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Ringerike kommune, 02.10.2013 
 
 

ARNFINN BAKSVÆR 
LEDER 



   
  

    

 

GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 04.09.2013  
 

Arkivsaksnr.: 13/41  Arkiv: 033 &17  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
34/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Møteprotokollen godkjennes. 
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 8 

Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 
 

Møtested: Ullerål skole    

Møtedato: 04.09.2013 Tid: kl 16.00 – 17.30 

Omvisning/orientering på Ullerål skole  

v/rektor Ole Brenden og enhetsleder Roger Sørslett  

 

Innkalte: 
Funksjon                Navn            Forfall Møtt for 

Leder Arnfinn Baksvær FO  

Nestleder Berit Karen Wathne Andersen  FO  

Medlem Eli Johanne Ruud FO  

Medlem Mons-Ivar Mjelde FO  

Medlem Asbjørn Skille   

Medlem Jan Frantzen   

Medlem Hanne Karen Lien FO  

Medlem Magnus Herstad   

Medlem Christine Kristiansen Hovland   

Varamedlem Aase Moløkken  Arnfinn Baksvær 

Varamedlem Morten Løken Kværnstrøm  Mons-Ivar Mjelde 

Varamedlem Tore Johan Ramsrud  Hanne Karen Lien 

Varamedlem            Frank Leinan                                                      Berit Wathne Andersen  

 

Tilstede fra administrasjonen: Kommunalsjef Magnar Ågotnes  

 

Jan Frantzen ble enstemmig valgt til å lede møte i fravær av leder Arnfinn Baksvær og 

nestelder Berit Wathne Andersen.  

 

Brosjyrer utdelt på møtet:  

o Den kulturelle skolesekken, tilbud til skolen skoleåret 2013-2014 

o Informasjon om Kunst rett vest  

 

Behandlede saker:  Fra og med sak 29/13 

til og med sak  33/13 

 

Møteprotokollen godkjennes: 

 

Arnfinn Baksvær (sett) Berit Wathne Andersen (sett) Christine Hovland  

 

Møtesekretær: 

 

Ingebjørg Flatin  
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Følgende saker ble behandlet: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 

29/13 13/41  

 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 14.08.2013  

 

30/13 12/4298  

 KONSOLIDERING I MUSEUMSSEKTOREN I BUSKERUD  

 

31/13 13/2699  

 OPPSUMMERING FRA SKOLEBESØKENE 2013  

 

32/13 13/2948  

 ORIENTERING OM TRAFIKKFORHOLD - NAKKERUD OG 

TYRISTRAND  

 

33/13 13/3003  

 HANDLINGSPLAN FOR IKT I BARNEHAGE OG SKOLE 2013/2014  

 

EVENTUELT: 

 

Magnus Herstad (Frp) viser til KS-møte 20.06.2013, sak 80. 

 

”Formannskapet tilrår at Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015 vedtas. 

Det gis tilbakemelding på kommunens mulighet til å ha mer praktisk undervisning i skolen for 

elever der dette er et godt alternativ til teoretisk undervisning.  Det fremlegges en konkret 

plan for å forhindre frafall og oppfølging av de som likevel ikke gjennomfører.  

Tilbakemelding gis innen kommunestyrets oktobermøte”. 

 

Tilbakemelding vil bli gitt i hovedkomiteens (HOK) oktobermøte. 
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29/13  

GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 14.08.2013  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Møteprotokollen godkjennes. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

Møteprotokollen godkjennes. 
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30/13  

KONSOLIDERING I MUSEUMSSEKTOREN I BUSKERUD  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

1. Hovedkomiteen for oppvekst og kultur (HOK) tar saken om konsolidering i 

museumssektoren i Buskerud til orientering.  

2. Hovedkomiteen for oppvekst og kultur (HOK) peker på at Ringerike vil være et godt 

og egnet sted for plassering av den nye administrative enheten til 

”BuskerudMuseene”. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedkomiteen for oppvekst og kultur (HOK) tar saken om konsolidering i 

museumssektoren i Buskerud til orientering.  

2. Hovedkomiteen for oppvekst og kultur (HOK) peker på at Ringerike vil være et godt 

og egnet sted for plassering av den nye administrative enheten til 

”BuskerudMuseene”. 
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31/13  

OPPSUMMERING FRA SKOLEBESØKENE 2013  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Oppsummeringen fra skolebesøkene tas til etterretning 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

Oppsummeringen fra skolebesøkene tas til etterretning 
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32/13  

ORIENTERING OM TRAFIKKFORHOLD - NAKKERUD OG TYRISTRAND  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Hovedkomiteen for oppvekst og kultur tar orienteringen om trafikkforholdene i Holleiaveien 

og på Nakkerud til etterretning. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for oppvekst og kultur tar orienteringen om trafikkforholdene i Holleiaveien 

og på Nakkerud til etterretning. 
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33/13  

HANDLINGSPLAN FOR IKT I BARNEHAGE OG SKOLE 2013/2014  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Hovedkomiteen for oppvekst og kultur vedtar handlingsplan for IKT i barnehage og skole 

2013-2016. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen   

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for oppvekst og kultur vedtar handlingsplan for IKT i barnehage og skole 

2013-2016. 
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REFERATSAKER  -  HOK   2013  
 

Arkivsaksnr.: 13/42  Arkiv: 033 &17  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
35/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Følgende saker tas til orientering: 
 
A Brev fra Brakar, datert 23.08.2013 vedr. Skolebuss i Holleiaveien 
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RIDDERGÅRDEN   2013  
 

Arkivsaksnr.: 13/113  Arkiv: C57   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
36/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 
/ Formannskapet 22.10.2013 
/ Kommunestyret 31.10.2013 
 
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. 

 

Sammendrag 
I denne saken presenteres utredningen om Riddergården. Det pekes på at skal 
Riddergården utvikles trengs det en større opprustning av bygningene. Det pekes også på 
ulike driftsmodeller og en ønsker mer tid til utredning og avklaringer før endelig konklusjon 
trekkes før budsjettarbeidet starter våren 2014. 
 

Innledning / bakgrunn 
Riddergården ble gitt i gave til Ringerike kommune i 1962. Fram til 1996 ble drifts- og 
vedlikeholdsansvar ivaretatt av Ringerike Museum. Etter at museet sa opp driftsavtalen har 
kommunen hatt ansvaret. 
Bakgrunn for saken er en interpellasjon fra Hans Petter Åsen om Riddergården i 
kommunestyret (Sak 13/13). Det ble spurt etter eiendommens tekniske stand, 
vedlikeholdsbehov og  strategier og planer for framtidig utvikling og drift. 

 
Beskrivelse av saken 
På bakgrunn av interpellasjon og ordførers svar ble et utvalg bedt om å se nærmere på 
spørsmålene fram til september 2013. Her har representanter for frivillige, stiftelsen 
Gladtved Brygge, kommunens eiendomsavdeling, og Buskerud fylkeskommune deltatt. 
Utvalget ble ledet av kulturleder Marja Lyngra Høgås, og en rapport fra arbeidet er laget (se 
vedlegg). I tillegg har Stiftelsen Gladtved brygge også laget et eget notat om utviklingen av 
Riddergården (se vedlegg). 
 

