.

For Harstad Rødt
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