
 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 

Møtested:  Hønefoss Arena, Hovedinngangen 

Møtedato:  11.02.2015  

Tid:   16.00 

 

 

Kl. 16.00: Omvisning i Hønefoss Arena og Læringssenteret for voksne.  

 

Kl. 17.00: Ordinært møte (Hønefoss Arena) starter. 

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32 11 74 81 eller e-post 

sek@ringerike.kommune.no  

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 

Vedlegg merket med (*) og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. 
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Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur den 

11.02.2015.  

 

Arkivsaksnr.: 15/1170   Arkiv: 033  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/15 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 11.02.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

REFERERES FRA 

DOKUMENTJOURNAL 
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Kulturmidler 2015  

 

Arkivsaksnr.: 14/1781   Arkiv: 223 C  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/15 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 11.02.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for oppvekst og kultur foretar fordeling av kr. 226.000,- i kulturmidler for 

2015, på bakgrunn av innkomne søknader og i tråd med gjeldende retningslinjer. 

 

 

 
Beskrivelse av saken 
Reglene for å søke om kulturmidler ligger ute på kommunens internett side. Søknadsfrist for 

kulturmidler har vært kunngjort i kommunens lørdagsannonse og på internett. 

Ved søknadsfristens utløp 31. desember 2014 er det kommet inn 36 søknader som legges 

frem til vurdering. 

For 2015 er det satt av 226.000,- som kan fordeles etter søknader. Ringerike Musikkråd og 

Ringerike Idrettsråd tildeles kr. 12.000,-  hver i kulturmidler. 

 

Retningslinjer vedtatt oktober 2014: 

  

1. Kultur- og idrettslag som er registrert i Ringerike kommunes foreningsoversikt kan  

søke  kulturmidler.  

2. Søknaden skal inneholde budsjett/regnskap, antall medlemmer og en beskrivelse av 

foreningens aktiviteter, samt inneholde en oppsummering av fjorårets aktivitet.  

3. Barn og unge prioriteres.  

4. Det gis ikke underskuddsgaranti.  

5. Søknadsfrist 31. desember hvert år.  

6. Hovedkomiteen for oppvekst og kultur foretar en fordeling av midlene i februar hvert 

år. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen legger fram en søkerliste uten prioriteringer innenfor søkermassen. Hvis 

rådmannen skulle trekke fram noen vurdering, kan følgende nevnes at de fleste lagene og 

foreningene legger vekt på tilbud til barn og unge slik prioritering nevnes i pkt. 3. 

 

Rådmannen henstiller hovedkomiteen for oppvekst og kultur å fordele kr. 240.000,- i 

kulturmidler for 2015 til lag og foreninger. 

  

Vedlegg 
Søknadene og søkeroversikt 

Regnskaper og årsmeldinger er ikke lagt ved saken, men kan finnes som utrykt vedlegg. 
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 Ringerike kommune, 13.01.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: May Waagbø 
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Regionalt Kulturhus Ringerike as, - sletting av gjeld  

 

Arkivsaksnr.: 14/3031   Arkiv: 453  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/15 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 11.02.2015 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Under forutsetning av likelydende vedtak i regionens kommuner, bes generalforsamlingen i 

Regionalt Kulturhus – Ringerike AS pålegge styret å gjennomføre en aksjeemisjon fra 

1.1.2016 i tråd med føringer og forslag som ligger i saken. 

 

Innledning / bakgrunn 

Stiftelsen Ringerike Kultursenter har ovenfor regionrådet tatt opp konkrete problemstillinger 

knyttet til dagens økonomiske situasjon og dermed tilsvarende utfordringer med å oppfylle 

målene som stiftelsen har. Regionrådet har bedt om en sak til kommunestyrene som bidrar til 

å løse disse problemene og som sikrer det lokale kulturliv tilgang til kultursenterets lokaliteter 

til en kostnad som vil være økonomisk overkommelig. 

Ringerike kultursenter er svært avhengig av leieinntektene sine. Dette har igjen ført til at 

senteret har måttet prioritere å leie ut til profesjonelle, nasjonalt og internasjonalt kjente 

artister som trekker mye folk og har et betalingsvillig publikum. Disse må «bookes i god tid i 

forveien. Dette inntektsbehovet fører på den ene siden til høye kostnader for det lokale 

kulturlivet, hvis de ønsker å benytte senteret. Mange må la det være, fordi det krever et svært 

stort betalingsvillig publikum for å bære kostnadene. På den annen side føler det lokale 

kulturlivet at det er liten plass for deres aktiviteter, da svært mange helger er booket av kjente 

artister. De lokale kulturkreftene har ofte heller ikke så lang planleggingshorisont og kommer 

for sent til bestilling. 

Ringerike kultursenters driftsmodell er ikke bærekraftig i det lengre løp. Senteret har allerede 

liten bemanning (daglig leder i full stilling + 0,4 årsverk driftsoperatør) til å håndtere dagens 

drift og får ikke realisert det utviklingspotensialet som kunne vært mulig. Husleiekostnadene 

presser det lokale kulturlivet ut av senteret, samtidig som det fortsatt forutsettes stor lokal 

dugnadsinnsats. Det er antagelig kun spørsmål om tid før dagens driftsmodell bryter sammen.  

Det er stor frustrasjon i det lokale kulturlivet over situasjonen. I lov om offentlige 

styresmakters ansvar for kulturvirksomheten (kulturlova) slås det fast i formålsparagrafen (§ 

1) at «styresmaktene har et klart ansvar for å fremme og legge til rette for et bredt spekter av 

kulturvirksomhet, slik at alle kan få anledning til å delta i kulturaktiviteter og oppleve et 

mangfold av kulturuttrykk». § 5 i loven definerer riktignok dette ansvaret som et felles ansvar 

for stat, fylkeskommune og kommune, men de problemstillingene som kultursenteret 

demonstrerer i sitt problemnotat er et regionalt problem som kommunene i regionen må finne 

en løsning på. 
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Beskrivelse av saken 

Regionalt kultursenter – Ringeriks AS ble stiftet 29.8.2006 ved at kulturlivet selv tok initiativ 

til opprettelsen av et kulturhus i det tidligere Samfunnshuset i Hønefoss. Siden 2006 har det 

blitt utført en enorm frivillig innsats for å få kulturhuset etablert og i årene etter. Resultatet av 

denne innsatsen er at Ringeriksregionen sitter med et av landets billigste kulturhus. 

Kultursenteret inneholder to scener for musikk, dans og drama, samt en rekke mindre rom for 

kurs, konferanser, møter og øving. Oppussing av lokalene har i stor grad blitt utført på 

dugnad og ved hjelp av innsamlede midler, bla fra byens banker. Frivillige er fortsatt inne 

med ukentlig dugnadsinnsats på vedlikeholdssiden i senteret, og hjelper også til under 

arrangementer i senteret for øvrig.  

Kultursenteret er organisert med et eiendomsselskap: Regionalt Kulturhus Ringerike AS og et 

driftsselskap: Stiftelsen Ringerike kultursenter.  

 

Regionalt Kulturhus Ringerike AS 

Selskapets virksomhet består i eiendomsdrift av seksjon 3 i Hønefoss Bru 3 og å leie denne ut 

til Stiftelsen Ringerike kultursenter. Styreleder er Ole Krokstrand, mangeårig frivillig 

engasjert i det lokale kulturliv og «primus motor» i kulturhuset siden oppstart. 

Kommunene Jevnaker, Hole og Ringerike kom inn på eiersiden ved en emisjon i 2012 med 

en samlet innbetaling på 5 mill. kroner, inkludert en overkurs på 402,41 per aksje.  

Aksjekapitalen har i dag pålydende kr 3 310 000,-, og aksjene i selskapet er fordelt som 

følger: 

Eier Antall aksjer Eierandel 

Ringerike kommune 5395 32,60 % 

Jevnaker kommune 1660 10,03 % 

Hole kommune 1245 7,52 % 

Kulturstiftelsen Fengselet  4000 24,17 % 

Kultursentrum AS 1250 7,55 % 

Hønefoss Sparebank 1000 6,04 % 

Aslaksrud Eiendom AS 1000 6,04 % 

Stiftelsen Ringerike kultursenter 1000 6,04 % 

 

Regionalt Kulturhus Ringerike AS hadde ved årsskifte en samlet rentebærende gjeld på vel         

9 mill. kroner, etter at selskapet i 2013 mottok tippemidler på tre mill. kroner. Disse ble i sin 

helhet brukt til nedbetaling av gjeld, for på den måten å redusere husleiebelastningen for 

stiftelsen Ringerike kultursenter.  

I tillegg kommer et ikke-rentebærende lån fra Ringerike kommune på kr. 1 656 250,- som skal 

innløses i sin helhet senest 1.1.2017. Dette lån har følgende bakgrunn: 

Ringerike kommune aksepterte forhandlingsresultatet med Sentrum Byutvikling AS om 

overdragelse av aksjene i AS Samfunnshuset (jfr. brev av 21.10.2003, saksnummer 02/00583-

090), med det resultat at de to gjenværende lån fra Ringerike kommune på til sammen                

kr. 1 656 250,- ble gjort rente- og avdragsfrie med full innfrielse den 1. juli 2008. Et tredje lån 

på kr. 500 000,- inngikk i oppgjøret for aksjene (vedtatt i kommunestyrets sak 40/03 den 22.5 

2003). 
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I sak 176/06 den 14.12.2006 imøtekom kommunestyret en søknad fra Ringerike 

Kultureiendom AS om debitorskifte. Bygningen ble seksjonert, og pantobligasjoner ble slettet, 

med unntak av lån knyttet opp i mot seksjon 3; Ringerike kultureiendom AS. Det ble vedtatt at 

dette lån skulle løpe videre som et rente og avdragsfritt lån i fem (5) år med virkning fra 

1.1.2007. 19. juni 2012 mottok Ringerike kommune en forespørsel fra Ringerike 

Kultureiendom AS, der det bes om at kommunens utestående fordring (rente og avdragsfritt lån 

til Regionalt Kulturhus Ringerike AS) skulle løpe med samme vilkår fram til 1.7.2017, eller 

inntil eventuelt annet avtales. Dette ble vedtatt i kommunestyret i sak 103/14. 

 

Samlede inntekter fra selskapets eneste leietaker (Stiftelsen Ringerike kultursenter) utgjorde    

kr. 1 680 000,- i 2013. Selskapet er momspliktig.  

 

Stiftelsen Ringerike kultursenter 

Kultursenteret skal medvirke til å styrke regionens kulturliv og spesielt legge til rette for barn 

og unges kulturaktiviteter, samt sikre god og bred rekruttering og deltakelse.  I samspill med 

kommunene har senteret en særlig forpliktelse overfor det lokale kulturliv.  

Kultursenteret står for den daglige drift og utleie til kulturaktiviteter, og har som formål å 

være et levende kulturhus basert på kulturlivets egne premisser og behov. Senteret skal støtte 

opp om og åpne for lokale produksjoner og samarbeidprosjekter, samt legge til rette for 

nasjonale og internasjonale kulturtilbud. Virksomheten baseres på egeninntjening og 

driftstilskudd fra kommunene. Daglig leder for Ringerike kultursenter er Tage Hybertsen (100 

% stilling). Styreleder er Per-Arne Hanssen. Stiftelsens råd ledes av Steinar Eriksen. 

Kultursenterets budsjett for 2014 har en ramme på ca. 4,3 mill. kroner. Husleiekostnadene 

utgjør ca. 1,5 mill. kroner av dette. Denne økte med vel 350 000 kroner i 2013, da 

eiendomsselskapet kjøpte ytterligere areal til kulturformål for 10 mill. kroner.   

Kommunenes driftstilskudd utgjør ca. 1,1 mill. kroner årlig.   

Rådmannens vurdering: 

Dersom Ringerike kultursenters husleie skal reduseres så det monner, må gjeldsbyrden til 

Regionalt Kulturhus Ringerike as saneres. For å unngå konkurransevridning er offentlig støtte 

til formålet i utgangspunktet ikke tillatt. Økonomiske fordeler som ettergivelse av lån og 

rentefrihet anses som offentlig støtte. 

