
 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 6 

Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 
 

Møtested: Formannskapssalen   
Møtedato: 05.06.2013 Tid: kl 16.00 – 18.00 

 
Innkalte: 
Funksjon                Navn           
Leder Arnfinn Baksvær   
Nestleder Berit Karen Wathne Andersen    
Medlem Eli Johanne Ruud   
Medlem Mons-Ivar Mjelde   
Medlem Asbjørn Skille   
Medlem Jan Frantzen   
Medlem Hanne Karen Lien   
Medlem Magnus Herstad   
Medlem Christine Kristiansen Hovland   
 
Tilstede fra administrasjonen: Kommunalsjefene Magnar Ågotnes og  

Marianne Mortensen 

ORIENTERING: 
�  v/Daglig leder ved Hringariki Kristin W. Tronrud –  Konsolidering av museene i 

Buskerud 
� v/Kommunalsjef Marianne Mortensen – Barnehageopptaket 

 
Behandlede saker:  Fra og med sak 19/13 

til og med sak   24/13 
Sakene 23/13 og 24/13 ble behandlet før sak 19/13. 

 
Møteprotokollen godkjennes: 
 
 
 
Arnfinn Baksvær (sign.) Berit Wathne Andersen (sign.) Christine K. Hovland (sign.) 
 
 
 
Møtesekretær: 
 
Ingebjørg Flatin 
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Følgende saker ble behandlet: 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
 Tittel 

 
19/13 13/41  
 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 08.05.2013  
 
20/13 13/1162  
 SØKNAD OM STØTTE TIL RINGERIKE SKYTESENTER  
 
21/13 13/1400  
 HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2015  
 
22/13 13/1434  
 FRAMTIDIG SKOLELØSNING I HØNEFOSS  
 
23/13 13/1735  
 TRAFIKKSIKKERHET HOLLEIAVEIEN  
 
24/13 13/1736  
 TRAFIKKSIKKERHET OG VEISTANDARD - NAKKERUDGATA  
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19/13  
GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 08.05.2013  
 
Vedtak: 
 
Møteprotokollen godkjennes. 
 
Behandling: 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Møteprotokollen godkjennes. 
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20/13  
SØKNAD OM STØTTE TIL RINGERIKE SKYTESENTER  
 
Vedtak: 
 
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur anbefaler at søknad om engangsstøtte til Ringerike 
skytesenter på  kr 20 000.- gis. 
 
Behandling: 
 
Hovedkomiteen (HOK) endret rådmannens forslag (ordlyd) som ble enstemmig vedtatt.   
 
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur anbefaler at søknad om engangsstøtte til Ringerike 
skytesenter på  kr 20 000.- gis.   
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur innvilger engangsstøtte til Ringerike skytesenter på  
kr 20 000. 
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21/13  
HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2015  
 
Vedtak: 
 
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur tilrår at Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015 
vedtas. 
 
Behandling: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt, som hovedkomiteens (HOK) innstilling til 
formannskapet. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur tilrår at Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015 
vedtas. 
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22/13  
FRAMTIDIG SKOLELØSNING I HØNEFOSS  
 
Vedtak: 
 

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: 
 
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. 
 
Hovedkomiteens forslag fremmet av Mons Ivar Mjelde (Ap):  
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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. 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Benterud, gårds- og bruksnummer 39/11, velges som tomt for ny barneskole i Hønefoss 

syd. 
Planleggingen av ny skole startes i 2013, og skolen ferdigstilles innen skolestart i august 
2017. 

2.   Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med ny skole i forslag til budsjett og 
handlingsprogram 2014. 

3.   Rådmannen forhandler om kjøp av eiendommen. Forhandlingsresultatet legges fram for 
politisk godkjenning. 

4.   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. 

5.   Hovedrapport, framtidig skoleløsning i Hønefoss, legges ut på åpen høring med 
høringsfrist 3. juli.      

6.   Framtidig bruk av Hønefoss skole utredes og legges fram til politisk behandling i løpet av 
2014.      
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23/13  
TRAFIKKSIKKERHET HOLLEIAVEIEN  
 
Vedtak: 
 
 
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur (HOK) gir rådmannen i oppdrag, ved dialog med 
berørte beboere i Holleiaveien, å søke og finne en akseptabel og trygg løsning for elever og 
foreldre. 
 
Resultatet av drøftingene legges fram for HOK innen skolestart høst 2013. 
 
Behandling: 
 
Endringsforslag fra hovedkomiteen (HOK) fremmet av Berit Wathne Andersen (H) som 
ble enstemmig vedtatt: 
 
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur (HOK) gir rådmannen i oppdrag, ved dialog med 
berørte beboere i Holleiaveien, å søke og finne en akseptabel og trygg løsning for elever og 
foreldre. 
 
Resultatet av drøftingene legges fram for HOK innen skolestart høst 2013. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Tidligere vedtak opprettholdes, Holleiaveien defineres ikke som særlig trafikkfarlig skolevei 
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24/13  
TRAFIKKSIKKERHET OG VEISTANDARD - NAKKERUDGATA  
 
Vedtak: 
 
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: 
 
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. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Nakkerudgata med gangvei og fortausløsning skal bli tatt med i hovedplan for veier i 
Ringerike. Hovedplanen skal behandles i 2014. 
 
 
  