Teknisk tilstand og oppgraderingsbehov 

Om den tekniske tilstanden går det fram at  ”Riddergården er i relativt dårlig forfatning. 
Vedlikeholdsplanen pr. i dag innebærer å holde Riddergården på dagens nivå. Det er ikke 
budsjettert med større vedlikeholdsarbeider. 
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Alle Riddergårdens bygninger er fredet. Det innebærer at det ikke er anledning til å foreta 
endringer innvendig eller utvendig av faste installasjoner. (Vegger, tak, dører o.l.). .. 
Riddergården er ikke spesielt brannsikret gjennom sprinkelanlegg e.l. .. Det er et lite toalett, 
og et lite kjøkken uegnet for servering (ut fra serveringslovens forskrifter). Uthus og boder 
trenger omlegging av tak og sperrer. Disse bygningene har enkel standard, er uisolerte og 
ikke egnet for helårsaktivitet”. 
 
Oppsummering av behovene: 

 Våningshuset må brannsikres. 

 Nytt kjøkken med serveringsstandard. 

 Toaletter for publikum. 

 Oppvarming. 

 Uthusene må brannsikres. 

 Tak, vegger, gulv utbedres. 

 Muligheter for isolering og oppvarming må undersøkes 
 
Muligheter for framtidig drift 
Når det gjelder strategier og planer for framtidig drift, så henger dette sammen med 
bygningenes tilstand. Arbeidsgruppen konkluderer med at ”økt bruk av Riddergården, .. vil 
kreve omfattende rehabilitering.” og  at ”bygningene er per i dag relativt uegnet for økt 
aktivitet” 
 
Om videre framdrift peker arbeidsgruppen på 3 mulige modeller: 
1. Aktivitet som i dag. 

Åpent sommer og jul, frivillige som medhjelpere. Dette krever vedlikehold etter dagens 
vedlikeholdsplan. Det kan gi utvikling og økt aktivitet på sikt, men i et relativt lavt 
tempo.  

2. Sesongdrift. 
Åpent om sommeren, med servering og aktiviteter. Henvender seg til Ringerikes 
innbyggere og tilreisende. Krever omfattende vedlikehold, og utbedring av bygningene. 
Kan gi rom for lokale og smale kulturuttrykk, men vil kanskje mest minne om en 
«ordinær kafé» i et kulturelt miljø.  

3. Gradvis opptrapping av drift over tid. 
I og med at bygningene er relativt uegnet for økt aktivitet pr. i dag, og krever mye friske 
midler ved både utbedring og drift, vil det være mest realistisk å utvikle Riddergården 
over tid. 

Med en gradvis opptrapping kan på sikt Riddergården brukes som: 

 lokalt museum, som en del av det faste programmet til Den kulturelle Skolesekken.  

 visningsarena for ulike kunst- og kulturuttrykk, som litteraturformidling, mindre 
konserter, mindre sceniske produksjoner, kunstutstillinger. 

 møterom for lokale lag og organisasjoner. 

 serveringssted, åpent for publikum i helger/deler av året/hele året. 

 markedsarrangør (kunsthåndverk, kortreist mat/bondens marked, 
middelaldermarked, bokmarked m.m.) 

Arbeidsgruppen peker og på at utviklingen av Riddergården bør sees i sammenheng med 
utviklingen av området rundt, bli innlemmet i en kulturplan, og utredes i lys av kommunens 
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forpliktelser på kulturområdet. Arbeidsgruppen ønsker at det settes av tid til et grundigere 
arbeid rundt dette. 
Gladtved: 
Stiftelsen Gladtved brygge peker i et tilleggsnotat på 3 alternative modeller for framtidig 
drift. Stiftelsen oppfatter ”at det er et politisk ønske om økt aktivitet og at det i stor grad 
skal involveres frivillige krefter”: 
 
1. Riddergården inngår som en del av Ringerikes Museum.  

Denne løsningen vil ivareta de vernemessige og museale forholdene på en god måte, 
gjennom kompetansen som finnes i museet.  

2. Etablering av en egen kommunal stiftelse. 
3. Drift av Riddergården inngår som en del av Stiftelsen Glatved Brygges etablerte aktivitet 

i området.  
 
Forslag 2 og 3 forutsetter en grunnfinansiering fra Ringerike kommune, og vil gi muligheter 
for ekstern finansiering. Forslag 3 innebærer og at man kan dra nytte av allerede 
eksisterende bemanning og aktivitet i stiftelsen. 
 
Stiftelsens anbefaling er at man går videre med sikte på å finne en løsning i tråd med 
alternativ 3. Dersom dette ikke fører frem foreslås det etablering av en egen stiftelse i tråd 
med alternativ 2. Stiftelsen ønsker en konkret driftsmodell så raskt som mulig. Modellen må 
inneholde overordnede ansvarsforhold, driftsøkonomi og organisering.   
 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Interpellasjon om Riddergården K-sak 13/13 

Økonomiske forhold 

Arbeidsgruppen peker på økonomien som avgjørende faktor for utvikling og drift. Aktivitet 
som i dag kan fortsette innenfor dagens budsjett. 
Men ønsker en å utvikle til sesongdrift eller helårsdrift over tid, antydes en opprustning ut 
fra en bevilging på 3 millioner kr hvert år. En ser og for seg lønnskostnader til å drifte 
Riddergården i tillegg til dette.  
Stiftelsen Gladtved peker på at det vil være større muligheter til å skaffe ekstern 
finansiering viss Riddergården drives som en stiftelse enn ren kommunal drift, men 
forutsetter også en grunnfinansiering fra kommunen. 

 
Rådmannens vurdering 
Det går fram av utredningene at Riddergården har et potensiale, men og at vernestatusen 
legger klare begrensninger i videre utvikling og bruk av gården.  
Både arbeidsgruppen og stiftelsen Gladtved brygge ønsker noe mer utredning. 
Det må avklares om Riddergården skal være kommunalt drevet eller organisert som en 
stiftelse.  Etter at framtidig organisering er avklart, må en evt. få på plass de avtaler som 
trengs. En må så se på de og innarbeide de budsjettmessige konsekvenser dette vil få i 
kommunens økonomiplan. Dette bør være avklart til neste års økonomiplanarbeid starter 
våren 2014. 
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Vedlegg 

* Utredning fra arbeidsgruppe 

* Tilleggsnotat fra Stiftelsen Gladtved Brygge 
 
 
 
Lenker 
 
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 
papirutskrift. 
 
 
 
 Ringerike kommune, 30.09.2013 
 
 
 
 Knut Helland 
 konstituert  rådmann 
 
 
leder: Magnar Ågotnes 
 
saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Ringerike kommune 

 

RIDDERGÅRDEN, UTREDNING. 

 

BAKGRUNN. 

Arbeidsgruppen skal vurdere mulige konsepter, muligheter og begrensninger for eiendommen 
inklusive nødvendig vedlikeholds- og oppgraderingsbehov, samt behov for faste kommunale 
budsjetter. 

Arbeidsgruppen har bestått av representanter for frivillige, administrasjon og lag og 
organisasjoner. 

I KORT: 

Riddergaarden er en komplett løkkegård med våningshus, fjøs, stall, låve, stabbur og utedo. De 
første bygningene ble bygget rundt midten av 1700-tallet. 

