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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Ekstraordinært møte 
 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 27.11.2019 Tid: 16:00 – 16:20 

 

Innkalte 
Funksjon Navn          Forfall   Møtt for 

Leder Arnfinn Baksvær   

Nestleder Thea Våreid-Sørensen   

Medlem Nora Drægalid   

Medlem Beate Heieren Hundhammer FO  

Medlem Jon Rikard Nettum Sandum   

Medlem Magnus Bratli Holte   

Medlem Linn Merete Selte Løken FO  

Medlem Anne-Erita G. Berta   

Medlem Thomas C. Flåten   

Varamedlem Jim Hagen Warp  Beate Heieren Hundhammer 

Varamedlem Axel Sjøberg  Linn Merete Selte Løken 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

 Marianne Mortensen, kommunalsjef, Magnar Ågotnes, rådgiver og 

Evi Mathilassi Lien, rådgiver. 

 

Merknader   

Behandlede saker Sak 36/19 

 

 

Leder tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent og møtet 

satt. 
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Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 

 Magnus Bratli Holte Arnfinn Baksvær Jon Rikard N. Sandum 

 

 

 

 

 

 

Møtesekretær 

 

 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

36/19 19/5103   

 Lokal forskrift om opptaksområder for grunnskolene i Ringerike  
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36/19   

Lokal forskrift om opptaksområder for grunnskolene i Ringerike  

 

Vedtak: 

 

HOK anbefaler at følgende lokal forskrift til opptaksområder for grunnskolen i Ringerike gjeldende 

fra 1. august 2020 vedtas: 

 

1. Nåværende opptaksgrense mellom Hallingby skole og Ullerål skole endres, slik at elever nord for 

tidl. Heen mølle går til Hallingby, elever sør for grensen går til Ullerål. 

 

2. Nåværende grense mellom Helgerud skole og Veien skole endres, til kryss Soknedalsveien/E16. 

 

Elever fra 2. til 7. trinn ved skolestart høst 2020 tilhørende dette området i dagens Veien skolekrets, 

kan etter eget ønske fortsette resten av barneskoleløpet ved Veien skole. Elever som skal begynne i 

1. klasse høst 2020, vil tilhøre Helgerud skolekrets. 

 

3. Opptaksgrense mellom Tyristrand skole og Helgerud, Benterud og Veienmarka ungdomsskole 

settes slik at området Ask tilhører Tyristrand skole. Opptaksgrensene følger grensene for tidligere 

Stranden skole. 

 

4. Opptaksgrenser for Ullerål skole settes slik at elever bosatt nord for Storelva, vest for Randselva 

og øst for Begna elv går til Ullerål, begrenset i forhold til vedtatte opptaksgrenser mot Hallingby 

skole og Vang skole. 

 

5. Opptaksgrense for Benterud skole settes til området Hønefoss syd, begrenset i forhold til grense 

mot Veien skole. I tillegg tilhører området øst for Randselva/Storelva, Vesterntangen og Støalandet, 

Benterud skolekrets. Grense mot øst opprettholdes tilsvarende tidligere grense mellom Hønefoss 

skole og Vang Skole. 

 

Elever fra 2. til 7. trinn ved skolestart høst 2020 tilhørende dette området i dagens Hønefoss 

skolekrets, kan etter eget ønske fortsette resten av barneskoleløpet ved Ullerål skole. Elever som 

skal begynne i 1. klasse høst 2020, vil tilhøre Benterud skolekrets. 

 

 

 

HOK anbefaler at man har stort fokus på å ivareta løsninger for Hønefoss nord, dersom fremtidig 

befolkningsvekst fører til økt antall elever i dette området, og at denne forskrift endres i tråd med 

behov.  

Opptaksgrenser skal i størst mulig grad bidra til trygghet og forutsigbarhet for alle grunnskoleelever 

i Ringerike. Ved vurdering av endring av opptaksgrenser skal skolens egne organer sammen med 

FAU og RKFU (Ringerike kommunale foreldreutvalg) og tilsvarende organ i avgivende barnehager 

høres. 

 

HOK presiserer viktigheten av at trafikksikkerhetstiltak for elever tilhørende Nye Ullerål og 

Benterud gjennomføres i henhold til plan, samt at broløsning over Storelva kommer på plass så 

raskt som mulig. 
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Behandling: 

Magnus Bratli Holte (Sp) fremmet følgende forslag p.v.a. Sp, Rødt, Sv og MDG: 

«1. Lokal forskrift om opptaksområder for grunnskolene i Ringerike vedtas med følgende endringer: 

- Hønefoss skolekrets opprettholdes. 