Det finnes riktignok unntak. Grovt sett kan man si at hvis kommunen skal gi offentlig støtte, 

så er det tillatt dersom man kommer inn under et av unntakene i regelverket eller hvis man 

har fått særskilt samtykke, noe som må innhentes ved å sende melding til Nærings- og 

handelsdepartementet, som igjen forespør Eftas overvåkningsorgan, som så sier ja eller nei til 

støtten.  

Det eneste unntaket som er aktuelt i dette tilfelle er unntaket som gjelder for såkalt 

bagatellmessig støtte.  Hvis en stønadsmottaker får under 200.000 € over tre, år så er det 

bagatellmessig støtte. Pr. i dag er kursen på 8,41 og dermed vil man maksimalt kunne tildele 

bagatellmessig støtte på kr. 1 680 000,- for en 3 årsperiode. Regionalt kulturhus – Ringerike 

AS har fått videreformidlet tre mill. kroner i tippemidler i 2013, noe som klart vil måtte 

betraktes som offentlig støtte, og som må medregnes. Det er derfor uaktuelt/ulovlig å løse 

stiftelsens økonomiske problemer ved å øke den offentlige støtten til Regionalt kulturhus – 

Ringerike as. 
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Rådmannen i Jevnaker kommune, May-Britt Nordli foreslår etter samtaler med alle sentrale 

aktører i både stiftelsen og i eiendomsselskapet i ett notat til regionrådet at regionen finner en 

løsning som bidrar til robust og forutsigbar framtidig drift av Ringerike kultursenter. 

Regionen kan ikke risikere å tape den verdien som ligger i senteret. Det dreier seg om alt 

dugnadsarbeid og innsats fra de frivillige og verdiene for øvrig som er investert i lokalitetene. 

Ikke minst dreier det seg også om de felles arenaene og fellesskapet som er skapt for en 

videre grotid i det lokale kulturlivet. 

Situasjonen kan avhjelpes på to måter: 

1. Regionalt Kulturhus Ringerike AS gjennomfører en aksjeemisjon på kr. 10 656 250,- i den 

hensikt å sanere gjelden i selskapet.  

2. Kommunene etablerer en tilskudds/støtteordning til lokale kulturkrefter som ønsker å 

benytte kultursenteret til sine oppsetninger. Formålet må være å sette disse i stand til å betale 

den husleien som stiftelsen Ringerike kultursenter må ha for å betjene egen husleie til 

Regionalt Kulturhus Ringerike AS. I realiteten overføres dermed kapitalkostnadene på 

eksisterende låneportefølje til aktuelle aktører innen det lokale kulturlivet, som i realiteten 

betjener disse ved at de blir satt i stand til å betale gjeldende husleie. I forhold til løsning nr. 1 

sparer kommunene ikke penger ved slik løsning. Eierandelene økes ikke og man etablerer et 

økt byråkrati både for kulturaktørene og for kommunen. 

 

Samtlige aktører anbefaler at løsning nr. 1 velges, da denne framstår som det enkleste grepet 

for å få til en betydelig kostnadsreduksjon for stiftelsen Ringerike kultursenter, noe som igjen 

vil gi en redusert husleie til lokale kulturaktører som ønsker å benytte kultursalen. 

Rådmannen deler denne oppfatningen. Det er derimot viktig at slik emisjon tar høyde både 

for den rentebærende gjelden som indirekte må betjenes av Ringerike kulturstiftelse, og den 

ikke-rentebærende gjelden. Hvis ikke en løsning tar nødvendig høyde også for dette, vil 

tilsvarende situasjon oppstå fra 2017, når låneporteføljen i forhold til Ringerike kommune 

innløses. 

Ved emisjonen i 2012 ble selskapets aksjekapital forhøyet med kr. 1 660 000,- til kr. 

3 310 000,- ved utstedelse av 8300 nye aksjer pålydende kr. 200,-. I tillegg til aksjekapitalen 

betalte de nye aksjonærene (Jevnaker, Hole og Ringerike kommune) en overkurs med             

kr. 402,41 pr. aksje, til sammen kr. 3 340 000,-. Samlet innbetaling fra kommunene var 

dermed kr. 5 000 000,-. 

Basert på samme innbetalingsforhold mellom kommunene vil en emisjon på kr. 10 656 250,- 

kunne gjennomføres i selskapet ved at aksjekapitalen økes med kr.5 296 200,- fra kr. 

3 310 000,- til kr. 8 606 200,- ved utstedelse av 26 483 nye aksjer. De nye aksjene vil kunne 

utstedes på samme vilkår som i 2012 med en overkurs på kr. 402,41 pr. aksje. Med samme 

innbetalings-forhold som i 2012 vil da kr. 10 656 250,- fordeles mellom kommunene som 

skissert nedenfor, med tilhørende eierandeler etter emisjonen: 

Eier Innbetaling Antall aksjer Eierandel 

Ringerike kommune 6 926 500,- 22608 52,55 % 

Jevnaker kommune 2 131 500,- 6957 16,17 % 

Hole kommune 1 598 250,- 5218 12,16 % 

Kulturstiftelsen Fengselet   4000 9,26 % 

Kultursentrum AS  1250 2,90 % 

Hønefoss Sparebank  1000 2,32 % 

Aslaksrud Eiendom AS  1000 2,32 % 
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Stiftelsen Ringerike kultursenter  1000 2,32 % 

 Kr. 10 656 250,- 43033 100.00 % 

 

Dersom gjelden i selskapet Regionalt Kulturhus - Ringerike AS blir innfridd, vil selskapet 

kunne redusere husleien til Ringerike kultursenter til kr.750 000,- . Rådmannen forutsetter at 

slik redusert husleie vil sikre det lokale kulturlivet ønsket tilgang til kultursalen og bidra til at 

Ringerike kultursenter kan realisere sine overordnede mål og rolle i regionens kulturliv. 

Samtidig vil Regionalt Kulturhus- Ringerike AS innløse utestående fordring til Ringerike 

kommune på kr. 1 656 250,-. 

For å sikre forutsigbare budsjettgrunnlag foreslår rådmannen at det fattes vedtak om å «fryse» 

de kommunale driftstilskudd til nivå likt budsjett 2015 de neste fem årene. En mer forutsigbar 

driftssituasjon vil kunne bringe ny inspirasjon til det lokale kulturlivet og føre til at nye 

bruksmuligheter og konsepter blir utviklet av kulturfellesskapet i senteret. 

 

Rådmannen har kvalitetssikret saksframlegget og tallmateriale med Regionalt Kulturhus-

Ringerike AS v/styreleder Ole Henrik Krokstrand og daglig leder Tor Bonde Aslaksrud. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 Ringerike kommune, 16.1.2015 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 i samarbeid med Håvard 

Austgard (Hole kommune) og May-Britt Nordli (Jevnaker kommune) 
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ØKONOMISK STØTTE 2015 - DIVERSE SØKERE  

 

Arkivsaksnr.: 15/919   Arkiv: 223  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/15 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 11.02.2015 

/ Formannskapet  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet gir ikke tilskudd til Kistefos-Museet på kr 50.000,-  og Tour of Norway 

på kr. 250.000,-  for 2015.   Fremtidige søknader fra disse innarbeides i rådmannens 

budsjettgrunnlag. 

 

2. Formannskapet gir ikke engangsstøtte til «Veien Tilbake» på kr 50.000,-  og tilskudd på 

kr 70.000,- til Hønefoss Trekkspillmuseum. Fremtidige søknader innarbeides i 

rådmannens budsjettgrunnlag. 

 

 

Sammendrag 
Saken gjelder søknader om økonomisk støtte for 2015 som kom tett på budsjettbehandlingen 

høsten 2014. To av søkerne, Kistefos-museet og sykkelløpet Tour of  Norway har fått 

innvilget støtte tidligere, mens de to andre søkerne, Hønefoss Trekkspillmuseum og «Veien 

tilbake» er nye søkere. Det foreslås at eventuell støtte for 2015 avslås og at fremtidige 

søknader vurderes i sammenheng med budsjettbehandlingen. Alternativt kan formannskapet 

innvilge en eller flere av søknadene.  

 

Innledning / bakgrunn 
Saken omhandler innkomne søknader om støtte/tilskudd for 2015, som kom inn for sent til å 

bli innarbeidd i og realitetsbehandlet i budsjettet for 2015. Søknadsbeløpene er og for store til 

å bli behandlet ut fra kultursektorens budsjett til kultur- og arrangementsstøtte.  

 

Dette gjelder søknader fra: 

Kistefos-museet:   kr   50.000.- 

Tour of Norway 2015:  kr 250.000.- 

Hønefoss Trekkspillmuseum: kr   70.000.- 

«Veien tilbake»:   kr   50.000.- 

 

Kistefos-Museet og Tour of Norway fikk tilsvarende pengestøtte også i fjor.  Hønefoss 

Trekkspillmuseum og «Veien tilbake» søkte ikke om støtte i 2014. Øvrige tilskudd ble 

vedtatt i budsjettbehandlingen for 2015, og bevilget under oversikten «Tilskudd til lag og 

foreninger» i kommunens handlingsprogram. 

 

Beskrivelse av saken 
Under budsjettbehandlingen ble de øvrige tilskuddene til lag og foreninger videreført på 

2014-nivå.  Dette selv om budsjettene til egen drift ble redusert. Rådmannen ønsket med det å 
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signalisere at man anser de tjenester som frivillige lag og foreninger yter, som et viktig 

tilskudd og supplement til den kommunale tjenesteproduksjon. 

 

Tour of Norway 

Dette er et etapperitt på sykkel fra 20.-24. mai. Avslutningsetappen vil gå på Ringerike. Rittet 

vil i 2015 trekke til seg mange av de internasjonale stjernene.  Det blir direktesendt på TV2 

og er gjennom en avtale med Eurosport sikret overføring til 51 land i Europa og 16 land i 

Asia/Oceania. Tour of Norway har søkt om kr 250.000,- i tilskudd for 2015. Tilsvarende 

beløp ble innvilget i 2014. 

 

Kistefos-Museet 

Kistefos-Museet er det eneste gjenstående tresliperiet i Skandinavia. Museet har en 

kunsthall og en stadig voksende skulpturpark, og hadde 24 000 besøkende i 2014. Museet er 

et populært reisemål for både skoler, bedrifter, foreninger og privatpersoner. Museet søker om 

et tilskudd på kr 50.000,- for 20115. Tilsvarende beløp ble innvilget i 2014. 

 

Hønefoss Trekkspillmuseum 

Norges eneste trekkspillmuseum er lokalisert i Ringerike Kultursenter. Der legger ildsjeler 

ned årlig mange timer for at Hønefoss skal kunne ta vare på en viktig del av sin industri- og 

kulturhistorie. 

Museet skylder husleie for flere år, og museet ser det nå som vanskelig å fortsette driften uten 

noen form for støtte.  Kr 70.000.- i årlig støtte vil sikre videre drift. 

 

«Veien tilbake» 

Dette er ett ideelt AS som skal bidra til å integrere rusmisbrukere/kriminelle tilbake til 

samfunnet ved bruk av idrett/fysisk aktivitet og friluftsliv blir brukt som mestringsarenaer. 

«Veien tilbake» har i en revidert søknad bedt om tilskudd på kr 50 000.- for å gjennomføre en 

mestringsdag for barn og unge i Hønefoss 2015. Mestringsdagen er tenkt gjennomført på 

Hvalsmoen transittmottak for barna der og for elever på ungdomstrinnet. 

 

Alternative løsninger 
Formannskapet innvilger en eller flere av søknadene. En mulighet for inndekning er 

formannskapets disposisjonsfond på 1 million kroner.  

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen er av den oppfatning at Ringerike kommune så lang det er mulig, og uten at det 

i for stor grad går ut over kommunens egen drift, støtter frivillige lag og foreninger 

økonomisk. Tilskuddene for 2015 er videreført med samme kronebeløp som i 2014. Dette for 

å signalisere at man ser de tjenester som frivillige lag og foreninger yter som et viktig tilskudd 

og supplement til den kommunale tjenesteproduksjon. 