TEKNISK: 

Riddergården er i relativt dårlig forfatning, vedlikeholdsplanen pr. i dag innebærer å holde 
Riddergården på dagens nivå. Dvs, hverken utbedring eller forfall. 

Det er ikke budsjettert med større vedlikeholdsarbeider. 

Alle Riddergårdens bygninger er fredet. Det innebærer at det ikke er anledning til å foreta 
endringer innvendig eller utvendig av faste installasjoner. (Vegger, tak, dører o.l.). 
Fredningsbestemmelsene innebærer bl.a.  at vedlikehold og utbedringer skal gjennomføres med 
tilsvarende materialer og byggeteknikk som opprinnelig brukt. Dette innbærer vanligvis en 
større kostnad ved rehabilitering og utbedring enn ellers. 

Riddergaarden er ikke spesielt brannsikret gjennom sprinkelanlegg e.l. 

Våningshuset er innredet med en del av det opprinnelige møblementet, og innredet som en 
bolig. Dvs. med soverom, finstuer, spisestue o.l. Det er mange små og store gjenstander som har 
historisk interesse. Det er et lite toalett, og et lite kjøkken uegnet for servering (ihht 
serveringslovens forskrifter). 

Uthus og boder trenger omlegging av tak og sperrer. Disse bygningene har enkel standard, er 
uisolerte og ikke egnet for helårsaktivitet. 

  

AKTIVITET: 

I dag benyttes Riddergården av frivillige (boder, julemarked, sommermarked), til utendørs 
søndagskonserter om sommeren og markedsdager om vinteren. Konsertene og markedsdagene 
er ikke kommersielt driftet. I tillegg hender det at barnehager og skoler kommer på omvisning, 
uten at det er faste rutiner for den type aktivitet.. 
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Ringerike kommune 

 

MULIGHETER: 

All økt bruk av Riddergården, være seg det er snakk om fast drift eller deltids-drift vil kreve 
omfattende rehabilitering. 

Dersom kommunen skal drifte Riddergården, åpne for publikum samt sørge for økt kulturell 
aktivitet og lokaler for lag og organisasjoner vil det innebære et helt nytt driftsbudsjett for 
kommunen. Pr. i dag bruker kommunen mindre enn 40.000 årlig til aktivitet på Riddergården. 

 

VEDLIKEHOLD OG OPPGRADERING: 

Våningshuset må brannsikres. 

Nytt kjøkken med serveringsstandard. 

Toaletter for publikum. 

Oppvarming. 

Uthusene må brannsikres. 

Tak, vegger, gulv utbedres. 

Sjekke muligheter for isolering og oppvarming. 

 

MULIGHETER AKTIVITET. 

Arbeidsgruppa har diskutert ulike former for aktivitet på Riddergården. Gitt at eiendommen går 
gjennom en betydelig oppgradering. 

Det er ulike hensyn og behov som har kommet fram:  

• Frivilliges behov for fortsatt julemarked og sommeraktiviteter. Bodene er pr i dag i bruk 
av frivillige ildsjeler, disse tar også imot besøkende til Riddergården. 

• Stiftelsen Glatveds planer og arbeid mot en utvikling av området Glatved Brygge, elva, 
samferdselsmuseet, med Riddergården som en del av dette. 

• Kommunens ansvar for å både drifte, vedlikeholde og formidle sine kulturminner, sikre 
lokaler og muligheter for lokale lag og organisasjoner, samt arenautvikling for ikke-
kommersielle kunst og kulturaktiviteter. 

 

1. Aktivitet som i dag. (Sommer og jul. Frivillige som medhjelpere) 

Krever vedlikehold etter dagens vedlikeholdsplan. Kan gi utvikling og økt aktivitet på sikt, men i 
et relativt lavt tempo med dagens bemanning på kultur i kommunen. Evt. gi rom for en 
grundigere gjennomgang/utredning av Riddergården i sammenheng med Kulturplan, 
kulturminneplan 

2. Sesongdrift. 
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Ringerike kommune 

 

Åpent om sommeren, med servering og aktiviteter. Henvender seg til Ringerikes innbyggere og 
tilreisende. Krever omfattende vedlikehold, og utbedring av bygningene. Kan gi rom for lokale og 
smale kulturuttrykk, men vil kanskje mest minne om en «ordinær kafé» i et kulturelt miljø. Se 
også vedlagte driftsforslag fra Stiftelsen Glatved Brygge.  

3. Gradvis opptrapping av drift. 

I og med at bygningene er relativt uegnet for økt aktivitet pr. i dag, og krever mye friske midler 
ved både utbedring og drift, vil det være mest realistisk å utvikle Riddergården over tid. 

Utviklingen av Riddergården bør sees i sammenheng med utviklingen av området rundt, bli 
innlemmet i en kulturplan, og utredes i lys av kommunens forpliktelser på kulturområdet. Det 
bør settes av tid til et grundigere arbeid rundt dette. 

Riddergården kan brukes som: 

-lokalt museum, som en del av det faste programmet til Den kulturelle Skolesekken. Alle elever i 
Ringerike burde kjenne til Riddergaarden 

-Visningsarena for ulike kunst- og kulturuttrykk. F.eks. litteraturformidling, mindre konserter, 
mindre sceniske produksjoner, kunstutstillinger.  

-møterom for lokale lag og organisasjoner 

-Serveringssted, åpent for publikum i helger/deler av året/hele året.. 

-Markedsarrangør (kunsthåndverk, kortreist mat/bondens marked, middelaldermarked, 
bokmarked m.m.) 
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Ringerike kommune 

 

Økonomiske konsekvenser Ridder-gården. 

      Alternativ 1 

     

Ingen endring fra i dag.  Opptrapping når 

kommunens økonomi er stabil. En 

grundigere utredning gjennomføres, ifht 

kulturplan, kulturminneplan,  ekstern eller 

intern drift, og juridiske hensyn 

(anbud/vilkår m.m.). 

     

  

2013 2014 2015 2016 

Aktivitet (Kultur) 

 

38000 38000 38500 39500 

      Eiendom/vedlikehold 

     Dagens vedlikeholdsplan 

     

      Alternativ 2 

     

      Sesong-drift 

     

Drift settes bort, kommunen fortsatt 

ansvar for bygninger (Jf. forslag fra 

Stiftelsen Glatved) 

     

  

2013 2014 2015 2016 

Aktivitet (Kultur) 

 

38000 0 0 0 

      Eiendom Vedlikehold 

  

3 000 000 3 000 000 3 000 000 

Utbedring av eiendommene i 2014. 

Fortsatt vedlikeholdsansvar etter dette. 

     

      Alternativ 3 

     

Gradvis opptrapping av aktivitet og 

vedlikehold.  Kommunal drift. 

     

  

2013 2014 2015 2016 

Aktivitet (Kultur) 

 

38000 350000 700000 700000 
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50% Prosjektleder, utredning og plan 

2014. Sees i sammenheng med 

frivillighetskoordinator/kontakt med lag 

og organisasjoner. Økes til total 100 % fra 

2015, med økt aktivitet. 

     Eiendom 

  

1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Utbedring av eiendommene over 3 år. 
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Stiftelsen Glatved brygge 

 

Riddergården – driftsmessige muligheter 
 
Stiftelsen Glatved brygge er bedt om å utarbeide et utkast til hvordan vi kan øke bruken 
og aktiviteten på Riddergården. Dette notatet er utarbeidet som et innspill til den 
utredningen som nå er iverksatt av Ringerike kommune. 

