Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Følgende tilleggsforslag ble framsatt av Inger-Christin Torp (Ap) på vegne av Ap, KrF, Sp, SV:
Forslag til nytt pkt 5:
I denne forbindelse bes fylkesrådmannen også å vurdere alternativer til videre drift av
Tosterødberget, og melde tilbake om alternative løsninger i februar 2013.
Per Magnus F. Sandsmark (V) fremmet en protokolltilførsel:
Venstre mener saken om Tosterødberget kommer på en svært lite tilfredstillende måte.
Fremtiden til Tosterødberget har vært behandlet flere ganger på 90- tallet, men fra 2005 har
dagens struktur ligget fast og i gjeldende økonomiplan er det bevilget 35 mill. over to år for
opprustning. I brev til adv. C. Engebretsen i tilsynsutvalget for internatet på Tosterødberget
datert 7.11 i postjournalen der fylkeskommunen understreker at prosj. Med rehabilitering
endelig skal settes i gang. Venstre forutsetter at dette fortsatt gjelder, og at man sørger for
gode og forutsigbare rammevilkår for Halden vgs, elever, foreldre og lærere. Vurderingen av
det pedagogiske tilbudet og resultatene for elevene må være hovedgrunnlaget for den
vurderingen som må gjøres.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til innstilling punkt 1,2 og 3 ble vedtatt mot en stemme.
Fylkesrådmannens forslag til innstilling punkt 4 ble enstemmig vedtatt.
Nytt forslag til innstilling punkt 5 ble vedtatt med 6 stemmer mot 4 (H, V).

Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling 20.11.2012:
1. Halden videregående skole på Risum, Gnr 162, Bnr 1,2 og 6 overdras til Halden kommune
for kr 65 mill.
2. Overtakelsestidspunkt og tidspunkt for betalingsoppgjør settes til 1. januar 2017.
3. Fylkesrådmannen får fullmakt til å gjennomføre salget og avklare/avtale øvrige juridiske
og praktiske forhold med Halden kommune.
4. Prosjektet legges fram på nytt for politisk behandling når romprogram og skisseprosjekt er
utarbeidet.
5. I denne forbindelse bes fylkesrådmannen også å vurdere alternativer til videre drift av
Tosterødberget, og melde tilbake om alternative løsninger i februar 2013.
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