 

2. Basert på arbeidet med lokal forskrift for oppvekstområder er det fremkommet urimelige 

konsekvenser for elever i Hønefoss skolekrets. Mange elever får en svært lang og trafikkutsatt 

skolevei, - samt at elever i etablerte nærmiljøer splittes. 

 

3. Hovedutvalget for oppvekst og kultur anmoder kommunestyret om å omgjøre 

nedleggingsvedtaket av Hønefoss skole baser på de høringsuttalelsene som er kommet i denne 

saken, samt øvrige negative konsekvensene for berørte elever.» 

 

 

Arnfinn Baksvær (Ap) fremmet følgende forslag p.v.a. Ap: 

«HOK anbefaler at følgende lokal forskrift til opptaksområder for grunnskolen i Ringerike 

gjeldende fra 1. august 2020 vedtas: 

 

1. Nåværende opptaksgrense mellom Hallingby skole og Ullerål skole endres, slik at elever nord for 

tidl. Heen mølle går til Hallingby, elever sør for grensen går til Ullerål. 

 

2. Nåværende grense mellom Helgerud skole og Veien skole endres, til kryss Soknedalsveien/E16. 

 

Elever fra 2. til 7. trinn ved skolestart høst 2020 tilhørende dette området i dagens Veien skolekrets, 

kan etter eget ønske fortsette resten av barneskoleløpet ved Veien skole. Elever som skal begynne i 

1. klasse høst 2020, vil tilhøre Helgerud skolekrets. 

 

3. Opptaksgrense mellom Tyristrand skole og Helgerud, Benterud og Veienmarka ungdomsskole 

settes slik at området Ask tilhører Tyristrand skole. Opptaksgrensene følger grensene for tidligere 

Stranden skole. 

 

4. Opptaksgrenser for Ullerål skole settes slik at elever bosatt nord for Storelva, vest for Randselva 

og øst for Begna elv går til Ullerål, begrenset i forhold til vedtatte opptaksgrenser mot Hallingby 

skole og Vang skole. 

 

5. Opptaksgrense for Benterud skole settes til området Hønefoss syd, begrenset i forhold til grense 

mot Veien skole. I tillegg tilhører området øst for Randselva/Storelva, Vesterntangen og Støalandet, 

Benterud skolekrets. Grense mot øst opprettholdes tilsvarende tidligere grense mellom Hønefoss 

skole og Vang Skole. 

 

Elever fra 2. til 7. trinn ved skolestart høst 2020 tilhørende dette området i dagens Hønefoss 

skolekrets, kan etter eget ønske fortsette resten av barneskoleløpet ved Ullerål skole. Elever som 

skal begynne i 1. klasse høst 2020, vil tilhøre Benterud skolekrets. 

 

 

HOK anbefaler at man har stort fokus på å ivareta løsninger for Hønefoss nord, dersom fremtidig 

befolkningsvekst fører til økt antall elever i dette området, og at denne forskrift endres i tråd med 

behov.  
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Opptaksgrenser skal i størst mulig grad bidra til trygghet og forutsigbarhet for alle grunnskoleelever 

i Ringerike. Ved vurdering av endring av opptaksgrenser skal skolens egne organer sammen med 

FAU og RKFU (Ringerike kommunale foreldreutvalg) og tilsvarende organ i avgivende barnehager 

høres. 

 

HOK presiserer viktigheten av at trafikksikkerhetstiltak for elever tilhørende Nye Ullerål og 

Benterud gjennomføres i henhold til plan, samt at broløsning over Storelva kommer på plass så 

raskt som mulig.» 

 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming:  

 

Rådmannens forslag oppnådde 0 stemmer og falt. 

 

Alternativ avstemming mellom Holtes (Sp) forslag p.v.a. Sp, Rødt, Sv og MDG og Baksværs 

(Ap) forslag p.v.a. Ap, ble Baksværs (Ap) forslag vedtatt med 5 stemmer som hovedutvalgets 

(HOK) innstilling til formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 
 

1. Lokal forskrift om opptaksområder for grunnskolene i Ringerike vedtas, 

Følgende grenser juseres:  

- Hallingby skole/Ullerål skole 

- Helgerud skole/Veien skole 

- Ullerål skole/Benterud skole   

- Tyristrand skole mot Helgerud, Benterud, Veienmarka ungdomsskole  

- Haugsbygd ungdomsskole 

2. Forskriften gjøres gjeldende fra 1. august 2020. 

3. Elevene ved Hønefoss overføres til Ullerål skole og Benterud skole fra høsten 2020 

etter vedtatt grense.  

 

 



Tom side


	Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.11.2019
	Møteprotokoll - Møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur den 27.11.2019
	PS 36/19 Lokal forskrift om opptaksområder for grunnskolene i Ringerike