 
Dagens situasjon 
Noen ildsjeler holder i dag i stor grad det som er av aktiviteter i Riddergården, med 
utsalg av håndverks- og kunsthåndverksprodukter, samt julemarked. I tillegg holdes det 

enkelte mindre konserter og kulturarrangementer i tilknytting til utescenen. Stiftelsen 
mener det er et betydelig potensiale for økt aktivitet.  Vi mener også at det å tenke 
helhet i hele området og et tettere samarbeid med stiftelsens virksomhet på Glatved 
Brygge vil kunne gi nytt liv og nytt engasjement rundt Riddergården. 
 

Det blir viktig å avklare hvilke muligheter og begrensninger som ligger i gårdens 
vernebestemmelser. Det foreslås konkret at det gjennomføres en egen 
befaring/workshop sammen med vernemyndighetene for å avklare dette. 
 

Prinsipielle avklaringer 
Det er nødvendig å gjøre et tidlig veivalg når det gjelder bruken av Riddergården. 

Dersom man ønsker å videreføre aktiviteten på dagens nivå, vil dagens organisering 

gjennom Ringerike kommune være det mest hensiktsmessige.  

 

Vi oppfatter imidlertid at det er et politisk ønske om økt aktivitet og at det i stor grad 

skal involveres frivillige krefter. Med dette som utgangspunkt ser vi for oss tre 

alternative løsninger: 

1. Riddergården inngår som en del av Ringerikes Museum. Denne løsningen vil 

ivareta de vernemessige og museale forholdene på en god måte, gjennom 

kompetansen som finnes i museet. Hvorvidt museet selv ønsker en slik løsning er 

ikke avklart. 

2. Etablering av en egen kommunal stiftelse. En slik løsning vil kunne gi nye 

muligheter for finansiering. Stiftelsens må da grunnfinansieres av Ringerike 
kommune, og et styre kan sammensettes av  

3. Drift av riddergården inngår som en del av Stiftelsen Glatved Brygges etablerte 

aktivitet i området. Denne løsningen forutsetter også en grunnfinansiering fra 

Ringerike kommune, og vil gi samme muligheter for ekstern finansering som 
etableringen av en egen stiftelse. Endringer av vedtekter og tilpasning til en 

utvidet drift vil måtte gjøres i Stiftelsen Glatved Brygge. Samtidig vil man kunne 
dra nytte av allerede eksisterende bemanning og aktivitet i stiftelsen. 

 

Vår anbefaling er at man går videre med sikte på å finne en løsning i tråd med alternativ 
3. Dersom dette ikke fører frem foreslås det etablering av en egen stiftelsen i tråd med 
alternativ 2. 

 
Sesongbasert virksomhet 
Stiftelsens erfaringer tilsier at aktiviteten i Riddergården primært bør legges til 

sommerhalvåret, samt videreføring av julemarked.  Bakgrunn for denne anbefalingen er 

de økonomiske og driftsmessige konsekvensene ved full vinterdrift, samt de 
begrensninger som ligger i drift av bygningene i vinterhalvåret.  
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Dersom vi forutsetter en driftssesong fra mai til oktober, vil man kunne tilby et 

mangfold av aktiviteter, i tillegg til allerede etablert aktivitet.  Før vi går videre med å se 
på disse mulighetene er det imidlertid en del avklaring som må gjøres, slik at 
forutsetningene for drift er kjent: 
 

- Kan noen av lokalene tilrettelegges for enkel servering i sommerhalvåret, med 
faste åpningstider? 

- Kan man tenke seg en type ”barnas” gård om sommeren, med enkelt dyrehold og 
aktiviteter knyttet til dette? 

- Vil det være mulig å tilpasse eksisterende utleieenhet i Riddergården til et 
driftskontor og som base for enkel servering? 

 
Driftsøkonomi 
Stiftelsen vurderer det som lite sannsynlig å kunne drifte Riddergården basert på kultur- 

og naturbasert næringsvirksomhet på en lønnsom måte. Vi tror den beste løsningen for 
Riddergården vil være at den driftsmessig inngår i en større sammenheng. Her vil 
Stiftelsen kunne være en naturlig samarbeidspartner. 
 

En konkret modell kan være å arbeide etter samme mal som den pågående aksjonen for 

rydding av bynære grøntområder. Her har stiftelsen påtatt seg ansvar for 

prosjektledelse og gjennomføring. Finansiering skjer gjennom et spleiselag, der 

Ringerike kommune går inn med en grunnfinansiering på 250 000,- kr i året, mens 

stiftelsen sørger for øvrig finansiering fra private aktører, sparebankstiftelser med mer. 

 

Riddergårdsbakken 
Som en del av den helhetlige planen som er utarbeidet av Stiftelsen Glatved brygge 

inngår en opparbeiding av skråningen mellom Riddergården og bryggeanlegget. 

Skråningen er i dag gjengrodd, og burde kunne opparbeides slik at den danner en 

naturlig kobling mellom brygga og Riddergården, og kunne benyttes som del av et 

naturlig amfi i forbindelse med arrangementer på brygga.  En slikt grep vil også 

integrere Riddergården i større grad til resten av området som nå begynner bli en 

attraksjon for byen.  
 

Videre har stiftelsen i samarbeid med Hønefoss Fjernvarme utarbeidet en 

lyssettingsplan for hele fosseområdet. Her inngår også fasadebelysning av 

Riddergården. 
 

Stiftelsens rolle 
Stiftelsen Glatved Brygge har ingen kompetanse eller erfaring når det gjelder teknisk 

drift av vernede bygninger. Samtidig er stiftelsen utformet med faste kommunale 

styreplasser, og er slik sett godt egnet for å kunne ta ansvaret for organisering og drift, 
forutsatt at den tekniske kompetansen og det tekniske ansvaret kan ivaretas gjennom 
kommunen eller en annen aktør med nødvendig kompetanse. Vi har også forstått det 

slik at organisering i en stiftelsesform vil kunne gi økte muligheter for finansiering.  
Dersom dette sikres kan Stiftelsen vurdere. 
 

Videre fremdrift 
Forutsatt at arbeidsgruppen følger notatets anbefaling om å gå for alternativ 3 eller 2, 
foreslås det at det utarbeides en konkret driftsmodell så raskt som mulig. Modellen må 
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inneholde overordnede ansvarsforhold, driftsøkonomi og organisering.  Det foreslås at 

Stiftelsen Glatved brygge og Ringerike kommune v/eiendomsforvaltningen sammen 
utarbeider forslaget som så godkjennes av arbeidsgruppen før oversendelse til politisk 
behandling. 
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KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I 
VIDEREGÅENDE SKOLE  
 

Arkivsaksnr.: 13/3262  Arkiv: A40   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 
/ Formannskapet 31.10.2013 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 
Ringerike kommunes innsats for å øke elevens gjennomføring i videregående opplæring tas 
til etterretning. 
 

