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HØRING – valg av skoletomt ved Benterud eller Tandberglia 

Arbeiderpartiet i Ringerike behandlet hovedrapport om fremtidig skoleløsning Hønefoss i 
medlemsmøte den 7. august 2013.  

Medlemsmøtet drøftet ulike sider av saken og understreket at skoleløsninger i Hønefoss 
representerer et viktig strategisk valg i forhold til den utvikling man ser for seg i Ringerike.  
Det foreligger ingen tilstrekkelige analyser, hverken økonomiske eller om handlingsrom til å 
gjennomføre store investeringer hva gjelder befolkningsvekst, behov for skoler og i hvilket 
omfang.  På den annen side er det kjent at det foreligger behov for oppfølging av tidligere 
vedtak i kommunestyret når det gjelder ny skolestruktur og vedtak om skoler som bør utfases. 

Det vil således være viktig å se fremtidige skoleløsninger og lokalisering av nye skolebygg på 
en måte hvor det samlet sett etableres en konkret utviklingsstrategi som både ivaretar de 
mellomlange og langsiktig perspektiver. Samtidig kan man ikke uten videre se bort fra at en 
slik utvikling bør samordnes med kommunens økonomiske handlingsrom.   

Arbeiderpartiet i Ringerike er ut fra dette opptatt av å bygge utviklingen på en måte som er i 
harmoni både med de retninger som gode analyser om fremtidige behov og muligheter vil 
peke på, og i forhold til/lytte til hva som vil fremgå av synspunkter fremført fra befolkningen 
sin side. Det er summen av dette som til syvende og sist vil avgjøre det standpunkt 
Arbeiderpartiet vil lande på i denne saken.   

Medlemsmøtet den 7. august 2013 vedtok enstemmig at partiets kommunestyregruppe i 
samråd med kommunepartiets styre gis tillit til å fatte endelig standpunkt i saken når denne 
etter høring skal realitetsbehandles i kommunestyret.  Dette innebærer at Arbeiderpartiet på 
nåværende tidspunkt ikke har tatt endelig standpunkt når det gjelder lokalisering av ny skole, 
og at standpunkt i saken først vil bli fremlagt i forbindelse med at politisk organ skal realitets-
behandle konkret saksfremlegg inkludert solide konsekvensvurderinger, så vel praktiske som 
økonomiske. 

 

Ringerike, 16. september 2013 

Kjell B. Hansen (sign)     Morten L. Kværnstrøm (sign) 

Leder       Sekretær 


