
Ringerike kommune 

 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 9 

Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 
 

Møtested: Formannskapssalen   
Møtedato: 09.10.2013 Tid: kl 16.00 – 18.00 

 

Linn Forbord og Solveig Thingelstad fra Haug 
ungdomsskole presenterte prosjektet ”Ny giv”. Økt 
gjennomføring i videregående. Hva gjøres i 
grunnskolen? 

Ny biblioteksjef Marianne Tollefsen Bakken, var tilstede  
og presenterte seg. 

Innkalte: 
Funksjon                Navn           Forfall Møtt for 
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 FO  
Medlem Magnus Herstad   
Medlem Christine Kristiansen Hovland   
Varamedlem Marianne Wethal  Hanne Karen Lien 
 
Tilstede fra 
administrasjonen: 

Kommunalsjef Magnar Ågotnes 
Dessuten møtte: Guro Skinnes (fra miljø- og arealforvaltning) og 
Geir Svingheim (fra oppveksttjenesten) 

 
Behandlede saker:  Fra og med sak 34/13 til og med sak  38/13 

 
Møteprotokollen godkjennes: 
 
Arnfinn Baksvær (sign.) Berit Wathne Andersen 

(sign.) 
Christine Hovland (sign.) 

 
 
Møtesekretær: 
 
Ingebjørg Flatin
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Følgende saker ble behandlet: 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
 Tittel 

 
34/13 13/41  
 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 04.09.2013  
 
35/13 13/42  
 REFERATSAK  
 
36/13 13/113  
 RIDDERGÅRDEN   2013  
 
37/13 13/3262  
 KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE 

SKOLE  
 
38/13 13/1434  
 FRAMTIDIG SKOLELØSNING I HØNEFOSS  
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34/13  

GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 04.09.2013  
 
Vedtak: 
 
Møteprotokollen godkjennes. 
 
Behandling: 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Møteprotokollen godkjennes. 
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35/13  

REFERATSAK 
 
Vedtak: 
 
Følgende sak ble enstemmig tatt til orientering: 
 
A     Brev fra Brakar, datert 23.08.2013 vedr. Skolebuss i Holleiaveien 
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36/13  

RIDDERGÅRDEN   2013  
 
Vedtak: 
 

1. Hovedkomiteen for oppvekst og kultur tar utredningen om Riddergården til 
orientering.  

2. Framtidig driftsmodell, ansvar og økonomiske konsekvenser avklares før neste års 
budsjettarbeid starter. 

 
 
Behandling: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HOK) innstilling til 
formannskapet.  
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Hovedkomiteen for oppvekst og kultur tar utredningen om Riddergården til 
 orientering.  
2. Framtidig driftsmodell, ansvar og økonomiske konsekvenser avklares før neste års 
 budsjettarbeid starter. 
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37/13  

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I 
VIDEREGÅENDE SKOLE  
 
Vedtak: 
 
Hovedkomiteen (HOK) tar saken om å øke elevenes gjennomføring i videregående til 
orientering. 

 
Forslag fra Magnus Herstad (Frp) som følger saken:  
 
Det utredes mulighet for å starte et prøveprosjekt med 4 årige læringeløp med ekstra 
oppfølging for ungdommer som faller utenfor videregående skole. 
 
Behandling: 
 
Linn Forbord og Solveig Thingelstad fra Haug ungdomsskole var til stede og presenterte 
”Ny giv”. 

 
Forslag fra Magnus Herstad (Frp):  
 
”Det utredes mulighet for å starte et prøveprosjekt med 4 årige læringeløp med ekstra 
oppfølging for ungdommer som faller utenfor videregående skole”. 
 

Hovedkomiteen (HOK) fremmet følgende endringsforslag som ble enstemmig vedtatt: 

 

”Hovedkomiteen (HOK) tar saken om å øke elevenes gjennomføring i videregående til 
orientering”. Dette som hovedkomiteens (HOK) innstilling til formannskapet.  

 

Forslag fra Herstad ble enstemmig vedtatt å følge saken.  

 
Forslag til vedtak: 
 
Ringerike kommunes innsats for å øke elevens gjennomføring i videregående opplæring tas 
til etterretning. 
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38/13  

FRAMTIDIG SKOLELØSNING I HØNEFOSS  
 
Vedtak: 
 

1. Ringerike kommune kjøper av eiendommen Benterud, gårds- og 
bruksnummer 39/11 for bruk som tomt for ny barneskole i Hønefoss syd.  

