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Sak: 21/13 
 
HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2015  
 
Vedtak i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur: 
 
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur tilrår at Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015 
vedtas. 
 
 

Behandling i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 05.06.2013: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt, som hovedkomiteens (HOK) innstilling til 
formannskapet. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
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Saksprotokoll 
 
Arkivsaksnr.: 13/1434-6  Arkiv: A20   

 
Sak: 22/13 
 
FRAMTIDIG SKOLELØSNING I HØNEFOSS  
 
Vedtak i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur: 
 

1. Rådmannen forhandler om kjøp av eiendommen, Benterud, gårds- og bruksnr. 39/11, 
for bruk som tomt til ny barneskole i Hønefoss syd. Forhandlingsresultatet legges 
frem for politisk godkjenning. 

 
2. Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med ny skole i forslag til budsjett og 

handlingsprogram 2014 
 

3. Kommunestyrevedtak i sak 135/08, punkt 3 effektueres ved at Eikli skole, Vegård 
skole, Stranden skole og Kirkeskolen legges ned når ny skole på Benterud står klar. 

 
4. Alternativ ” Kragstadmarka” opprettholdes som tomt for fremtidig oppvekstsenter, for 

å møte befolkningsvekst frem mot 2030. 
 

5. Det utarbeides planer for utbygging av Ullerål skole for å kunne motta opp mot 500 
elever. Når utbyggingen er gjennomført, vurderes Hønefoss skole nedlagt som 
barneskole, skolens opptaksområde justeres geografisk mellom opptaksområdene for 
Ullerål, Veien og ”Benterud” skole. 

 
6. Det utarbeides planer for fremtidig bruk, eventuelt salg av nedlagte skoleeiendommer, 

parallelt med endringene i skolestrukturen i Hønefoss. 
 

7. Fremtidig økning i antall ungdomsskoleelever, ivaretas inntil videre ved om- og 
utbygging ved eksisterende ungdomsskoler. 

 
8. Hovedrapport ”Fremtidig skolestruktur i Hønefoss” med endret forslag til vedtak, 

legges ut på åpen høring, med høringsfrist 18. august 2013. Det legges fram en plan 
for informasjonsmøter før endelig politisk vedtak fattes. 

 
 
 

Behandling i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 05.06.2013: 
 
Hovedkomiteens forslag fremmet av Christine K. Hovland (Frp): 
 
Punkt 1 og 3 slås sammen til nytt punkt 1: 
 
Rådmannen forhandler om kjøp av eiendommen, Benterud, gårds- og bruksnr. 39/11, for bruk 
som tomt til ny barneskole i Hønefoss syd. Forhandlingsresultatet legges frem for politisk 
godkjenning. 
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Hovedkomiteens forslag fremmet av Mons Ivar Mjelde (Ap): 
 
Rådmannens forslag punkt 2 og 4 (nytt punkt 3) vedtas.  
 
4. Alternativ ” Kragstadmarka” opprettholdes som tomt for fremtidig oppvekstsenter, for 
 å møte befolkningsvekst frem mot 2030. 
 
5. Det utarbeides planer for utbygging av Ullerål skole for å kunne motta opp mot 500 
 elever. Når utbyggingen er gjennomført, vurderes Hønefoss skole nedlagt som 
 barneskole, skolens opptaksområde justeres geografisk mellom opptaksområdene for 
 Ullerål, Veien og ”Benterud” skole. 
 
6. Det utarbeides planer for fremtidig bruk, eventuelt salg av nedlagte skoleeiendommer, 
 parallelt med endringene i skolestrukturen i Hønefoss. 
 
7. Fremtidig økning i antall ungdomsskoleelever, ivaretas inntil videre ved om- og 
 utbygging ved eksisterende ungdomsskoler. 
 
8. Hovedrapport ”Fremtidig skolestruktur i Hønefoss” med endret forslag til vedtak, 
 legges ut på åpen høring, med høringsfrist 18. august 2013. Det legges fram en plan 
 for informasjonsmøter før endelig politisk vedtak fattes. 
 
Avstemming: 
 
Ved alternativ avstemming mellom hovedkomiteens og rådmannens forslag, ble 
hovedkomiteens forslag enstemmig vedtatt. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 



 

Saksprotokoll 
 
Arkivsaksnr.: 13/1736-3  Arkiv: Q80   

 
Sak: 24/13 
 
TRAFIKKSIKKERHET OG VEISTANDARD - NAKKERUDGATA  
 
Vedtak i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur: 
 
1. Nakkerudgata med gangvei og fortausløsning skal bli tatt med i hovedplan for veier i 
 Ringerike. Hovedplanen skal behandles i 2014. 
2. Rådmannens gis i oppdrag, ved dialog med berørte beboere, å søke og finne en 
 akspetabel og trygg løsning for elever og foreldre, i påvente av eventuelle tiltak etter 
 behandling av Hovedplan 2014. Resultatet av drøftingene legges fram for 
 hovedkomiteen (HOK) innen skolestart 2013.  
 
 

Behandling i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 05.06.2013: 
 
Forslag fra hovedkomiteen (HOK) fremmet av Mons Ivar Mjelde (Ap) som ble 
enstemmig vedtatt: 
 
1. Rådmannens forslag vedtas. 
2. Rådmannens gis i oppdrag, ved dialog med berørte beboere, å søke og finne en 
 akspetabel og trygg løsning for elever og foreldre, i påvente av eventuelle tiltak etter 
 behandling av Hovedplan 2014. Resultatet av drøftingene legges fram for 
 hovedkomiteen (HOK) innen skolestart 2013. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
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