Søknadene kom inn for sent til å bli vurderte i rådmannen sitt budsjettgrunnlag for 2015.  

Det er heller ikke rom for disse tilskuddene innenfor kultursektorens rammer for inneværende 

år.  

 

Søknadene fra Tour of Norway og Kistefos-museet har kommet noen ganger, og er innvilget i 

egne saker tidligere. Ringerike Trekkspillmuseum og «Veien tilbake» er nye søkere. Den 

første av disse søker om årlig støtte. For neste år bør det derfor sørges for at alle slike kjente 

søknader kommer inn slik at de kan vurderes ved den ordinære budsjettbehandlingen.  
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Rådmannen foreslår at søknadene om støtte for 2015 avvises av økonomiske grunner.  

 

Vedlegg 
1. Søknad fra Tour of Norway, 31.oktober 2014 

2. Søknad fra Kistefos-Museet, 24. november 2014 

3. Søknad fra Hønefoss Trekkspillmuseum, 24. november 2014 

4. Revidert søknad fra Veien tilbake, 7. november 

5. Veien tilbake – redusert søknadssum. 

 

 

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, 26.01.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Status godkjenning av skoler og barnehager pr. 01.01.15  

 

Arkivsaksnr.: 15/745   Arkiv: 614 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/15 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 11.02.2015 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Status om godkjenning av skoler og barnehager etter forskrift om miljørettet helsevern tas til 

orientering. 

 

 

Sammendrag 

Alle barnehagene, og 8 av de 16 kommunale grunnskole i Ringerike er godkjent etter forskrift 

om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.  

For å oppnå godkjenning må det både være gode intern-kontrollrutiner på plass, i tillegg til at 

det bygningsmessige må være i orden. 

Ved flere av skolene må det utføres betydelige arbeider for å oppnå godkjenning. Dette 

gjelder blant annet inneklima og ventilasjonsanlegg, noe som betyr store kostnader. Det 

intensiverte arbeidet med godkjenninger de siste årene gir positive resultater. To kommunale 

skoler, Veienmarka ungdomsskole og Tyristrand skole er godkjent det siste året. Heggen 

barnehage har også blitt godkjent, noe som betyr at samtlige barnehager i Ringerike har status 

godkjent. 

 

Innledning / bakgrunn 

Kravet om godkjenning av barnehager og skoler ble gjort gjeldene fra 31.12.1998. Formålet 

med forskriften er å bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel, gode 

sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade. 

 

§ 6 i forskriften stiller krav om godkjenning.  

Søknad om godkjenning skal framlegges når 

det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomheten. 

Det er kommunen som vurderer og behandler søknader om godkjenning.  

I Ringerike kommune ligger ansvaret hos kommuneoverlegen. 

 

§ 28 Tilsyn  

Kommunen fører tilsyn med at disse forskrifter overholdes. Kommunen 

kan foreta gransking, retting, stansing og ilegge tvangsmulkt i samsvar med bestemmelsene 

om helsetjenesten i kommunen. 
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STATUS GODKJENNING – barnehager og skoler pr. 01.01.15. 

Virksomheter som oppfyller vilkårene for godkjenningen har status godkjent. 

  

Virksomhet Type Antall Navn Status 

Barnehager Familie -  

barnehager 

1 Eikli  Godkjent 

2 Fegri Godkjent 

3 Skogstjernen  Godkjent 

4 Bondeheimen Godkjent 

5 Skogstad  Godkjent 

6 Vesleveien  Godkjent 

7 Viul  Godkjent 

8 Hundremeterskogen  Godkjent 

Dagmammaer 9 Brit Østli Godkjent 

10 Lise Søderholm Godkjent 

Privateide 

barnehager 

11 Alm-grenda barnehage  Godkjent 

12 Blåbærskogen barnehage  Godkjent 

13 Daltsbråten  Godkjent 

14 Espira Hovsmarka  Godkjent 

15 Espira Trøgstad  Godkjent 

16 Hov  Godkjent 

17 Kirkemoen  Godkjent 

18 Nedre Auren  Godkjent 

19 Smeden  Godkjent 

20 Sokna natur og gårds- og 

naturbarnehage  

Godkjent 

21 Tolpinrud  Godkjent 

22 Åsatua naturbarnehage  Godkjent 

Kommunalt eide 

barnehager 

23 Eikli Godkjent 

24 Hallingby m/uteavdeling Godkjent 

25 Haug Godkjent 

26 Heggen Godkjent 

27 Heradsbygda Godkjent 

28 Hvervenmoen Godkjent 

29 Hønefoss Godkjent 

30 Nes Godkjent 

31 Tyristrand m/uteavdeling Godkjent 

32 Ullerål Godkjent 

33 Veien Godkjent 

Skoler 

 

 

 

Barneskoler 

kommunalt eide 

 

 

34 Eikli  Ikke godkjent 

35 Helgerud  Godkjent 

36 Hønefoss  Ikke godkjent 

37 Kirkeskolen  Ikke godkjent 
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Skoler 

 

 

Barneskoler 

kommunalt eide 

38 Vang  Godkjent 

39 Vegård  Ikke godkjent 

40 Ullerål  Ikke godkjent 

41 Veien  Godkjent 

Kombinerte 

Skoler 

kommunalt eide 

42 Hallingby  Godkjent 

43 Nes  Ikke godkjent 

44 Sokna  Ikke godkjent 

45 Tyristrand  Godkjent 

Ungdomsskoler 

kommunalt eide 

46 Haugsbygd u. skole  Godkjent 

47 Hov u. skole  Ikke godkjent 

48 Veienmarka u. skole Godkjent 

49 Åsbygda skole  Godkjent 

Privat grunnskole Kombinert 

skole privateid 

50 Steinerskolen  Ikke godkjent 

Fylkeskommunale Videregående 

skoler 

51 Hønefoss videregående  Ikke godkjent 

52 Ringerike videregående  Ikke godkjent 

53 Ringerike arbeidsinstitutt Ikke godkjent 

 

Beskrivelse av saken 

Forskriften har nå vært gjeldende i over 15 år, men likevel er det store mangler når det 

gjelder godkjenning av skoler i Ringerike kommune. 

Sak om status for godkjenning av skoler og barnehager har blitt lagt fram årlig fra 2012.  

Godkjenningsarbeidet har de siste årene blitt intensivert. Det er nå er i hovedsak fysiske 

utbedringer som må utføres før godkjenning kan bli gitt. 

En godkjenning forutsetter at intern-kontrollsystemet ”fanger” opp de fleste aktuelle forhold 

og situasjoner, at dette foreligger skriftlig og godt kjent blant ansatte. Hovedutfordringen i 

Ringerike er fysiske - bygningsmessige forhold. 

Det er utarbeidet en felles overbygning når det gjelder intern-kontrollsystem for kommunale 

skoler og barnehager. Som det framgår av oversikten over, omfatter forskriften både private, 

fylkeskommunale og kommunale virksomheter.   

 

Juridiske forhold 

Utdrag fra Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler: 

Sikkerhet og helsemessig beredskap 

Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. 

Virksomheten skal ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner. 

Førstehjelp 

    Virksomheten skal ha førstehjelpsutstyr i tilstrekkelig mengde og av tilfredsstillende 

standard. 

Smittevern 

    Virksomheten skal planlegges og drives slik at risikoen for spredning av smittsomme 

sjukdommer blir så liten som praktisk mulig.   

Røyking 

    Det skal ikke røykes i virksomhetens inneområde. 

Inneklima/luftkvalitet 

    Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. 
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    Temperaturregulering skal være tilpasset bruksområdet og årstidsvariasjoner. 

  Den relative luftfuktighet i rommene må ligge på et slikt nivå at fare for muggdannelser 

ikke forkommer. Ionisert stråling skal ikke overskride allment akseptert nivå. 

Rengjøring og vedlikehold 

De deler av virksomhetens arealer som er i daglig bruk, skal ha forsvarlig renhold etter 

hygienisk tilfredsstillende metoder. Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig. Uteområdet 

og tekniske anlegg skal vedlikeholdes og rengjøres etter behov. 

 § 26 i forskriften sier: 

Kommunen kan foreta gransking, retting, stansing og ilegge tvangsmulkt i samsvar med 

lov om helsetjenesten i kommunen. Kapittel 9a i opplæringsloven omhandler «elevene sitt 

arbeidsmiljø». Den trådte i kraft etter forskriften om miljørettet helsevern i skoler og 

barnehager kom, og fungerer på mange måter som en presisering og forsterking av 

forskriften. 

 

Høsten 2011 ble det i Ringerike utarbeidet en plan for arbeidet med godkjenning av 

kommunens grunnskoler. 

Denne planen er revidert og framdriften er gjengitt i tabellform under. 

Det er gjennomført fysiske utbedringer ved flere skoler slik at 6 skoler har blitt godkjent de 

siste 3 årene. Siste år har Tyristrand skole og Veienmarka ungdomsskole blitt godkjent.  

Kirkeskolen har blitt vurdert, men er ikke godkjent på grunn av fukt i dusjanlegget.   

 

I tabellen under er det en oversikt for den videre framdriften av arbeidet med godkjenninger. 

Tidligere godkjent Godkjent 2014 Vurderes godkjent 

2015 eller seinere 

Vang skole Tyristrand skole Sokna skole 

Helgerud skole Veienmarka u. skole Hov u. skole 

Hallingby skole Heggen barnehage Hønefoss skole 

Åsbygda skole  Vegård skole 

Haugsbygd u. skole  Ullerål skole 

Veien skole  Nes skole 

  Kirkeskolen 

  Eikli skole 

I Ringerike kommune er det ca. 3200 elever i grunnskolen. Om lag 60 % av elevene får 

opplæring ved skoler som er godkjent. 

 

Tiltak som kan gi godkjenning i 2015: 

 Kirkeskolen – sporing av fuktkilde i dusjanlegg, og fjerning av denne. 

 
2015 eller seinere (årstallene refererer til handlingsprogram 2015 – 2018): 

 Ullerål skole – tidligere administrasjonsfløy trenger betydelig oppgradering. Midler til 

dette samt utbygging er avsatt i handlingsprogrammet 2015 – 2018. 

 Hov ungdomsskole – full oppgradering eller nybygging – midler avsatt i 

handlingsprogrammet 2015 – 2018.  

 Sokna skole – større oppgradering planlagt – midler avsatt i handlingsprogrammet 

2015 – 2018. 

 Hønefoss skole – er vedtatt nedlagt når Ullerål skole er utbygd til 600 elever. Midler 

avsatt i handlingsprogrammet 2015 – 2018.  
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 Eikli skole – erstattes av ny skole i Hønefoss sør – midler avsatt i 

handlingsprogrammet 2015 – 2018. 

 Vegård skole – utredning av mulig nedlegging av Vegård skole fra 01.08.15 pågår, og 

framlegges for politisk behandling i mars 2015. 

 Nes skole – oppgradering av eldste skolefløy, installere mekanisk ventilasjon. Midler 

avsatt i handlingsprogrammet 2015 – 2018. 

 

Økonomiske forhold 

Å bringe alle kommunalt eide skoler opp på en standard som kan gi godkjenning etter denne 

forskriften, har betydelige kostnader. 

I kommunens vedtatte handlingsprogram 2015 – 2018 ligger  

inne (beløp i millioner kroner): 

Investeringstiltak 2015 2016 2017 2018 SUM 

Oppgradering skolebygg 6 500 6 500 6 500 6 500 26 000 

Oppgradering barnehager 1 300 1 000 1 000 1 000 4 300 

Ny skole med flerbrukshall 

Hønefoss sør 

50 000 100 000 100 000 80 000 330 000 

Ny skole med flerbrukshall 

Hønefoss nord omfatter 

utbygging av Ullerål skole og 

renovering eller nybygg ved 

Hov ungdomsskole) 

5000 85 000 95 000 125 000 310 000 

Sokna skole totalrenovering 35 000 35 000   70 000 

Nes skole ny fløy   2 000 10 000 12 000 

 

I budsjett for 2015 og handlingsprogram for 2015 - 2018 er det årlig avsatt et begrenset beløp 

til generell oppgradering av skoler og barnehager. Disse midlene brukes blant annet til å 

tilrettelegge for barn med spesielle behov. Skolene nord i Hønefoss, Ullerål barneskole og 

Hov ungdomsskole skal i planperioden bygges ut og renoveres. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen er opptatt av at barn i barnehager og skoler på alle måter har det trygt og godt.  