Innledning / bakgrunn 
Ringerike kommunestyre behandlet i sak 80/13 Handlingsplan for grunnskolen 2013 – 2015. 
Vedtaket sier det at det innen kommunestyrets oktobermøte legges fram en konkret plan 
for å forhindre frafall og oppfølging av de som likevel ikke gjennomfører videregående 
skole. 
Denne saken er en svar på det oppdraget rådmannen fikk gjennom dette vedtaket. 

 
Beskrivelse av saken 
Frafall i videregående skole er en utfordring. Nasjonalt er det iverksatt flere tiltak for at 
gjennomføringsgraden i videregående skole skal bli bedre. Disse blir gjennomført i 
fylkeskommune og primærkommune og i et samarbeid mellom disse. 
Her er en gjennomgang av tiltak i grunnskolen, i andre sektorer i kommunen og i 
videregående skole. 
 

Tiltak i grunnskolen: 
”Ny Giv” 
Ringerike kommune gjennomfører ”Ny Giv”, en satsing med et mål om å øke 
gjennomføringen i videregående opplæring. Den delen av Ny Giv som berører 
ungdomstrinnet går ut på at elever på 10. trinn med svake læringsresultater/karakterer gis 
et utvidet opplæringstilbud i grunnleggende ferdigheter. Intensjonen er at elever som 
benytter dette tilbudet skal stå bedre rustet til å ta fatt på og gjennomføre videregående 
opplæring. I tillegg følges elevene spesielt godt ved overgang til videregående skole. 
Alle skolene i Ringerike med ungdomstrinn har hatt med elever i ”Ny Giv” skoleåret 2012-
13, og erfaringene var gode. Satsningen fortsetter lokalt også inneværende skoleår. 
I tillegg inngår det en kompetanseutvikling hos lærere i grunnskole og videregående skole 
for å gjøre undervisningen mer praktisk, motiverende og tilpasset den enkelte elev. 
Ny Giv fører også til et tettere samarbeid mellom de to skoleslagene. 

Side 25 av 38



  Sak 37/13 s. 2 
 

   

 

 

Utdanningsvalg – nytt fag fra 2006 
Faget utdanningsvalg, som alle ungdomsskoleelever har, skal bidra til å skape helhet og 
sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskole og videregående opplæring bedre 
sammen. Faget har tre hovedområder: 

- Videregående opplæring og arbeidsliv  
- Utprøving av utdanningsprogram  
- Egne valg  

Det er utarbeidet et utkast til revidert felles lokal læreplan i dette faget i samarbeid med de 
videregående skolene.  Planen er nå ute på høring og blir lagt fram for HOK for godkjenning 
i desember. 

Valgfag på ungdomstrinnet 
Skolene med ungdomstrinn i Ringerike kommune gjeninnfører nå valgfag.  Dette er en del 
av den nasjonale satsingen på et mer praktisk, variert og relevant rettet ungdomstrinn.  
Elevene tilbys fra 2 til 4 valgfag hvert år og skolene har fått økte ressurser til dette.  
En håper også at dette tiltaket skal bidra til opplevelse av motivasjon og mestring, og økt 
gjennomføring i den videregående skolen. 

Overgang grunnskole – videregående skole 

Et kritisk punkt for gjennomføring er overgang fra grunnskole til videregående skole. 
Dette har det vært satset på lokalt i prosjektet ”Mellom stoler”, og arbeidet videreføres nå i 
”Ny Giv”.  Rutinene for overgang mellom grunnskole og videregående skole har særlig fokus 
på elever i risikogruppen for lav gjennomføring. De sikrer at alle som går ut av 
ungdomsskolen blir fulgt opp videre uansett om de begynner i videregående skole eller 
ikke. Reviderte rutiner er nå på høring og blir lagt fram for HOK for godkjenning før jul. 

Andre tiltak i grunnskolens regi 

Elever med særlige behov for individuell tilrettelegging kan ha en skoledag med alternativt 
innhold for å øke motivasjon, mestring og ferdigheter. Noen elever søker seg også inn på  
den alternative opplæringsarenaen, Åsbygda skole. Her er opplæringen mer praktisk 
tilrettelagt. 

Det er og fra i høst og muligheter for kommunene å prøve ut arbeidslivsfag som alternativ 
til språklig fordypning i tysk, fransk, spansk, norsk og engelsk. Dette er foreløpig ikke gjort i 
Ringerike. 

Andre lokale kommunale tiltak for å øke gjennomføringen  
Ut over grunnskolens tiltak har andre kommunale tjenester en rekke tilbud rettet inn på økt 
gjennomføring og oppfølging av de som faller ut. Nedenfor oppsummeres noen av disse: 
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Tiltak initiert ved NAV for å forebygge og følge opp ungdommer: 
Forebyggende tiltak: 

 Møter hver tredje uke med Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten 
i videregående skole (PPOT) og kommunens barnevern. 

 Samarbeidsprosjekt mellom Barnevern, Helsestasjonene, Krisesenteret, 
Rus/psykiatritjenesten og NAV på Hønefoss videregående skole. 
 

Oppfølging av de som likevel faller utenfor: 

 Ung-zone: For å hindre at unge som faller ut av videregående skole eller på annen 
måte ikke gjennomfører, starter voksenlivet avhengig av økonomisk sosialhjelp har 
NAV Ringerike startet opp et «snu-i-døra» tiltak Aktiv mot læreplass: 

  Aktiv Ungdom  
 
Prosjekter/tiltak i regi av NAV: 

 Eget ungdomsteam (tett samarbeid også med NAV Hole) 

 Faste møter med PPOT 
 
Faktaopplysninger: 

 En voksende andel svært unge blir uførepensjonert tidlig etter skolegangen 

 Unge med nedsatt funksjonsevne har mye større problemer med å skaffe seg og 
forbli i jobb enn andre (også sommerjobb) 

 Jevnt over dårligere levekårsindikatorer for unge som havner på utsiden av 
arbeidsmarkedet i ung alder. Mange føler seg som annenrangs borgere 

 Tallene viser en tendens til å bli på utsiden av arbeidsmarkedet dersom man ikke 
klarer å etablere seg i utdanning eller arbeid tidlig i overgangsfasen og heller mottar 
helserelaterte ytelser 

 En vanskelig overgang fra skole eller studier til arbeid er forbundet med å få en 
svakere posisjon på arbeidsmarkedet, med dårligere lønn og dårligere 
jobbtilfredshet 

 
Tiltak innen barnevernet: 
Barnevernet arbeider for å hindre frafall, bl.a. med prosjektet "Selvstendige voksne 17-23". 
  Erfaringer viser at samspillet mellom hjemmeliv og skoleliv er sentralt når ungdommen får 
problemer med å følge opp skolen. Prosjektet har to ansatte som kan følge ungdommen 
tett.  
Barnevernet kan hjelpe til slik at ungdommen får et sted å bo, om hjemmesituasjonen ikke 
er bra nok, og alltid være tilgjengelige, noe som ofte blir omtalt som suksessfaktor i denne 
typen jobbing. 
 
