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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 05.10.2016 Tid: 16:00 – 16:25 

Orientering: 

Status - ny skole på Benterud v7 Magnar Ågotnes 

 

Innkalte 
Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Leder Mons-Ivar Mjelde FO  

Nestleder Jan Frantzen   

Medlem Trine Sandum   

Medlem Maria Tjøm Eikeland FO  

Medlem Ahmad Mahmoudi   

Medlem Richard Baksvær   

Medlem Mari Solheim Sandsund FO  

Medlem Kenneth Sørum Bekkemoen FO  

Medlem Ragnhild Lilleeng   

Varamedlem Ole R. Mælingen  Maria Tjøm Eikeland 

Varamedlem Morten Løken Kværnstrøm  Mons-Ivar Mjelde 

Varamedlem Nena Bjerke  Mari Solheim Sandsund 

Varamedlem Knut Arild Melbøe  Kenneth Sørum Bekkemoen 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

 Magnar Ågotnes  

 

Merknader   

Behandlede saker Fra og med sak 1/16, 26/16 

til og med sak  27/16 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 Mons Ivar Mjelde (sign) Jan Franzen (Sign) Kenneth Sørum Bekkemoen 

(Sign) 

 

 

 

Møtesekretær 

 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

26/16 16/4801   

 Samarbeidsløsninger Sør-Aurdal kommune og Ringerike kommune - 

Grunnskole  

 

 

27/16 16/4960   

 Skoleinvesteringsplan videregående skoler i Buskerud - høring  

 

 

1/16 16/5188   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedutvalget for 

oppvekst og kultur den 05.10.2016  

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

 

26/16   

Samarbeidsløsninger Sør-Aurdal kommune og Ringerike kommune - Grunnskole  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

1. Ringerike kommune har ønsket å få til en samarbeidsløsning med Sør-Aurdal, men ut 

fra utredning, høringsnotat, høringsuttalelser og vedtak i Sør-Aurdal kommunestyre, er 

det ikke er grunnlag for forpliktende avtaler om samarbeid på grunnskole- og 

helsefaglige områder mellom Ringerike og Sør-Aurdal. 

 

2. Hovedutvalget (HOK) ber om at det legges fram en egen sak om det framtidige 

skoletilbudet for elever i Nes´ skoles opptaksområde. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Forslag til nytt pkt. 1 framsatt av Trine Sandum for flertallspartiene (Ap, H, Krf, V) 

«Ringerike kommune har ønsket å få til en samarbeidsløsning med Sør-Aurdal, men ut fra 

utredning, høringsnotat, høringsuttalelser og vedtak i Sør Aurdal kommunestyre, er det ikke 

grunnlag for forpliktende avtaler om samarbeid på grunnskole- og helsefaglige områder 

mellom Ringerike og Sør-Aurdal» 

 

Forslag fra et samlet hovedutvalg (HOK) til forandring i pkt. 2 

«Hovedutvalget (HOK) ber om at det legges fram en egen sak om det framtidige skoletilbudet 

for elever i Nes skoles opptaksområde.» 

 

Avstemming 

I avstemmingen mellom rådmannens og Sandums forslag til vedtak i pkt. 1 falt rådmannens 

forslag med 2 stemmer (Frp) 

 

Sandums forslag på vegne av flertallspartiene (Ap, H, V, Krf) til nytt pkt. 1 ble vedtatt som 

hovedutvalgets innstilling til formannskapet. 

 

Forslaget fra et samlet hovedutvalg (HOK) til forandring i pkt. 2 ble enstemmig vedtatt som 

hovedutvalgets innstilling til formannskapet. 

Fyll inn behandlingen av saken over 



  

Side 4 av 6 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Ut fra utredning, høringsnotat, høringsuttalelser og vedtak i Sør-Aurdal 

kommunestyre, er det ikke er grunnlag for forpliktende avtaler om samarbeid på 

grunnskole- og helsefaglige områder mellom Ringerike og Sør-Aurdal. 

 

2. Kommunestyret ber om at det legges fram en egen sak om det framtidige skoletilbudet 

for elever i Nes´ skoles opptaksområde. 

 

 

 



  

Side 5 av 6 

 

 

27/16   

Skoleinvesteringsplan videregående skoler i Buskerud - høring  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Ringerike kommune ønsker primært en samlokalisering av de to videregående skolene i 

Ringerike. Men for å sikre snarlig utbygging og at det er kapasitet for framtidig vekst, har 

kommunen forståelse for, og er positive alternativ A, utbygging ved Ringerike videregående 

skole.  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Avstemming 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.  

 Fyll inn behandlingen av saken over 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune ønsker primært en samlokalisering av de to videregående skolene i 

Ringerike. Men for å sikre snarlig utbygging og at det er kapasitet for framtidig vekst, har 

kommunen forståelse for, og er positive alternativ A, utbygging ved Ringerike videregående 

skole.  
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1/16   

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

den 05.10.2016  

 

 

Vedtak: 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Referatsaken ble enstemmig tatt til orientering. 

 

 

REFERATSAKER 
 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

 

 

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Tom side
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