Det er et mål at alle barn og unge skal ha sine tilbud i enheter som er godkjent etter «forskrift 

om miljørettet helsevern i barnehager og skoler». Rådmannen er kjent med at flere store 

bygningsmessige utfordringer må løses før godkjenning kan gis. 

Det vurderes som viktig at eventuelt åpenbare farer som måtte oppdages gjennom intern-

kontrollrutinene i barnehager og skoler raskt blir rettet opp. 

Rådmannen er fornøyd med at arbeidet med godkjenninger er systematisert, og at alle 

barnehagene nå er godkjent. Først når de vedtatte skoleutbyggingene er gjennomført vil 

samtlige skoler kunne bli godkjent.  

 

 

Ringerike kommune, 02.02.2015 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Forsterkede enheter - utredningsarbeid pågår  

 

Arkivsaksnr.: 15/954   Arkiv: A20 &32  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/15 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 11.02.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedkonklusjonen fra den framlagte orienteringen om alternative opplæringsarenaer tas til 

etterretning. 

 

 

Innledning / bakgrunn  
Forsterkede enheter innenfor opplæring er i Ringerike kommune er en samlebetegnelse på 

særlig tilpassede tilbud og organiseringen av disse. I Ringerike finnes det forsterkede enheter 

ved Hov og Haugsbygd ungdomsskoler, ved Åsbygda skole/Honerud gård og et forsterket 

tilbud ved Austjord. Tidligere var det også et forsterket tilbud for elever på barnetrinnet 

lokalisert ved Hønefoss skole. 

Høsten 2014 startet et arbeid for å utrede og vurdere om de eksisterende forsterkede 

enhetene/tilbudene ivaretar de opplæringsbehov elevene i Ringerike har, om lovverket følges, 

og om det er en god måte å møte framtidige utfordringer på. 

 

Denne saken omhandler særlig tilbudet til elever på ungdomstrinnet ved Åsbygda 

skole/Honerud gård. Dette tilbudet faller innunder begrepet alternativet opplæringsarenaer. 

Høsten 2015 vil hovedutvalget for oppvekst og kultur (HOK) få en orienteringssak om 

opplæringstilbudet til barn med store sammensatte behov i barnehage og grunnskole. 

 

Juridiske forhold 

Bruken av alternative opplæringsarenaer er beskrevet i Utdanningsdirektoratets rundskriv 

Udir-3-2010. Elever som ikke får, eller ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av den ordinære 

opplæringen, har rett til spesialundervisning. Dersom det framgår av den sakkyndige 

tilrådingen at bruk av alternativ opplæringsarena er nødvendig for at elevene skal få et 

forsvarlig utbytte av opplæringen, åpner regelverket for dette under gitte vilkår: 

 

 

 

 

Adgangen for skoleeiere til å ta i bruk alternative opplæringsarenaer er snevret inn og 

følgende må oppfylles: 

 

 Det må framgå i den sakkyndige vurderingen om en alternativ opplæringsarena er 

nødvendig for at eleven skal få et forsvarlig utbytte av opplæringen. 
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 Opplæringen ved en alternativ opplæringsarena må være i samsvar med kravene til 

offentlig grunnskoleopplæring i opplæringsloven med forskrifter. 

 Det må være fattet enkeltvedtak om spesialundervisning for den aktuelle eleven. 

 Enkeltvedtaket må si noe om hvordan elevens opplæring skal organiseres, og det må 

framgå at eleven skal ha hele eller deler av opplæringen ved en alternativ 

opplæringsarena. 

 I enkeltvedtak som fastsetter bruk av alternativ opplæringsarena, må det også sies noe 

om hvordan skolen skal sikre tilstrekkelig oppfølging av eleven og tilbudet som blir 

gitt. 

 

Fram til dette rundskrivet kom, var det opp til kommunen å vurdere bruken av alternative 

opplæringsarenaer. Denne endringen har ført til at stadig færre elever blir anbefalt Åsbygda 

skole/Honerud gård i de sakkyndige tilrådingene. Elevtallet ved Åsbygda skole har falt, og for 

tiden er det bare 5 elever ved skolen. 3 av disse går ut av grunnskolen våren 2015.  

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) har ikke tilrådd den alternative opplæringsarenaen 

Åsbygda skole for noen nye elever fra høsten 2015. Om det ikke blir tatt opp nye elever fra 

høsten 2015, mener rådmannen grunnlaget for å opprettholde dette tilbudet er borte, og at 

Åsbygda skole avvikles som alternativ opplæringsarena fra 01.08.15. I samarbeid med 

foresatte vil de gjenværende elevene bli overført til et tilpasset opplegg ved de ordinære 

ungdomsskolene fra 01.08.15.  

 

Fra gamle Ullerål/Honerud gård fram til Åsbygda skole/Honerud gård 

I 1979 startet opplæringstiltaket Gamle Ullerål/Honerud. Tiltaket ble etablert for å gi elever 

på ungdomstrinnet med en krevende og utagerende atferd et tilpasset opplæringstilbud. 

Utover på 1980 – tallet var det 10 – 12 elever og 4 -5 lærere fordelt på teori- og praksisdager. 

Tilbudet ga de fleste elevene både mestringsfølelse og økt sosial kompetanse.  

Tiltaket Gamle Ullerål skole/Honerud gård utviklet ansvarslæring som pedagogisk plattform 

for hele virksomheten. 

Etter årtusenskiftet fikk Gamle Ullerål/Honerud gård flere elever med alvorlige utfordringer. 

Etter at Åsbygda barneskole ble nedlagt, flyttet virksomheten fra Gamle Ullerål og dit.  

Honerud gård har opp gjennom årene vært en vesentlig del av dette opplæringstiltaket. Etter 

hvert ble det rigget et dagtilbud for elever på barne- (mellomtrinnet) og ungdomstrinnet. 

Inneværende skoleår er det 12 elever fra barnetrinnet, men ingen fra ungdomstrinnet som 

bruker disse dagtilbudene. De forsterkede enhetene ved Hov og Haugsbygd ungdomsskoler 

bruker Honerud gård 1 dag/uke. Ringerike voksenopplæring brukte også en periode Honerud 

gård som opplæringsarena. 

 

Ei skoleuke på Honerud kunne se slik ut: 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Åsbygda skole Ungdomsskolegruppe Forsterkede 

enheter 

Åsbygda skole Barneskolegruppe 

 

Uten nye elever ved Åsbygda skole neste skoleår, vurderer rådmannen at det ikke er grunnlag 

for videre drift.  
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Ringerike kommune leier Honerud gård. Leieavtalen har ett års gjensidig oppsigelsestid og 

løper fram til sommeren 2018. Ringerike kommune har hatt et møte med eierne av Honerud 

gård. Kommunens opplæringsvirksomhet vil bare bruke Honerud gård 2 eller 3 dager/ uka. 

Eierne er bedt om å komme med innspill til alternativ bruk av «frigjorte» dager. 

Med utgangspunkt i endrede behov ønsker Ringerike kommune å reforhandle leieavtalen i 

løpet våren 2015. Leieforholdet vil uansett vare fram til 31.07.16, noe som betyr at det er 

mulig for elever på barne- og ungdomstrinnet å søke dagtilbud på Honerud gård også neste 

skoleår. 

 

Hovedkonklusjon 
Det er ikke forsvarlig verken pedagogisk eller økonomisk å opprettholde opplæringstilbudet 

ved Åsbygda skole med så få elever. Ressurser som frigjøres når opplæring ved Åsbygda 

skole opphører, vil bli brukt til spesialundervisning og tilpasset opplæring ved kommunens 

ungdomstrinn.  

 

Rådmannens vurdering 
Opplæring av barn og unge er en av kommunens basisoppgaver. Rådmannen ønsker at barn i 

opplæringspliktig alder i Ringerike skal få god tilpasset opplæring ved tidsriktige 

skoleanlegg. 

Rådmannen har satt i gang et utredningsarbeid for å se hvordan Ringerike kommune best kan 

gi et tilbud til førskolebarn og barn i grunnskolealder med store og sammensatte behov i årene 

som kommer. 

Rådmannen er opptatt av at både opptak og drift av alternative opplæringsarenaer er i tråd 

med gjeldende retningslinjer og lovverk. 

Rådmannen mener det ikke er forsvarlig å opprettholde tilbudet ved Åsbygda skole 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.02.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Samarbeidsmuligheter med Sør Aurdal kommune  

 

Arkivsaksnr.: 14/2336   Arkiv: 026 A  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/15 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 11.02.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen tar informasjonen om samarbeidsmulighetene med Sør-Aurdal til orientering.  

Rådmannen bes videre utrede følgende mulige modeller: 

1. Felles skolekrets for Nes skole og Hedalen skole for hele grunnskolen med skolested 

Nes. 

2. Felles skolekrets for Nes skole og Hedalen skole for ungdomstrinnet med skolested  

Nes. 

3. Felles skolekrets for Nes skole og Hedalen skole for ungdomstrinnet med skolested 

Hedalen. 

4. Lage utkast til egen gjesteelevavtale mellom de to kommunene. 

5. Utredningene legges fram for politisk behandling vinteren 2015. 

 

 

Saksutredning 
Kommunestyret fattet under budsjettbehandlingen i desember 2013 følgende vedtak som 

innebærer at Nes skole opprettholdes, og samarbeidsmulighetene med Sør Aurdal kommune 

skal utredes. 

Rådmannen ønsker en konkretisering av utredningsoppdraget, noe som er bakgrunnen for 

denne saken, i tillegg til å informere om status. 

 

Det siste år vært noe kontakt mellom Ringerike kommune og Sør Aurdal kommune på 

administrativt nivå. Det har blitt avholdt to møter i tillegg til telefonisk og elektronisk 

kontakt. Sør Aurdal kommune har grunnskoler tre steder, Bagn, Begnadalen og Hedalen, og 

utreder for tiden alle muligheter for endringer. Et mer formalisert samarbeid med Ringerike 

kommune er en av mulighetene de ser på. 

 

Vedtak i sak K 144/13, behandling av handlingsprogram, fastslår i punkt 5 at Nes skole ikke 

skal legges ned. Følgende aktuelle samarbeidsformer mener rådmannen da det kan være 

fornuftig å utrede:  

 Opprettelse av felles skolekrets for Nes og Hedalen for hele grunnskolen med 

skolested Nes. 

 Opprettelse felles skolekrets for Nes og Hedalen for ungdomstrinnet med skolested 

Hedalen. 

 Opprettelse felles skolekrets for Nes og Hedalen for ungdomstrinnet med skolested 

Nes. 

 Lage utkast til egen gjesteelevavtale mellom de to nabokommunene. 
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Rådmannen vil fortsette med dialogen med Sør-Aurdal og legge fram resultatet av 

utredningen for politisk behandling vinteren 2015. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Vedtak i sak 144/13, strekpunkt 5; 

Nedleggelse av Nes skole gjennomføres ikke (økt utgift 1,0). Hovedkomiteen for oppvekst og 

kultur gis i oppdrag å utrede samarbeidsmulighetene med Sør Aurdal kommune og Hallingby 

skole. 

 

Økonomiske forhold 
Utredning av et mulig samarbeid vil vise de økonomiske sidene et samarbeid kan ha.  

 

Behov for informasjon og høringer 
Skolenes samarbeidsutvalg består av personer som representerer foreldre, elever og ansatte og 

er naturlige høringsparter.  

 

Prinsipielle avklaringer 
Opplæringsloven har åpnet for at det kan etableres skolekretser på tvers av kommunegrenser. 

Et arbeid med å etablere felles skolekrets vil ikke påbegynnes dersom det ikke er politisk vilje 

til denne typen samarbeid på tvers av kommuner og fylker. Vedtak i denne saken vil gi svar 

på dette. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen utfører de oppdrag kommunestyret gir, og ser dette som en oppfølging av 

budsjettvedtak k-sak 144/13. Vedtak i denne saken vil gi rådmannen føringer for utredningen. 