Tiltak som arbeidsgiver: 
Ringerike kommune er kommunens største arbeidsplass med en lang rekke bransjer og 
yrker. Organisasjons- og personalavdelingen har dialog samtlige enheter i kommunen for å 
sikre at en kan tilby praksisplasser til ungdom som av ulike grunner ikke gjennomfører 
videregående skole. Dette skjer i samarbeid med NAV og  PPOT 
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Tiltak videregående skoler: 
De videregående skolene har også en rekke tiltak for at elever ikke skal slutte og rutiner for 
oppfølging av de som likevel slutter. Her nevnes noen: 

 Gode rutiner for samarbeid i overgangen grunnskole og videregående opplæring 

 Ny Giv for videregående, med bl.a. kompetanseutvikling hos ansatte 

 Tilpasset opplæring - eventuelt spesialundervisning 

 Dialog med elev og foresatte 

 Saker tas opp i elevtjeneste eller tilsvarende, eventuelt melding til PPOT  

 Karriereveiledning og utprøving av arbeidspraksis (samarbeid med NAV)  

 Kontakt med andre instanser avhengig av behov, f.eks. NAV, barnevern, helsestasjon 
osv. 

 PPOT følger opp videre viss elever slutter og hjelper til bl.a. med å skaffe 
praksisplasser i samarbeid med NAV 

 Bedre statistikk på gjennomføring 
 

Arbeidsinstituttet på Ringerike i regi av Buskerud fylkeskommune 
Buskerud fylkeskommune har opprettet en egen avdeling lokalisert på Austjord som heter 
Arbeidsinstituttet. Dette tiltaket er mer praktisk tilrettelagt enn de ordinære videregående 
skolene. Elever kan søke seg inn på ettårige tilbud. Elever tas også inn utover høsten. 

 
Forholdet til overordnede planer 
Kommuneplanen for Ringerike kommune med visjonen ”et bedre sted å være” og den 
vedtatte folkehelsemeldingen vektlegger skole og utdanning høyt, også som et middel til å 
bedre folkehelsen. 

 

Juridiske forhold  
 Den 10 – årige grunnskolen er noe alle har rett og plikt til å gjennomføre. Videregående 
skole er et frivillig tilbud, men alle har rett til en skoleplass i videregående skole. 

 
Tidligere behandlinger og vedtak 
Spørsmålet om gjennomføring og frafall i videregående skole ble reist da handlingsplan for 
grunnskolen 2013 – 2015 ble behandlet.  

 
Økonomiske forhold 
 De tiltak for å hindre frafall i videregående skole denne saken skisserer har en kostnad som 
finansieres av det offentlige gjennom et spleiselag mellom stat, fylkeskommune og 
primærkommune.  

 
Rådmannens vurdering 
 Dagens samfunn, kunnskapssamfunnet, stiller andre krav til menneskene enn for 1 – 2 
generasjoner siden. I nesten alle yrker stilles det krav om kunnskap og kompetanse. Den 
obligatoriske grunnskolen skal blant annet gi elevene en god bakgrunn for å gjøre et 
fornuftig valg av videregående utdanning.  
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Likevel er det dessverre et økende antall ungdom som ikke har den nødvendige 
mestringsopplevelse, eller mangler motivasjon for å gjennomføre videregående skole. 
Rådmannen ser at dette er et ansvar som både kommunen gjennom grunnskolen, 
fylkeskommunen gjennom den videregående skolen og ikke minst den enkelte ungdom har. 
 
Ringerike kommune og Buskerud Fylkeskommune forsøker gjennom ulike tiltak å bidra til å 
følge opp den enkelte slik at flest mulig ungdommer har grunnlag og motivasjon  til å 
gjennomføre videregående skole. Mange av disse tiltakene er relativt nye, og effekten vil 
vise seg etter hvert. Tall for gjennomføring blir lagt fram for kommunestyret i den årlige 
tilstandsrapporten for skolesektoren. 

 
Vedlegg 

* Utkast til rutinebeskrivelse; overgang fra grunnskole til videregående opplæring 

 
 
 
Lenker 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 
papirutskrift. 
 
 
 
 Ringerike kommune, 01.10.2013 
 
 
 
 Knut Helland 
 konstituert  rådmann 
 
 
 
 
Saksbehandler: Geir Svingheim 
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FRAMTIDIG SKOLELØSNING I HØNEFOSS  
 

Arkivsaksnr.: 13/1434  Arkiv: A20   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
22/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 05.06.2013 
84/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.06.2013 
83/13 Formannskapet 11.06.2013 
73/13 Kommunestyret 20.06.2013 
14/13 Ungdomsrådet 04.06.2013 
117/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 07.10.2013 
38/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 
/ Formannskapet  
/ Kommunestyret 31.10.2013 
 
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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Sammendrag 
 
Skoleløsning i Hønefoss by er ingen ny sak. Det har pågått utredningsarbeid, og saker har 
blitt lagt fram til politisk behandling flere ganger.  
 
Sak om framtidig skoleløsning i Hønefoss (13/1434 – 1) ble behandlet av kommunestyret 
20.06.13.  
 
Kommunestyret la tomtespørsmålene Benterud og Tandberglia ut på høring med 
høringsfrist 18.09.13. Dette saksframlegget med vedlegg er en oppsummering av 
høringsuttalelsene samt resultatet av forhandlingene med grunneierne av de to 
tomtealternativene. 

 
Forholdet til overordnede planer 
  
I gjeldende kommuneplan er et areal i Kragstadmarka avsatt til offentlig formål. Dette 
arealet har vært påtenkt til skoletomt.  
 
Folkehelsemeldinga omtaler at Ringerike kommune skal utvikle høykvalitetsskoler. Videre 
sier meldinga at elevene i størst mulig grad bør gå/sykle til skolen. 

  
Tidligere behandlinger og vedtak 

  
Hovedkomiteen oppvekst og kultur vedtok 05.06.13 følgende: 

 
1. Rådmannen forhandler om kjøp av eiendommen Benterud, gårds- og bruksnummer 

39/11, for bruk som tomt for ny barneskole i Hønefoss syd. Forhandlingsresultatet 
legges fram 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 for framtidig  oppvekstsenter, for å møte 

befolkningsvekst frem mot 2030. 
 

5. Det utarbeids 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. 
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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 av eksisterende ungdomsskoler. 
 

8. Hovedrapport ”Fremtidig skolestruktur i Hønefoss” med endret forslag til vedtak, 
legges ut på åpen høring, med høringsfrist 18. september 2013. Det legges fram en 
plan for informasjonsmøter før endelig politisk vedtak fattes. 

 
 
Hovedkomiteen for Miljø – og arealforvaltning vedtak 10.06.13 følgende: 

 
1. Tandberglia, deler av gårds – og bruksnummer 38/1, velges som tomt for ny 

barneskole i Hønefoss syd. 
Planleggingen av ny skole startes i 2013, og ferdigstilles raskest mulig. 

 
2. Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med ny skole og nødvendig 

infrastruktur i forslag til budsjett og handlingsprogram 2014. 

 
3. Rådmannen forhandler om kjøp av eiendommen. Forhandlingsresultatet legges fram 

for politisk godkjenning, og nødvendig regulering startes. 
 

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

 
5. Den politiske saken, framtidig skoleløsning i Hønefoss, og hovedrapporten legges ut 

på åpen høring med høringsfrist 18. september 2013. 
 

