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3990
Fersk krydret tynnribbe

Med rutet svor, Gilde, pr. kg
Kun til private husholdninger.

1890
Kokt julepølse

400 g Gilde, pr. kg 47,25 Gjelder så langt beholdningen rekker. 
kun til private husholdninger

eholdningen rekker.

FREDAG-LØRDAG

FREDAAG

 ukens
Go`helg
   

1690 pr. pakke 160 g  pr. kg 105,622990
Tynnribbe/Familieribbe

Frossen, Gilde, pr. kg
Kun til private husholdninger.

Kun i KIWI

Dersom fylkeskom-
munen styrker de 
kreative og estetiske 
fagene, vil ikke 
kulturrådet legge seg 
opp i hvor de plasseres.

AV STEINAR OMAR ØSTLI
steinar.omar.ostli@ha-halden.no
Mobil:    

Det mener Jan Henrik Diesen 
som er leder av Halden kul-
turråd. Tirsdag skrev HA om 
at fylkesrådmannen ønsker 
selge Risum-anlegget til Hal-
den kommune, for så å samle 
Halden videregående skole på 
Porsnes.

Frykter nedbygging
– Det som er viktig for Halden 
kulturråd er at det blir tilrette-
lagt for kreative og estetiske fag 
i Halden, spesielt musikk, dans 
og drama. Dans er en saga 
blott i Halden videregående 
skole, men Halden-ungdom-
men fortjener at det kommer 
tilbake som en valgmulighet 
ved en eventuell ny utbygging 
på Porsnes, sier Jan Henrik 
Diesen.

Fylkesrådmannen ønsker at 
fylkeskommunen selger anleg-
get på Risum til Halden kom-
mune for 65 millioner kroner. 
I tillegg vil fylkesrådmannen 
investere om lag 100 millio-
ner kroner i et nytt anlegg på 
Porsnes. Kommunen kan på 
sin side lage et skolesenter for 
grunnskoleelever på Idd i lo-
kalene på Risum. Alt fordrer at 
politikerne i fylkeskommunen 
og kommunen blir enige.

– Kulturrådet vil ikke legge 
seg opp i hvordan fylkeskom-
munen og Halden kommune 
handler seg imellom med byg-
ningsmassen. Det er innholdet 
som er viktigst for oss. 

Dersom fylkeskommunen 
vil bygge nye lokaler til de 
kreative og estetiske fagene, 
blir vi lykkelige. Dersom sam-
menslåingen på Porsnes blir 
en fortsettelse av en gradvis 
nedbygging av disse fagene, 
er det derimot en katastrofe 

for kulturlivet, sier Jan Henrik 
Diesen som forteller at kultur-
rådet vil følge utviklingen med 
argusøyne.

– Det må bli en styrking! Ikke 
en nedbygging, sier Jan Henrik 
Diesen.

Kun økonomi i sakspapirene
Papirene som følger saken 
som skal opp i opplærings-, 
kultur- og helsekomiteen 20. 
november, sier lite om innhol-
det i eventuelle nye lokaler ved 
Porsnes. Foreløpig har fylkes-
kommunen fokus på økonomi. 
Håpet er at Halden kommune 
skal overta bygningsmassen 1. 
januar 2017.

HA har forsøkt å komme i 

kontakt med den i fylkeskom-
munen som har detaljkunn-
skaper om samlokaliseringen 
av Halden videregående skole. 
Men på grunn av ferie, har ikke 
dette lykkes.

Konstituert fylkesdirektør for 
utdanning, Einar Wium, sier 
dette om en eventuell fl ytting:

– Det har vært en forutset-
ning at det som er på Risum 
skal fl yttes ned til Porsnes. 
Utover det sitter jeg foreløpig 
ikke med detaljkunnskaper.

– Innholdet er viktigst
Risum eller Porsnes er av mindre betydning for kulturrådet

Jan Henrik Diesen er opptatt av at Halden videregående skole skal styrke undervisningen i musikk, dans og drama ved en eventuell 
fl utting av avdelingen på Risum (i bakgrunnen).  Foto: Steinar Omar Østli

Faksimile av  HA 
tirsdag 13. november.
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�� I Halden videregående skole har ca. 1200 elever 
og 250 ansatte fordelt på fire avdelinger, Porsnes, Risum, 
Tosterødberget og Halden fengsel. Skolen ble opprettet 
i 1996 etter at de videregående skolene Christian August, 
Porsnes, Risum og Tosterødberget ble slått sammen til én 
skole under navnet «Halden videregående skole». 

�� Av skolens 1.200 elever er om lag 400 tilknyttet Ri-
sum. I 2005 tok skolen i bruk tilpassede lokaler for elever 
med særskilte behov. I 2006 åpnet et modernisert bi-
bliotek vegg i vegg med skolens kantine. I 2007 ble en ny 
idrettshall tatt i bruk. I tillegg gis det opplæring i bygg- 
og anleggsteknikk på filialen i Iddeveien 44.

�� Halden videregående skole avdeling Risums aner 
strekker seg mer enn 100 år tilbake til husmorskolen på 
Berby som etter hvert flyttet til lensmannsgården på 
Risum. I Lensmannsgården ivaretas fortsatt kokke- og 
serveringstradisjonene i skolens utdanningsprogram for 
restaurant- og matfag. 

Fylkesrådmannen vil 
at Halden kommune 
skal kjøpe Risum-
anlegget for 65 
millioner kroner.  

AV STEINAR OMAR ØSTLI
steinar.omar.ostli@ha-halden.no
Mobil:    

Tilgjengjeld skal fylkeskom-
munen låne 100 millioner kro-
ner – i tillegg til salgssummen 
– og utvide Halden videregåen-
de skole på Porsnes. Fylkespo-
litikerne i Opplærings-, kultur. 
og helsekomiteen skal ta stil-
ling til forslaget 20. november. 
Deretter skal saken gjennom 
flere komiteer, før den til slutt 
endelig avgjøres i fylkestinget 
5. desember.

Om fire år
Fylkesrådmannen ønsker å 
samlokalisere Halden videre-
gående skoles to avdelinger på 
Porsnes og Risum. Hele Hal-
den videregående skole samles 
på Porsnes, dersom forslaget 
blir vedtatt. 

Om det går som fylkesråd-
mannen ønsker, overdras an-
legget på Risum til Halden 
kommune 1. januar 2017. 

mune kan heller ikke avgjøre 
saken alene. Dersom rådman-
nen i Halden anbefaler kjøp av 
Risum, vil saken avgjøres lokalt 
i kommunestyret.

Vil ikke kommentere prisen
Ordfører Thor 
Edquist (H) 
(bildet) ønsker 
ikke å kom-
mentere fylkes-
kommunens 
prislapp på 65 
millioner kro-
ner.

– Det vil ikke være riktig av 
meg å mene noe om prisen før 
administrasjonen har fått gjort 
jobben sin, sier ordfører Thor 
Edquist som imidlertid er til-
henger av tanken om å lage et 
skolesenter på Risum.

– I sin tid var det jeg som 
lanserte ideen. Dersom kom-
munen kan få et skolesenter 
på Risum, samtidig som dette 
utløser bygging og utvikling på 
Porsnes, er det bra.

– Men kan barneskolene på 
Idd vente helt til 2017 før over-
takelsen?  

– Slik jeg ser det må dette 
ses på i et 100-årsperspektiv og 
ikke i et fireårsperspektiv. Om-
rådet på Risum har stor byg-

i d t h l

Selger for  millioner