Videre ser rådmannen at et formalisert samarbeid med Sør Aurdal kan gi et mer variert og 

bedre opplæringstilbud enn elevene får i dag; særlig på ungdomstrinnet. På sikt kan det også 

være økonomisk fordelaktig for begge de berørte kommunene. På denne bakgrunn anbefaler 

rådmannen at de foreslåtte utredningsoppgaver vedtas.  

 
 

 Ringerike kommune, 03.11.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Tore Isaksen 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 

 

 



 

Ringerike kommune 
Areal- og byplankontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/2345-5 4660/14 L12  19.11.2014 

 

      

OPPSTART AV DETALJREGULERING NR. 0605_399 NY SKOLE OG 

BOLIGOMRÅDE BENTERUD 

 

Kommunestyret vedtok endelig valg av skoletomt i møte 25.09, sak119/14, og vedtok 

samtidig at planlegging av ny barneskole for inntil 550 elever, samt flerbrukshall skal starte 

omgående. Detaljregulering 0605_399 NY SKOLE OG BOLIGOMRÅDE BENTERUD 

kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-8. 

 

Innenfor forslag til planavgrensning foreslås det også boliger, næring, grønnstruktur, vei og 

annen infrastruktur. 
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Området består i dag av verksted, lager, lettindustri og næringsarealer. Det er også en bolig og 

en ballbane. Ellers finnes grøntareal, sti langs deler av elva, tilkomst og parkeringsareal.  

 

Planstatus og utredningskrav  

Det stilles ikke krav til konsekvensutredning etter § 5 i forskrift om konsekvensutredninger. 

Følgende temaer anses likevel som viktige å utrede i prosessen: flom, skred, trafikk og støy. 

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til forslagsstiller eller kommunens 

saksbehandler.  

 

Forslagsstillers kontaktperson: Ellen Grønlund, tlf. 9573866,  

e-post: ellen@tronrudeiendom.no.  

 

Kommentarer og merknader i forbindelse med det igangsatte reguleringsarbeidet kan rettes til 

Ringerike kommune, areal – og byplankontoret, postboks 123 sentrum, 3502, eller 

postmottak@ringerike.kommune.no innen 12. januar 2015. Saksdokumenter er lagt ut på 

kommunens nettside og på Servicetorget. 

Vedlegg til regionale myndigheter: 

- Saksframlegg, datert 25.09.2014 

- Saksprotokoll, datert 25.09.2014  

- Forhåndsinformasjon oppstart, datert 31.10.2014 

- Vurdering av geotekniske forhold Rambøll, datert 03.11.2014   

- Miljøteknisk undersøkelse Benterud, datert 31.05.2011 

 

 

 

 

Saksbehandler:  

Ken Ove Heiberg 

telefon: 32 11 74 480 

e-post: ken.ove.heiberg@ringerike.kommune.no 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Adressatliste  
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Regionale myndigheter:  

Statens vegvesen, NVE, Buskerud fylkeskommune, Fylkesmannen i Buskerud.  

 

Internt i kommunen 

Teknisk, helse, omsorg og velferd, økonomi, brann – og redning, eiendomsforvaltningen, 

oppvekst – og kultur, kulturtjenesten, veiavdelingen, byggesak, oppmåling, 

forurensningsmynd, miljørettet helsevern, barnerepresentanten. 

Kommunale råd 

Trafikkrådet, kommunalt råd for funksjonshemmede, ungdomsrådet, eldrerådet og 

innvandrerrådet 

Råd og foreninger  

Ringerike Idrettsråd, v/ Bjørn Marseth 

Ringerike musikkråd v/ Tor Eid, Postboks 90, 3502 HØNEFOSS 

Fortidsminneforeningen V/Knut Ridderhus 

Syklistenes landsforening v/Reidar Olsen, Livvn 24 3513 HØNEFOSS 

 

Bedrifter 

Nettbuss Ringerike, Postboks 215 3502 HØNEFOSS 

Vardar varme AS, postboks 3093, 3501 HØNEFOSS 

Telenor servicesenter for utbygging, postboks 715, 5020 BERGEN 

Brakar busselskap 

HRA 

 

Grunneiere: 

 

navn adresse postnummer 

JOHANSEN SVEN OG KARIANNE BAKKEVEIEN 3, 3511 HØNEFOSS 
3511 
HØNEFOSS 

HØGÅS MARJA LYNGRA BENTERUDGATA 23 
3511 
HØNEFOSS 

GIGSTADVEI 22/26 AS Ringkollveien 66 
3514 
HØNEFOSS 

JOHANSEN KNUT TERJE BAKKEVEIEN 5 
3511 
HØNEFOSS 

RINGERIKSFRUKT EIENDOM AS Postboks 510 
3504 
HØNEFOSS 

MOLAND HALVOR 
HARALD HARDRÅDES GATE 15 B, 3511 3511 
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HØNEFOSS HØNEFOSS 

Eikli Borettslag v/Ringo BBL, Hvervenmoveien 49 
3511 
HØNEFOSS 

TØNJUM REIDUN SONJA BAKKEVEIEN 7 
3511 
HØNEFOSS 

ERIKSEN TORD BENTERUDGATA 21 
3511 
HØNEFOSS 

HANSEN ARVID JUUL BENTERUDGATA 20 
3511 
HØNEFOSS 

HOLM PER ARILD BENTERUDGATA 17 
3511 
HØNEFOSS 

NOHRE-SOLVANG ANNE LEINESTRANDA 31 3530 RØYSE 

PJAAKA THEA HELENE BENTERUDGATA 18 
3511 
HØNEFOSS 

OLSEN WENCHE BENTERUDGATA 16 
3511 
HØNEFOSS 

NORDERHOV SOGNESELSKAP Lundstad 
3514 
HØNEFOSS 

RING AUTO EIENDOM AS Sigurd Hjorts vei 2 3530 RØYSE 

Heiberg Invest AS v/ Hamax Auto AS,Dronning Åstas gate 22 
3511 
HØNEFOSS 

NAVI AS Vestliveien 15B 
3517 
HØNEFOSS 

BILPLEIESENTERET EIENDOM AS Gigstads vei 11 
3511 
HØNEFOSS 

STRIX EIENDOM AS Brattveien 8 
3515 
HØNEFOSS 

ØYAN ROAR DRONNING ÅSTAS GATE 25 
3511 
HØNEFOSS 

HUBERT ANNE LISE GIGSTADS VEI 8 
3511 
HØNEFOSS 

ELSE MARIE KLEIVEN PARKGATA 35 
3513 
HØNEFOSS 

Bilgården AS Dronning Åstas gate 18 
3511 
HØNEFOSS 

GJERDE TEODOR ØVREFOSS 4 C 0555 OSLO 

ASK SVEN OLAV DRONNING ÅSTAS GATE 23 
3511 
HØNEFOSS 

MARTINSEN LARS OLE DRONNING ÅSTAS GATE 24 
3511 
HØNEFOSS 

BENTERUD UTBYGGING AS Postboks 510 
3504 
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HØNEFOSS 

SKOGHEIM GISLE BENTERUDGATA 15 
3511 
HØNEFOSS 

Eikli barnehage v/ Elisabeth Nordli 
Andresen Eikliveien 15 

3511 
HØNEFOSS 

studentsamskipnaden i Buskerud Postboks 215 
3603 
KONGSBERG 

EVA JØRGENSEN HARALD HARDRÅDESGATE 10 
3511 
HØNEFOSS 

SVEIN SIMENSEN HARALD HARDRÅDESGATE 12 
3511 
HØNEFOSS 

PER MORTEN HAUKELAND HARALD HARDRÅDESGATE 14 
3511 
HØNEFOSS 

STEINAR INDSETVIKEN HARALD HARDRÅDESGATE 16 
3511 
HØNEFOSS 
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/2345-5 4660/14 L12  19.11.2014 

 

      

OPPSTART AV DETALJREGULERING NR. 0605_399 NY SKOLE OG 

BOLIGOMRÅDE BENTERUD 

 

Kommunestyret vedtok endelig valg av skoletomt i møte 25.09, sak119/14, og vedtok 

samtidig at planlegging av ny barneskole for inntil 550 elever, samt flerbrukshall skal starte 

omgående. Detaljregulering 0605_399 NY SKOLE OG BOLIGOMRÅDE BENTERUD 

kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-8. 

 

Innenfor forslag til planavgrensning foreslås det også boliger, næring, grønnstruktur, vei og 

annen infrastruktur. 
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Området består i dag av verksted, lager, lettindustri og næringsarealer. Det er også en bolig og 

en ballbane. Ellers finnes grøntareal, sti langs deler av elva, tilkomst og parkeringsareal.  

 

Planstatus og utredningskrav  

Det stilles ikke krav til konsekvensutredning etter § 5 i forskrift om konsekvensutredninger. 

Følgende temaer anses likevel som viktige å utrede i prosessen: flom, skred, trafikk og støy. 

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til forslagsstiller eller kommunens 

saksbehandler.  

 

Forslagsstillers kontaktperson: Ellen Grønlund, tlf. 9573866,  

e-post: ellen@tronrudeiendom.no.  

 

Kommentarer og merknader i forbindelse med det igangsatte reguleringsarbeidet kan rettes til 

Ringerike kommune, areal – og byplankontoret, postboks 123 sentrum, 3502, eller 

postmottak@ringerike.kommune.no innen 12. januar 2015. Saksdokumenter er lagt ut på 

kommunens nettside og på Servicetorget. 

Vedlegg til regionale myndigheter: 

- Saksframlegg, datert 25.09.2014 

- Saksprotokoll, datert 25.09.2014  

- Forhåndsinformasjon oppstart, datert 31.10.2014 

- Vurdering av geotekniske forhold Rambøll, datert 03.11.2014   

- Miljøteknisk undersøkelse Benterud, datert 31.05.2011 

 

 

 

 

Saksbehandler:  

Ken Ove Heiberg 

telefon: 32 11 74 480 

e-post: ken.ove.heiberg@ringerike.kommune.no 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Adressatliste  
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Regionale myndigheter:  

Statens vegvesen, NVE, Buskerud fylkeskommune, Fylkesmannen i Buskerud.  

 

Internt i kommunen 

Teknisk, helse, omsorg og velferd, økonomi, brann – og redning, eiendomsforvaltningen, 

oppvekst – og kultur, kulturtjenesten, veiavdelingen, byggesak, oppmåling, 

forurensningsmynd, miljørettet helsevern, barnerepresentanten. 