6. Framtidig bruk av Hønefoss skole utredes og legges fram til politisk behandling i 
løpet av 2014.  

 

 
Formannskapet vedtak 11.06.13 følgende: 

 

 Saken oversendes kommunestyret uten innstilling 

 
 
Kommunestyret vedtak 20.06.13 følgende: 
 

1. Rådmannen forhandler om kjøp av eiendommen Benterud, gårds- og bruksnummer 
39/11, og Tandberglia gårds – og bruksnummer 37/69 for bruk som tomt for ny 
barneskole i Hønefoss syd. Forhandlingsresultatet legges fram for politisk behandling. 
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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 Hønefoss syd står klar. 
 

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

 
5. Det utarbeids 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 ny skole Hønefoss syd. 

 

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 av eksisterende ungdomsskoler. 
 

8. Hovedrapport ”Fremtidig skolestruktur i Hønefoss” med endret forslag til vedtak, 
legges ut på åpen høring, med høringsfrist 18. september 2013. Det legges fram en 
plan for informasjonsmøter før endelig politisk vedtak fattes. 
 
 

Høringsuttalelser 
Det har kommet inn 17 høringsuttalelser etter avsluttet høringsperiode fram til 18.09.13. 
Skolenes samarbeidsutvalg (SU) har blitt oppfordret til å avgi uttalelser. Hovedtrekkene i 
uttalelsene er referert og kommentert under. 
 
På det åpne informasjonsmøtet 19.08.13 var det vel 30 frammøtte. Her la kommunalsjef for 
oppvekst og kultur fram bakgrunnsdokumentene for den politiske saken. Lederne av 
hovedkomiteen for oppvekst og kultur (HOK) og hovedkomiteen for miljø og 
arealforvaltning (HMA) deltok og besvarte spørsmål på dette folkemøtet. 

1. Høringsuttalelse fra SU ved Eikli skole 

SU mener Benterud er den beste lokaliseringen. Ved plassering på Benterud vil mange av 
barna få ”beholde” skolen i sitt nærmiljø. En skole på Benterud er viktig for Hønefoss sør, og 
den bør stå klar til skolestart høsten 2017. 

2. Høringsuttalelse fra SU ved Stranden skole 

Su ved Stranden skole uttaler at det synes uaktuelt at elever fra Stranden skal gå på skole i 
Krakstadmarka. De mener videre at siden Ask skal være et satsingsområde med tomter som 
skal legges ut for salg, er det merkelig at skolen skal legges ned. SU stiller spørsmål ved hva 
Stranden skole skal brukes til etter nedleggelse. 
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3. Høringsuttalelse fra SU ved Vang skole 

SU støtter vedtak i HOK sak 22/13, altså lokalisering på Benterud. SU ved Vang er også 
opptatt av at en skole kan romme en forsterket enhet for barnetrinnet. 

4. Høringsuttalelse fra SU ved Vegård skole 

Det er et ønske om å holde Kirkeskolen, Stranden og Vegård skole utenfor Hønefoss 
sentrum. Tomtealternativet Benterud oppleves som dårlig med hensyn til trafikk og tilgang 
til friluftsområder. Et klart flertall slutter seg til Tandberglia. 

5. Høringsuttalelse fra SU ved Kirkeskolen 

SU går enstemmig inn for tomtevalg – Tandberglia. Hovedargumentet mot Benterud er 
trafikksituasjonen. Det bør bygges en flerbrukshall i tilknytning til skolen. 

6. Høringsuttalelse fra Ringerike kommunale foreldreutvalg (RKFU) 

RKFU mener politikerne har et ansvar for at det i framtida også skal være skoler i byen 
Hønefoss. Benterud er det eneste reelle alternativet for en ny skole i Hønefoss syd. 
Foreldrenes innspill bes tillagt særlig vekt i beslutningen av denne viktige sak. 

7. Høringsuttalelse fra Norderhov Arbeiderlag 

Norderhov Arbeiderlag går inn for Benterud som skoletomt. 

8. Høringsuttalelse fra Ringerike Arbeiderparti 

Arbeiderpartiet har ikke tatt standpunkt til lokalisering. 

9. Høringsuttalelse fra Ringerike Venstre 

Ringerike Venstre ønsker en ny barneskole i Hønefoss by og ønsker at denne blir bygget på 
Benterud. Venstre mener Tandberglia ikke kan forkastes før en nødvendig og ønskelig 
infrastrukturløsning på Benterud er sikret. Valg av trasé for Ringeriksbanen er viktig. Med 
lokalstopp i Åsa, hvilket ikke er usannsynlig, vil nettopp Åsa kunne utvikles til et tettsted 
med skole og oppvekstsenter. Her må Ringerike kommune være i forkant. 
 

10. Høringsuttalelse fra Ringerike Høyre 

Det forutsettes at en ny skole skal tas i bruk seineste august 2017. Plassering på Benterud 
synes naturlig hvis hensikten er å erstatte Eikli skole. Vekst og fortetting i Hønefoss vil trolig 
i vesentlig grad skje i området rundt Tandberglia. Trafikkforholdene rundt Benterud er 
risikofylte. Tandberglia gir mulighet utforming av en skole ut fra befolkningens 
forventninger til lekearealer og eventuelt andre pedagogiske krav. Tandberglia ligger i 
gangavstand for elever fra nåværende Eikli skole og Kirkeskolen. Hvis bygging av skole i 
Tandberglia ikke skulle være mulig, anser vi at Benterud er et så dårlig alternativ at andre 
løsninger da må utredes på nytt. 
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11. Høringsuttalelse fra Anne Mari Walbækken Ottesen, Espen Hval, 
Jardar Jonsrud, Thomas Røseth Hansen, Inger Elin Walbækken Tangen 
og Metter Nordby 

Hva er best for barn, en litt slitt skole i nærmiljøet, eller en ny skole sentrumsnært? Vedtak 
om nedlegging av Vegård skole, Stranden skole og Eikli skole er tatt på bakgrunn av akutt 
behov for opprusting, og økonomien ved å sentralisere er vektlagt tungt. Det stilles 
spørsmål ved estimerte kostnader til renovering/erstatning av den gamle skolebygningen 
ved Vegård skole. 
- Vi vil gjerne være med og forme vår egen framtid, la Åsa leve – gjør det mulig for oss å 
utvikle Åsa i takt med seg selv, og ta vare på både barn og voksne inn i framtida. 

12. Høringsuttalelse fra Per Strande og Øystein Frøyshov – grunneiere i 
Kragstadmarka 

Ønsker en avklaring om plassering av skole, og hva som er arealbehovet. Vil en skole i 
Kragstadmarka kunne utløse midler fra Ringerikspakka? 
En skole i Kragstadmarka forutsetter ny bru over Storelva. Skolesaken og utbygging av den 
nye bydelen i Kragstadmarka må sees i sammenheng.  

13. Høringsuttalelse fra Espen Hval 

Bygg en ny skole i Tandberglia, men behold Vegård skole, Kirkeskolen og Stranden skole. 

14. Høringsuttalelse fra Elling Hella Voje Heieren 

Ønsker en kombinert skole (barne- og ungdomsskole). Krakstad har to fortrinn; uteområder 
og nærhet til framtidig bydel. Benterud er kanskje det mest naturlige valget. Hele Eikli og 
Benterud bør reguleres til boliger og dagens bilforretninger burde flytte til Hvervenkastet. 

15. Høringsuttalelse fra Statens vegvesen 

Statens vegvesen tar foreløpig spørsmålet til orientering og forutsetter at det skal 
gjennomføres planarbeid i tråd med bestemmelsene i Plan- og bygningsloven for de valgte 
alternativene. 