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

budsjett og handlingsprogram 2014. 
 

3. Rådmannen omregulerer eiendommen Benterud og starter samtidig 
detaljplanlegging av nytt skolebygg/skoleanlegg som skal stå klart til 
skolestart høsten 2017. 

 
4. Kommunestyrevedtak i sak 135/08, punkt 3 effektueres ved at Eikli skole, 

Vegård skole, Stranden skole og Kirkeskolen legges ned når ny skole 
Hønefoss syd står klar. 

 

5. Kragstadmarka opprettholdes som eventuell tomt for framtidig 
oppvekstsenter, for å møte befolkningsvekst frem mot 2030. 

 
6. Det utarbeides planer for utbygging av Ullerål skole for å kunne motta opp 

mot 500 elever. I den sammenheng  vurderes Hønefoss skole nedlagt som 
barneskole 

 

7. Det utarbeides planer for fremtidig bruk, eventuelt salg av nedlagte 
skoleeiendommer, parallelt med endringene i skolestrukturen i Hønefoss. 

 
8. Fremtidig økning i antall ungdomsskoleelever, ivaretas inntil videre ved om - 

og utbygging av eksisterende ungdomsskoler  
 
Behandling: 
 
Jan Frantzen (H) og Asbjørn Skille (H) fremmet rådmannens alternative forslag, som lyder: 

 
1. Ringerike kommune kjøper av eiendommen Tandberglia, gårds- og bruksnummer 

37/69 for bruk som tomt for ny barneskole i Hønefoss syd.  
 
2. Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med ny skole i forslag til budsjett og 

handlingsprogram 2014. 
 

3. Rådmannen regulerer eiendommen Tandberglia (Tandberghøgda) og starter samtid 
detaljplanlegging av nytt skolebygg/skoleanlegg som skal stå klart til skolestart 
høsten 2017. 
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4. Kommunestyrevedtak i sak 135/08, punkt 3 effektueres ved at Eikli skole, Vegård 
skole, Stranden skole og Kirkeskolen legges ned når ny skole Hønefoss syd står klar. 

 

5. Kragstadmarka opprettholdes som eventuell tomt for framtidig oppvekstsenter, for 
å møte befolkningsvekst frem mot 2030. 

 
6. Det utarbeids planer for utbygging av Ullerål skole for å kunne motta opp mot 500 

elever. I den sammenheng vurderes Hønefoss skole nedlagt som barneskole. 
 

7. Det utarbeides planer for fremtidig bruk, eventuelt salg av nedlagte 
skoleeiendommer, parallelt med endringene i skolestrukturen i Hønefoss. 

 
8. Fremtidig økning i antall ungdomsskoleelever, ivaretas inntil videre ved om - og 

utbygging av eksisterende ungdomsskoler. 
 

Avstemming: 
 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens og Skille/Franzsens forslag, ble 
rådmannens forslag vedtatt mot 2 stemmer. Mindretallet: Skille (H) og  Frantzen (H) 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune kjøper av eiendommen Benterud, gårds- og bruksnummer 
39/11 for bruk som tomt for ny barneskole i Hønefoss syd.  

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

handlingsprogram 2014. 
 

3. Rådmannen omregulerer eiendommen Benterud og starter samtidig 
detaljplanlegging av nytt skolebygg/skoleanlegg som skal stå klart til skolestart 
høsten 2017. 

 
4. Kommunestyrevedtak i sak 135/08, punkt 3 effektueres ved at Eikli skole, Vegård 

skole, Stranden skole og Kirkeskolen legges ned når ny skole Hønefoss syd står klar. 
 

5. Kragstadmarka opprettholdes som eventuell tomt for framtidig oppvekstsenter, for 
å møte befolkningsvekst frem mot 2030. 

 
6. Det utarbeides planer for utbygging av Ullerål skole for å kunne motta opp mot 500 

elever. I den sammenheng  vurderes Hønefoss skole nedlagt som barneskole. 
 

7. Det utarbeides planer for fremtidig bruk, eventuelt salg av nedlagte 
skoleeiendommer, parallelt med endringene i skolestrukturen i Hønefoss. 

 
8. Fremtidig økning i antall ungdomsskoleelever, ivaretas inntil videre ved om - og 

utbygging av eksisterende ungdomsskoler. 
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