Kommunale råd 

Trafikkrådet, kommunalt råd for funksjonshemmede, ungdomsrådet, eldrerådet og 

innvandrerrådet 

Råd og foreninger  

Ringerike Idrettsråd, v/ Bjørn Marseth 

Ringerike musikkråd v/ Tor Eid, Postboks 90, 3502 HØNEFOSS 

Fortidsminneforeningen V/Knut Ridderhus 

Syklistenes landsforening v/Reidar Olsen, Livvn 24 3513 HØNEFOSS 

 

Bedrifter 

Nettbuss Ringerike, Postboks 215 3502 HØNEFOSS 

Vardar varme AS, postboks 3093, 3501 HØNEFOSS 

Telenor servicesenter for utbygging, postboks 715, 5020 BERGEN 

Brakar busselskap 

HRA 

 

Grunneiere: 

 

navn adresse postnummer 

JOHANSEN SVEN OG KARIANNE BAKKEVEIEN 3, 3511 HØNEFOSS 
3511 
HØNEFOSS 

HØGÅS MARJA LYNGRA BENTERUDGATA 23 
3511 
HØNEFOSS 

GIGSTADVEI 22/26 AS Ringkollveien 66 
3514 
HØNEFOSS 

JOHANSEN KNUT TERJE BAKKEVEIEN 5 
3511 
HØNEFOSS 

RINGERIKSFRUKT EIENDOM AS Postboks 510 
3504 
HØNEFOSS 

MOLAND HALVOR 
HARALD HARDRÅDES GATE 15 B, 3511 3511 
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HØNEFOSS HØNEFOSS 

Eikli Borettslag v/Ringo BBL, Hvervenmoveien 49 
3511 
HØNEFOSS 

TØNJUM REIDUN SONJA BAKKEVEIEN 7 
3511 
HØNEFOSS 

ERIKSEN TORD BENTERUDGATA 21 
3511 
HØNEFOSS 

HANSEN ARVID JUUL BENTERUDGATA 20 
3511 
HØNEFOSS 

HOLM PER ARILD BENTERUDGATA 17 
3511 
HØNEFOSS 

NOHRE-SOLVANG ANNE LEINESTRANDA 31 3530 RØYSE 

PJAAKA THEA HELENE BENTERUDGATA 18 
3511 
HØNEFOSS 

OLSEN WENCHE BENTERUDGATA 16 
3511 
HØNEFOSS 

NORDERHOV SOGNESELSKAP Lundstad 
3514 
HØNEFOSS 

RING AUTO EIENDOM AS Sigurd Hjorts vei 2 3530 RØYSE 

Heiberg Invest AS v/ Hamax Auto AS,Dronning Åstas gate 22 
3511 
HØNEFOSS 

NAVI AS Vestliveien 15B 
3517 
HØNEFOSS 

BILPLEIESENTERET EIENDOM AS Gigstads vei 11 
3511 
HØNEFOSS 

STRIX EIENDOM AS Brattveien 8 
3515 
HØNEFOSS 

ØYAN ROAR DRONNING ÅSTAS GATE 25 
3511 
HØNEFOSS 

HUBERT ANNE LISE GIGSTADS VEI 8 
3511 
HØNEFOSS 

ELSE MARIE KLEIVEN PARKGATA 35 
3513 
HØNEFOSS 

Bilgården AS Dronning Åstas gate 18 
3511 
HØNEFOSS 

GJERDE TEODOR ØVREFOSS 4 C 0555 OSLO 

ASK SVEN OLAV DRONNING ÅSTAS GATE 23 
3511 
HØNEFOSS 

MARTINSEN LARS OLE DRONNING ÅSTAS GATE 24 
3511 
HØNEFOSS 

BENTERUD UTBYGGING AS Postboks 510 
3504 
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HØNEFOSS 

SKOGHEIM GISLE BENTERUDGATA 15 
3511 
HØNEFOSS 

Eikli barnehage v/ Elisabeth Nordli 
Andresen Eikliveien 15 

3511 
HØNEFOSS 

studentsamskipnaden i Buskerud Postboks 215 
3603 
KONGSBERG 

EVA JØRGENSEN HARALD HARDRÅDESGATE 10 
3511 
HØNEFOSS 

SVEIN SIMENSEN HARALD HARDRÅDESGATE 12 
3511 
HØNEFOSS 

PER MORTEN HAUKELAND HARALD HARDRÅDESGATE 14 
3511 
HØNEFOSS 

STEINAR INDSETVIKEN HARALD HARDRÅDESGATE 16 
3511 
HØNEFOSS 

 

 

 

 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/1781-38   Arkiv: 223 C  

 

Kulturmidler 2015  

 

Forslag til vedtak: 
 

Hovedkomiteen for oppvekst og kultur foretar fordeling av kr. 226.000,- i kulturmidler for 

2015, på bakgrunn av innkomne søknader og i tråd med gjeldende retningslinjer. 

 

 
Beskrivelse av saken 
Reglene for å søke om kulturmidler ligger ute på kommunens internett side. Søknadsfrist for 

kulturmidler har vært kunngjort i kommunens lørdagsannonse og på internett. 

Ved søknadsfristens utløp 31. desember 2014 er det kommet inn 36 søknader som legges 

frem til vurdering. 

For 2015 er det satt av 226.000,- som kan fordeles etter søknader. Ringerike Musikkråd og 

Ringerike Idrettsråd tildeles kr. 12.000,-  hver i kulturmidler. 

 

Retningslinjer vedtatt oktober 2014: 

  

1. Kultur- og idrettslag som er registrert i Ringerike kommunes foreningsoversikt kan  

søke  kulturmidler.  

2. Søknaden skal inneholde budsjett/regnskap, antall medlemmer og en beskrivelse av 

foreningens aktiviteter, samt inneholde en oppsummering av fjorårets aktivitet.  

3. Barn og unge prioriteres.  

4. Det gis ikke underskuddsgaranti.  

5. Søknadsfrist 31. desember hvert år.  

6. Hovedkomiteen for oppvekst og kultur foretar en fordeling av midlene i februar 

hvert år. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen legger fram en søkerliste uten prioriteringer innenfor søkermassen. Hvis 

rådmannen skulle trekke fram noen vurdering, kan følgende nevnes at de fleste lagene og 

foreningene legger vekt på tilbud til barn og unge slik prioritering nevnes i pkt. 3. 

 



Rådmannen henstiller hovedkomiteen for oppvekst og kultur å fordele kr. 240.000,- i 

kulturmidler for 2015 til lag og foreninger. 

  

Vedlegg 
Søknadene og søkeroversikt 

Regnskaper og årsmeldinger er ikke lagt ved saken, men kan finnes som utrykt vedlegg. 

 
 Ringerike kommune, 13.01.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: May Waagbø 

 

 





















































































































 
Kulturmidler 2015 

Lag/foreninger 
 
 

Aktiviteter/omsøkt beløp 
Medl. 
Registrert 

Ådal Idrettslag 
 

Mye barn og ungd. arbeid. Mosjonsidrett for alle. Fotballskole, 
håndballskole, idrettsskole, skogsturer, sykkelgruppe. 

Reg. 292 
voksne 365 
barn. 

Ringerike Baseball 
Club 

Idrett for barn, ungdom og voksne. Stor aktivitet.  Reg. Ca. 35 
medlemmer. 

Hønefoss 
sportsklubb 

Barn- og ungdomsidrett. Aktiv med håndball, fotball og boksing. 
Damelag i førstedivisjon. 

Reg. 350 
medlemmer. 

Ådal skytterlag Ivareta ungdommer som har interesse av å konkurrere i skyting.  Reg. 374 
medlemmer 

Hønefoss 
Basketballklubb 

En aktiv klubb for gutter og jenter. Basketskole. Har lag i 2.divisjon. 
Vil tilby baskettrening for barn og unge ved Hvalsmoen 
transittmottak. Tilbud også til SFO ved barneskolene. 

Reg. 154 
medlemmer. 

Nes sti- og 
løypeforening 

Videreutvikle et tilfredsstillende ski-og turløypenett i Nes i Ådal. Reg. 60 
medlemmer 

Ringerike o-lag Driver allsidig regional virksomhet med nybegynnerkurs i 
orientering, bidrar til skolens opplæring i bruk av kart og 
kompass.Turorientering.  Søker om kr. 25.000,- til rekrutteringsarb. 
og oppfølging av  klubbens ungd. og juniorer. 

Reg. 176 
medlemmer. 

Heradsbygda 
Idrettslag 

Et breddeidrettslag. Aktiviteter rettet mot barn og unge. 
Hovedaktivitet håndball og fotball. Har også skiaktiviteter.Søker om 
støtte til utstyr. 

Reg. 650 
medlemmer.  

Fossekallen 
Idrettslag 
 

Fleridrett. Utøverklubb og arrangørklubb. O-løp, turorientering. Pre-o 
løp og o-løp for handicappede, rullestolbrukere. Skigruppe med 40 
barn. Mange arrangementer. 

Reg. 50 
voksne og 50 
barn. 

Foreningen 
Schjongsløpene 

Foreningen bidrar til folkehelse i Ringeriksregionen, samt 
vedlikehold av skiltingen og løypetraseen rundt Schjongslunden. 
Arrangerer aktiviteter for barn. Søker om 87.500,-. 

Reg. 

Stranden IL. Mange aktiviteter for barn og unge. Trim for voksne, allidrett for 
barn. 

Reg. 300 
medlemmer 

Ringerike 
Golfklubb 

Golfspill for ungdom og voksne. Klubben drives på dugnad. Store 
utgifter. 

Reg. 507 
medlemmer 

Ringerike 
Turnforening 

Turn for barn og unge. Stor interesse for turn.  Reg. 300 
medlemmer 

Soknedalen IL Barneidrett, skigruppe med mange ungdommer. Reg. 100 
medlemmer 

Ringerike 
folkedansgruppe 

Formålet er å holde folkedansen i hevd, både lokaldansen og 
nasjonalt. Legger vekt på tradisjon og kulturformidling. Mange 
opptredener. Søker om støtte til drift/aktivitet av virksomheten.  

Reg. 21 
medlemmer 

Hallingby 
Skolekorps 

Har de siste årene en jevn tilgang på nye aspiranter. For å holde på 
barn og unge har de satset mye på kvalifiserte instruktører samt 
kursing av spillerne. 

Reg. 36 
medlemmer. 

   

Vang skoles 
musikkorps 

Et aktivt korps. Søker om kr. 40.000. Kr. 30.000 til ny tuba og resten 
til annet utstyr. 

Reg. 40 
medlemmer 

Austjord  
Musikkorps 

Spesialkorps hvor samtlige medlemmer er utviklingshemmede. Høyt 
aktivitetsnivå. Søker om kr. 20.000,- 

Reg. 16 
musikanter 

Hønefoss 
ungdomskorps 

Et aktivt korps. Søker om kr. 43.000 til kjøp av bassklarinett, som 
også kulturskolen og andre korps kan låne. 

Reg.40 medl. 

Sperillgruppa Gleder mange med sin musikk bl.a. ute på eldre institusjoner. 
Mangler forsterkeranlegg. 

Reg. 9 medl. 

Eikli skolekorps Mye spilling. Eikli skolekorps fyller 70 år i 2015.  Reg. 28 medl.  

Damekoret 
Crescendo 

Mye underholdning i lokalsamfunnet. Økonomien er baser på 
medlemmenes kontingent. Lønn til dirigent er den største utgiften.  

Reg. 24 medl. 



 

Stranden 
musikkforening 

Samarbeider med Jevnaker ungdomskorps. Reg. 15 medl. 

Hønefoss 
Storband 

Et aktivt storband. Største utgift er reise og lønn til dirigent. 
Storbandet vil gjerne fortsette med gratis lørsdagkonserter i 
Fengselet, som er veldig populært. 

Reg.17 
medlemmer 

Ringerike operakor Søker penger til operaforestillingen Dido og Aeneas som skal settes 
opp i oktober 2015. Har tenkt å søke fylket om midler, men for å 
søke om midler fra fylket er de avhengig av å få støtte fra 
kommunen. 

Reg.20 medl. 

Nakkerud 
ungdomslag 

Gjør en stor jobb for bygda, for barn, unge og voksne. Drifter lokalet 
Tyrihall. Mange arrangementer/aktiviteter. 

Reg. ca. 200 
medlemmer. 

Nakkerud 
barnepark 

Aktiviteter omfatter både barn, unge og eldre. Aktiviteter sees i 
sammenheng med Nakkerud ungdomslag, med en ildsjel, blant 
sikkert flere. 

 

Ringerike 
Slekthistorielag 

Kurs i slektsforskning, tyding av gotisk håndskrift, foredrag. Gir ut 2 
medlemsblad i året.  

Reg. 225 
medlemmer. 

Ringerike knivlag Jobber med å lære knivfaget til skoleelever og andre 
ungdomsgrupper bl.a. speidergruppe. Deltar på markeder i 
lokalsamfunnet. 

Reg. 67 
medlemmer 

Kokkergården bok-
kafe 

Imøtekommer behovet for bibliotektjenester i nærmiljøet etter at det 
kommunale biblioteket ble nedlagt. Bok-kafeen er et treffsted for 
stedets befolkning. 

Reg. 98 medl. 

   

Ringerike 
Soroptimistklubb 

Inngått avtale med Hvalsmoen transittmottak. Målet er å gi barn som 
bor på mottaket tilbud om meningsfulle aktiviteter og gode 
opplevelser sammen med norske barn og ungdommer, har med seg 
ungdomsskoleelever, og barne- og ungdomsforeninger. 

Reg.46 medl. 

Joy-Time Felleskirkelig forum for barn og unge i regionen. Arrangerer 
festivaler og aktiviteter for barn og unge. 