16. Høringsuttalelse fra fagansvarlig for miljørettet helsevern  

Valg av skoletomt skal bidra til at skolen fremmer helse, trivsel, gode sosiale miljømessige 
forhold samt bidra til forbygge sjukdom og skader. Skoletomta må ikke ha begrensninger i 
forhold til en økning i elevantallet eller begrensninger i forhold til å utvide med nye bygg, 
idrettshaller, svømmehall eller anlegge aktuelle utendørs anlegg og idrettsbaner. 
Arbeidet med å få til en god beliggenhet for byens sentrumsskoler må vektlegges. 

17. Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud 

Fylkesmannen har i hovedsak uttalt seg om miljømessige forhold, og mener Benterud er det 
beste tomtealternativet, særlig begrunnet ut hvor tyngden av elevmassen bor. Ut fra en 
landbruksfaglig vurdering kan ikke Fylkesmannen se at verken Benterud eller Tandberglia vil 
ha vesentlige konsekvenser for landbruksinteresser av nasjonal eller regional karakter. 
Fylkesmannen mener eventuell skole/oppvekstsenter i Kragstadmarka må avklares gjennom 
kommende planarbeid og eventuell utbygging i området. 
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18. Oppsummering av høringsuttalelsene 

Samarbeidsutvalgene ved 5 skoler og Ringerike kommunale foreldreutvalg har avgitt 
uttalelse. Av disse anbefaler RKFU og SU ved Vang skole og SU ved Eikli skole Benterud som 
skoletomt. SU ved Vegård, Kirkeskolen og Stranden anbefaler Tandberglia som skoletomt. 
 
Av de politiske partiene har ikke Ringerike Arbeiderparti tatt endelig stilling, mens 
Norderhov Arbeiderlag og Ringerike Venstre ønsker Benterud. Ringerike Høyre går inn for 
Tandberglia.  
 
Grunneierne Strande og Frøyshov ønsker en avklaring og den framtide bruken av området i 
Krakstadmarka som i gjeldende kommuneplan er avsatt til offentlig formål.  
 
Fagansvarlig for miljørettet helsevern understreker viktigheten av valg av skoletomt da 
denne skal bidra til fremme helse, trivsel, skape gode sosiale miljømessige forhold.   
 
Fylkesmannen ser ingen umiddelbare konflikter ved noen av de to tomtealternativene, men 
mener Benterud ut fra nærhet til der de fleste bor er det beste alternativet. 
 
Av høringsinnspillene er det ikke mulig å trekke neon entydig konklusjon om valg skoletomt. 
Begge alternativene har sine fordeler. 
 
 

Økonomiske forhold 
 Rådmannen har gjennomført forhandlinger med grunneierne. Notat med 
forhandlingsresultat følger vedlagt.  
Eiendommen Benterud er lagt ut for salg, og eierne vil av den grunn ikke komme noe 
konkret pristilbud, men Ringerike kommune kan legge inn bud. Prisantydning kan være 
mellom 30 og 40 millioner for ei skoletomt på mellom 25 og 30 dekar. 
 
For skoletomt i Tandberglia, eller Tandberghøgda, som i følge grunneier er en riktigere 
stedangivelse, har kommunen mottatt konkret pristilbud. For skoletomt er prisen 18 
millioner uten opparbeidet infrastruktur, mens prisen inklusive dette er 28 millioner kroner. 
Ringerike kommune kan også få opsjon på å kjøpe et tileggsareal for eventuell utvidelse av 
skolen og økt arealbehov. 

 
Alternativt forslag til vedtak: 

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. 

 

Side 36 av 38



  Sak 38/13 s. 8 
 

   

 

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 

 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen er tilfreds med det engasjementet innbyggerne har vist i høringsperioden. I 
saksframlegg som fulgte saken om lokalisering av ny skole i Hønefoss syd i juni 2013, foreslo 
rådmannen Benterud som skoletomt.  
Høringsuttalelsene gir ikke noen entydig anbefaling av hvor den nye skolen bør ligge. 
Rådmannen mener nærhet til skolen og gangavstand er en svært viktig faktor når tomt skal 
velges. Elever fra Vegård og Stranden skoler må uansett transporteres, men en god del av 
eleven som i dag tilhører Kirkeskolen bor i gangavstand til Benterud (4 kilometer). Både 
Ringerike kommunale foreldreutvalg, (RKFU), og fylkesmannen vurderer Benterud som det 
beste alternativet. Infrastruktur på Benterud er i stor grad på plass, så kostnader til dette vil 
bli langt lavere enn i Tandberglia der infrastrukturkostnader er estimert til om lag 10 
millioner kroner. Benterudalternativet må omreguleres, men alternativet i Tandberglia må 
reguleres. 
 
Rådmannen vurderer også Tandberglia som et bra tomtealternativ. Tandberglia ligger flott 
til med nærhet til naturen.  
Selv om dette ikke kan betraktes som tomt for en ny byskole, peker all utvikling mot en 
vekst i og sør for dagens Hønefoss. Med ny E 16 og Ringeriksbanen vil en skole på 
Tandberglia være framtidsrettet. Om dette alternativet velges, anbefaler rådmannen det 
tomt kjøpes med opparbeidet infrastruktur (vann, avløp og strøm) slik det framgår av 
tilbudet.   
 
Rådmannen er opptatt av at det fattes vedtak om plassering av ny skole i løpet av oktober. 
Vedlikeholdsutfordringene ved flere av dagens skolebygg er store, og om det ikke siktes inn 
mot at ny skole skal stå klar til skolestart høsten 2017, må betydelig oppgradering av 
eksisterende skoler iverksettes. 
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Vedlegg 

 
Høringsuttalelse fra: 
 

1. * SU ved Eikli skole 
2. * SU ved Stranden skole, 
3. * SU ved Vang skole 
4. * SU ved Vegård skole 
5. * SU ved Kirkeskolen 
6. * Ringerike kommunale foreldreutvalg (RKFU) 
7. * Norderhov Arbeiderlag 
8. * Ringerike Arbeiderparti 
9. * Ringerike Venstre 
10. * Ringerike Høyre 
11. * Anne Mari Walbækken Ottesen, Espen Hval, Jardar Jonsrud, Thomas Røseth 

Hansen, Inger Eli Walbækken Tangen og Mette Nordby 
12. * Per Strande og Øystein Frøyshov – grunneiere Krakstadmarka 
13. * Espen Hval 
14. * Elling Hella Voje Heieren 
15. * Statens vegvesen 
16. * Fagansvarlig for miljørettet helsevern 
17. * Fylkesmannen i Buskerud 

 
Andre vedlegg: 
 

 * Notat fra forhandlingene om tomtekjøp Benterud – Tandberglia 

 * Sak om skoleløsning i juni 2013 

 * Hovedrapport ; framtidig skoleløsning i Hønefoss 

 * Rapport fra Cowi  

 * Rapport fra enhet for miljø- og arealforvaltning 
 
 

Lenker 
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 
papirutskrift. 
 
 
 
 Ringerike kommune, 30.09.2013 
 
 
 Knut Helland 
 konstituert rådmann 
 
saksbehandler: Geir Svingheim 
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