Reg. 

Hønefoss Frikirke Har  tre søknader – B-tween forening, en jentegruppe som tar opp 
hverdagen til ungdommer, spørsmålet pubertet, vennskap, mobbing, 
rus m.m. Frikirkens barnegospel, barnekor med 20 medlemmer. 
Frikirkens juniorforening – aktiviteter for barn og unge. 
Søker om midler til utstyr. 

Reg. Til 
sammen 50 
aktive 

Foreningen 
Norden Ringerike 

Har mange aktiviteter rettet mot barn og unge, eks. Nordens dag 
med ungdomskonsert. Skumringstime – morgengry på skolene., 
Nordisk sommerleir for ungdom. Nordisk skolesamarbeide. 
Vandreutstilling i forbindelse med markering av grunnlovsjubileet 

Reg. 168 
medlemmer 

Ringerike 
Musikkråd 

Kr. 12.000,-  

Ringerike 
Idrettsråd 

Kr. 12.000,-  
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Regionalt Kulturhus - Ringerike as, - sanering av gjeld  

 

Forslag til vedtak: 

Under forutsetning av likelydende vedtak i regionens kommuner, bes generalforsamlingen i 

Regionalt Kulturhus – Ringerike AS pålegge styret å gjennomføre en aksjeemisjon fra 1.1.2016 

i tråd med føringer og forslag som ligger i saken. 

Innledning / bakgrunn 

Stiftelsen Ringerike Kultursenter har ovenfor regionrådet tatt opp konkrete problemstillinger 

knyttet til dagens økonomiske situasjon og dermed tilsvarende utfordringer med å oppfylle 

målene som stiftelsen har. Regionrådet har bedt om en sak til kommunestyrene som bidrar til å 

løse disse problemene og som sikrer det lokale kulturliv tilgang til kultursenterets lokaliteter til 

en kostnad som vil være økonomisk overkommelig. 

Ringerike kultursenter er svært avhengig av leieinntektene sine. Dette har igjen ført til at 

senteret har måttet prioritere å leie ut til profesjonelle, nasjonalt og internasjonalt kjente artister 

som trekker mye folk og har et betalingsvillig publikum. Disse må «bookes i god tid i forveien. 

Dette inntektsbehovet fører på den ene siden til høye kostnader for det lokale kulturlivet, hvis 

de ønsker å benytte senteret. Mange må la det være, fordi det krever et svært stort 

betalingsvillig publikum for å bære kostnadene. På den annen side føler det lokale kulturlivet at 

det er liten plass for deres aktiviteter, da svært mange helger er booket av kjente artister. De 

lokale kulturkreftene har ofte heller ikke så lang planleggingshorisont og kommer for sent til 

bestilling. 

Ringerike kultursenters driftsmodell er ikke bærekraftig i det lengre løp. Senteret har allerede 

liten bemanning (daglig leder i full stilling + 0,4 årsverk driftsoperatør) til å håndtere dagens 

drift og får ikke realisert det utviklingspotensialet som kunne vært mulig. Husleiekostnadene 

presser det lokale kulturlivet ut av senteret, samtidig som det fortsatt forutsettes stor lokal 

dugnadsinnsats. Det er antagelig kun spørsmål om tid før dagens driftsmodell bryter sammen.  

Det er stor frustrasjon i det lokale kulturlivet over situasjonen. I lov om offentlige styresmakters 

ansvar for kulturvirksomheten (kulturlova) slås det fast i formålsparagrafen (§ 1) at 

«styresmaktene har et klart ansvar for å fremme og legge til rette for et bredt spekter av 

kulturvirksomhet, slik at alle kan få anledning til å delta i kulturaktiviteter og oppleve et 

mangfold av kulturuttrykk». § 5 i loven definerer riktignok dette ansvaret som et felles ansvar 

for stat, fylkeskommune og kommune, men de problemstillingene som kultursenteret 



demonstrerer i sitt problemnotat er et regionalt problem som kommunene i regionen må finne 

en løsning på. 

 

Beskrivelse av saken 

Regionalt kultursenter – Ringeriks AS ble stiftet 29.8.2006 ved at kulturlivet selv tok initiativ til 

opprettelsen av et kulturhus i det tidligere Samfunnshuset i Hønefoss. Siden 2006 har det blitt 

utført en enorm frivillig innsats for å få kulturhuset etablert og i årene etter. Resultatet av denne 

innsatsen er at Ringeriksregionen sitter med et av landets billigste kulturhus. 

Kultursenteret inneholder to scener for musikk, dans og drama, samt en rekke mindre rom for 

kurs, konferanser, møter og øving. Oppussing av lokalene har i stor grad blitt utført på dugnad 

og ved hjelp av innsamlede midler, bla fra byens banker. Frivillige er fortsatt inne med ukentlig 

dugnadsinnsats på vedlikeholdssiden i senteret, og hjelper også til under arrangementer i 

senteret for øvrig.  

Kultursenteret er organisert med et eiendomsselskap: Regionalt Kulturhus Ringerike AS og et 

driftsselskap: Stiftelsen Ringerike kultursenter.  

 

Regionalt Kulturhus Ringerike AS 

Selskapets virksomhet består i eiendomsdrift av seksjon 3 i Hønefoss Bru 3 og å leie denne ut til 

Stiftelsen Ringerike kultursenter. Styreleder er Ole Krokstrand, mangeårig frivillig engasjert i 

det lokale kulturliv og «primus motor» i kulturhuset siden oppstart. 

Kommunene Jevnaker, Hole og Ringerike kom inn på eiersiden ved en emisjon i 2012 med en 

samlet innbetaling på 5 mill. kroner, inkludert en overkurs på 402,41 per aksje.  

Aksjekapitalen har i dag pålydende kr 3 310 000,-, og aksjene i selskapet er fordelt som følger: 

Eier Antall aksjer Eierandel 

Ringerike kommune 5395 32,60 % 

Jevnaker kommune 1660 10,03 % 

Hole kommune 1245 7,52 % 

Kulturstiftelsen Fengselet  4000 24,17 % 

Kultursentrum AS 1250 7,55 % 

Hønefoss Sparebank 1000 6,04 % 

Aslaksrud Eiendom AS 1000 6,04 % 

Stiftelsen Ringerike kultursenter 1000 6,04 % 

 

Regionalt Kulturhus Ringerike AS hadde ved årsskifte en samlet rentebærende gjeld på vel         

9 mill. kroner, etter at selskapet i 2013 mottok tippemidler på tre mill. kroner. Disse ble i sin 

helhet brukt til nedbetaling av gjeld, for på den måten å redusere husleiebelastningen for 

stiftelsen Ringerike kultursenter.  

I tillegg kommer et ikke-rentebærende lån fra Ringerike kommune på kr. 1 656 250,- som skal 

innløses i sin helhet senest 1.1.2017. Dette lån har følgende bakgrunn: 

Ringerike kommune aksepterte forhandlingsresultatet med Sentrum Byutvikling AS om 

overdragelse av aksjene i AS Samfunnshuset (jfr. brev av 21.10.2003, saksnummer 02/00583-

090), med det resultat at de to gjenværende lån fra Ringerike kommune på til sammen                

kr. 1 656 250,- ble gjort rente- og avdragsfrie med full innfrielse den 1. juli 2008. Et tredje lån på 

kr. 500 000,- inngikk i oppgjøret for aksjene (vedtatt i kommunestyrets sak 40/03 den 22.5 2003). 



I sak 176/06 den 14.12.2006 imøtekom kommunestyret en søknad fra Ringerike Kultureiendom 

AS om debitorskifte. Bygningen ble seksjonert, og pantobligasjoner ble slettet, med unntak av lån 

knyttet opp i mot seksjon 3; Ringerike kultureiendom AS. Det ble vedtatt at dette lån skulle løpe 

videre som et rente og avdragsfritt lån i fem (5) år med virkning fra 1.1.2007. 19. juni 2012 

mottok Ringerike kommune en forespørsel fra Ringerike Kultureiendom AS, der det bes om at 

kommunens utestående fordring (rente og avdragsfritt lån til Regionalt Kulturhus Ringerike AS) 

skulle løpe med samme vilkår fram til 1.7.2017, eller inntil eventuelt annet avtales. Dette ble 

vedtatt i kommunestyret i sak 103/14. 

 

Samlede inntekter fra selskapets eneste leietaker (Stiftelsen Ringerike kultursenter) utgjorde    

kr. 1 680 000,- i 2013. Selskapet er momspliktig.  

 

Stiftelsen Ringerike kultursenter 

Kultursenteret skal medvirke til å styrke regionens kulturliv og spesielt legge til rette for barn 

og unges kulturaktiviteter, samt sikre god og bred rekruttering og deltakelse.  I samspill med 

kommunene har senteret en særlig forpliktelse overfor det lokale kulturliv.  

Kultursenteret står for den daglige drift og utleie til kulturaktiviteter, og har som formål å være 

et levende kulturhus basert på kulturlivets egne premisser og behov. Senteret skal støtte opp om 

og åpne for lokale produksjoner og samarbeidprosjekter, samt legge til rette for nasjonale og 

internasjonale kulturtilbud. Virksomheten baseres på egeninntjening og driftstilskudd fra 

kommunene. Daglig leder for Ringerike kultursenter er Tage Hybertsen (100 % stilling). 

Styreleder er Per-Arne Hanssen. Stiftelsens råd ledes av Steinar Eriksen. 

Kultursenterets budsjett for 2014 har en ramme på ca. 4,3 mill. kroner. Husleiekostnadene 

utgjør ca. 1,5 mill. kroner av dette. Denne økte med vel 350 000 kroner i 2013, da 

eiendomsselskapet kjøpte ytterligere areal til kulturformål for 10 mill. kroner.   

Kommunenes driftstilskudd utgjør ca. 1,1 mill. kroner årlig.   

 

Rådmannens vurdering: 

Dersom Ringerike kultursenters husleie skal reduseres så det monner, må gjeldsbyrden til 

Regionalt Kulturhus Ringerike as saneres. For å unngå konkurransevridning er offentlig støtte 

til formålet i utgangspunktet ikke tillatt. Økonomiske fordeler som ettergivelse av lån og 

rentefrihet anses som offentlig støtte. 

Det finnes riktignok unntak. Grovt sett kan man si at hvis kommunen skal gi offentlig støtte, så 

er det tillatt dersom man kommer inn under et av unntakene i regelverket eller hvis man har fått 

særskilt samtykke, noe som må innhentes ved å sende melding til Nærings- og 

handelsdepartementet, som igjen forespør Eftas overvåkningsorgan, som så sier ja eller nei til 

støtten.  

Det eneste unntaket som er aktuelt i dette tilfelle er unntaket som gjelder for såkalt 

bagatellmessig støtte.  Hvis en stønadsmottaker får under 200.000 € over tre, år så er det 

bagatellmessig støtte. Pr. i dag er kursen på 8,41 og dermed vil man maksimalt kunne tildele 

bagatellmessig støtte på kr. 1 680 000,- for en 3 årsperiode. Regionalt kulturhus – Ringerike AS 

har fått videreformidlet tre mill. kroner i tippemidler i 2013, noe som klart vil måtte betraktes 

som offentlig støtte, og som må medregnes. Det er derfor uaktuelt/ulovlig å løse stiftelsens 

økonomiske problemer ved å øke den offentlige støtten til Regionalt kulturhus – Ringerike as. 

Rådmannen i Jevnaker kommune, May-Britt Nordli foreslår etter samtaler med alle sentrale 

aktører i både stiftelsen og i eiendomsselskapet i ett notat til regionrådet at regionen finner en 



løsning som bidrar til robust og forutsigbar framtidig drift av Ringerike kultursenter. Regionen 

kan ikke risikere å tape den verdien som ligger i senteret. Det dreier seg om alt dugnadsarbeid 

og innsats fra de frivillige og verdiene for øvrig som er investert i lokalitetene. Ikke minst dreier 

det seg også om de felles arenaene og fellesskapet som er skapt for en videre grotid i det lokale 

kulturlivet. 

Situasjonen kan avhjelpes på to måter: 

1. Regionalt Kulturhus Ringerike AS gjennomfører en aksjeemisjon på kr. 10 656 250,- i den 

hensikt å sanere gjelden i selskapet.  

2. Kommunene etablerer en tilskudds/støtteordning til lokale kulturkrefter som ønsker å benytte 

kultursenteret til sine oppsetninger. Formålet må være å sette disse i stand til å betale den 

husleien som stiftelsen Ringerike kultursenter må ha for å betjene egen husleie til Regionalt 

Kulturhus Ringerike AS. I realiteten overføres dermed kapitalkostnadene på eksisterende 

låneportefølje til aktuelle aktører innen det lokale kulturlivet, som i realiteten betjener disse ved 

at de blir satt i stand til å betale gjeldende husleie. I forhold til løsning nr. 1 sparer kommunene 

ikke penger ved slik løsning. Eierandelene økes ikke og man etablerer et økt byråkrati både for 

kulturaktørene og for kommunen. 

 

Samtlige aktører anbefaler at løsning nr. 1 velges, da denne framstår som det enkleste grepet for 

å få til en betydelig kostnadsreduksjon for stiftelsen Ringerike kultursenter, noe som igjen vil gi 

en redusert husleie til lokale kulturaktører som ønsker å benytte kultursalen. 

Rådmannen deler denne oppfatningen. Det er derimot viktig at slik emisjon tar høyde både for 

den rentebærende gjelden som indirekte må betjenes av Ringerike kulturstiftelse, og den ikke-

rentebærende gjelden. Hvis ikke en løsning tar nødvendig høyde også for dette, vil tilsvarende 

situasjon oppstå fra 2017, når låneporteføljen i forhold til Ringerike kommune innløses. 

Ved emisjonen i 2012 ble selskapets aksjekapital forhøyet med kr. 1 660 000,- til kr. 

3 310 000,- ved utstedelse av 8300 nye aksjer pålydende kr. 200,-. I tillegg til aksjekapitalen 

betalte de nye aksjonærene (Jevnaker, Hole og Ringerike kommune) en overkurs med             

kr. 402,41 pr. aksje, til sammen kr. 3 340 000,-. Samlet innbetaling fra kommunene var dermed 

kr. 5 000 000,-. 

Basert på samme innbetalingsforhold mellom kommunene vil en emisjon på kr. 10 656 250,- 

kunne gjennomføres i selskapet ved at aksjekapitalen økes med kr.5 296 200,- fra kr. 3 310 000,- 

til kr. 8 606 200,- ved utstedelse av 26 483 nye aksjer. De nye aksjene vil kunne utstedes på 

samme vilkår som i 2012 med en overkurs på kr. 402,41 pr. aksje. Med samme innbetalings-

forhold som i 2012 vil da kr. 10 656 250,- fordeles mellom kommunene som skissert nedenfor, 

med tilhørende eierandeler etter emisjonen: 

Eier Innbetaling Antall aksjer Eierandel 

Ringerike kommune 6 926 500,- 22608 52,55 % 

Jevnaker kommune 2 131 500,- 6957 16,17 % 

Hole kommune 1 598 250,- 5218 12,16 % 

Kulturstiftelsen Fengselet   4000 9,26 % 

Kultursentrum AS  1250 2,90 % 

Hønefoss Sparebank  1000 2,32 % 

Aslaksrud Eiendom AS  1000 2,32 % 

Stiftelsen Ringerike kultursenter  1000 2,32 % 

 Kr. 10 656 250,- 43033 100.00 % 

 



Dersom gjelden i selskapet Regionalt Kulturhus - Ringerike AS blir innfridd, vil selskapet 

kunne redusere husleien til Ringerike kultursenter til kr.750 000,- . Rådmannen forutsetter at 

slik redusert husleie vil sikre det lokale kulturlivet ønsket tilgang til kultursalen og bidra til at 

Ringerike kultursenter kan realisere sine overordnede mål og rolle i regionens kulturliv. 

Samtidig vil Regionalt Kulturhus- Ringerike AS innløse utestående fordring til Ringerike 

kommune på kr. 1 656 250,-. 

For å sikre forutsigbare budsjettgrunnlag foreslår rådmannen at det fattes vedtak om å «fryse» 

de kommunale driftstilskudd til nivå likt budsjett 2015 de neste fem årene. En mer forutsigbar 

driftssituasjon vil kunne bringe ny inspirasjon til det lokale kulturlivet og føre til at nye 

bruksmuligheter og konsepter blir utviklet av kulturfellesskapet i senteret. 

 

Rådmannen har kvalitetssikret saksframlegget og tallmateriale med Regionalt Kulturhus-

Ringerike AS v/styreleder Ole Henrik Krokstrand og daglig leder Tor Bonde Aslaksrud. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 Ringerike kommune, 16.1.2015 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 i samarbeid med Håvard 

Austgard (Hole kommune) og May-Britt Nordli (Jevnaker kommune) 
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ØKONOMISK STØTTE 2015 - DIVERSE SØKERE  

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Formannskapet gir ikke tilskudd til Kistefos-Museet på kr 50.000,-  og Tour of Norway 

på kr. 250.000,-  for 2015.   Fremtidige søknader fra disse innarbeides i rådmannens 

budsjettgrunnlag. 

 

2. Formannskapet gir ikke engangsstøtte til «Veien Tilbake» på kr 50.000,-  og tilskudd på 

kr 70.000,- til Hønefoss Trekkspillmuseum. Fremtidige søknader innarbeides i 

rådmannens budsjettgrunnlag. 
 

 

Sammendrag 
Saken gjelder søknader om økonomisk støtte for 2015 som kom tett på budsjettbehandlingen 

høsten 2014. To av søkerne, Kistefos-museet og sykkelløpet Tour of  Norway har fått 

innvilget støtte tidligere, mens de to andre søkerne, Hønefoss Trekkspillmuseum og «Veien 

tilbake» er nye søkere. Det foreslås at eventuell støtte for 2015 avslås og at fremtidige 

søknader vurderes i sammenheng med budsjettbehandlingen. Alternativt kan formannskapet 

innvilge en eller flere av søknadene.  

 

Innledning / bakgrunn 
Saken omhandler innkomne søknader om støtte/tilskudd for 2015, som kom inn for sent til å 

bli innarbeidd i og realitetsbehandlet i budsjettet for 2015. Søknadsbeløpene er og for store 

til å bli behandlet ut fra kultursektorens budsjett til kultur- og arrangementsstøtte.  

 

Dette gjelder søknader fra: 

Kistefos-museet:   kr   50.000.- 

Tour of Norway 2015:   kr 250.000.- 

Hønefoss Trekkspillmuseum:  kr   70.000.- 

«Veien tilbake»:   kr   50.000.- 

 



Kistefos-Museet og Tour of Norway fikk tilsvarende pengestøtte også i fjor.  Hønefoss 

Trekkspillmuseum og «Veien tilbake» søkte ikke om støtte i 2014. Øvrige tilskudd ble 

vedtatt i budsjettbehandlingen for 2015, og bevilget under oversikten «Tilskudd til lag og 

foreninger» i kommunens handlingsprogram. 

 

Beskrivelse av saken 
Under budsjettbehandlingen ble de øvrige tilskuddene til lag og foreninger videreført på 

2014-nivå.  Dette selv om budsjettene til egen drift ble redusert. Rådmannen ønsket med det 

å signalisere at man anser de tjenester som frivillige lag og foreninger yter, som et viktig 

tilskudd og supplement til den kommunale tjenesteproduksjon. 

 

Tour of Norway 

Dette er et etapperitt på sykkel fra 20.-24. mai. Avslutningsetappen vil gå på Ringerike. 

Rittet vil i 2015 trekke til seg mange av de internasjonale stjernene.  Det blir direktesendt på 

TV2 og er gjennom en avtale med Eurosport sikret overføring til 51 land i Europa og 16 

land i Asia/Oceania. Tour of Norway har søkt om kr 250.000,- i tilskudd for 2015. 

Tilsvarende beløp ble innvilget i 2014. 

 

Kistefos-Museet 

Kistefos-Museet er det eneste gjenstående tresliperiet i Skandinavia. Museet har en 

kunsthall og en stadig voksende skulpturpark, og hadde 24 000 besøkende i 2014. Museet er 

et populært reisemål for både skoler, bedrifter, foreninger og privatpersoner. Museet søker 

om et tilskudd på kr 50.000,- for 20115. Tilsvarende beløp ble innvilget i 2014. 

 

Hønefoss Trekkspillmuseum 

Norges eneste trekkspillmuseum er lokalisert i Ringerike Kultursenter. Der legger ildsjeler 

ned årlig mange timer for at Hønefoss skal kunne ta vare på en viktig del av sin industri- og 

kulturhistorie. 

Museet skylder husleie for flere år, og museet ser det nå som vanskelig å fortsette driften 

uten noen form for støtte.  Kr 70.000.- i årlig støtte vil sikre videre drift. 

 

«Veien tilbake» 

Dette er ett ideelt AS som skal bidra til å integrere rusmisbrukere/kriminelle tilbake til 

samfunnet ved bruk av idrett/fysisk aktivitet og friluftsliv blir brukt som mestringsarenaer. 

«Veien tilbake» har i en revidert søknad bedt om tilskudd på kr 50 000.- for å gjennomføre 

en mestringsdag for barn og unge i Hønefoss 2015. Mestringsdagen er tenkt gjennomført på 

Hvalsmoen transittmottak for barna der og for elever på ungdomstrinnet. 

 

Alternative løsninger 
Formannskapet innvilger en eller flere av søknadene. En mulighet for inndekning er 

formannskapets disposisjonsfond på 1 million kroner.  

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen er av den oppfatning at Ringerike kommune så lang det er mulig, og uten at det 

i for stor grad går ut over kommunens egen drift, støtter frivillige lag og foreninger 

økonomisk. Tilskuddene for 2015 er videreført med samme kronebeløp som i 2014. Dette 

for å signalisere at man ser de tjenester som frivillige lag og foreninger yter som et viktig 

tilskudd og supplement til den kommunale tjenesteproduksjon. 



Søknadene kom inn for sent til å bli vurderte i rådmannen sitt budsjettgrunnlag for 2015.  

Det er heller ikke rom for disse tilskuddene innenfor kultursektorens rammer for 

inneværende år.  

 

Søknadene fra Tour of Norway og Kistefos-museet har kommet noen ganger, og er innvilget 

i egne saker tidligere. Ringerike Trekkspillmuseum og «Veien tilbake» er nye søkere. Den 

første av disse søker om årlig støtte. For neste år bør det derfor sørges for at alle slike kjente 

søknader kommer inn slik at de kan vurderes ved den ordinære budsjettbehandlingen.  

 

Rådmannen foreslår at søknadene om støtte for 2015 avvises av økonomiske grunner.  

 

Vedlegg 
1. Søknad fra Tour of Norway, 31.oktober 2014 

2. Søknad fra Kistefos-Museet, 24. november 2014 

3. Søknad fra Hønefoss Trekkspillmuseum, 24. november 2014 

4. Revidert søknad fra Veien tilbake, 7. november 

5. Veien tilbake – redusert søknadssum. 

 

 

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, 26.01.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 

 

 



CYCLING EVENT NORWAY AS
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RingerikeKommune
Postboks123sentrum
3502Hønefoss

Att. Ordføreren
Att. Rådmannen

Høvik, 31. oktober2014

Tour of Norway 2015– internasjonalt etapperitt på sykkel – søknadom økonomisk
tilskudd

Tour of Norway har igjen blitt godkjentav det internasjonalesykkelforbundet(UCI)somsykkelritt på
nestøverstenivå internasjonalt(Kategori UCI 2HC). Rittet er rett undernivået til blant annetTour de
France.For 2015er rittet blit t tildelt 20. – 24.Mai somarrangementsdatoer.

Planleggingenav rittet pågårfor fullt, og vil ogsånesteår tiltrekke segmangeav de internasjonale
stjerneneog lagene.

Avslutningenav rittet hardesisteårenegått påRingerike,medstor oppslutningblant publikum. Også
i 2015planleggervi å leggeavslutningenav densisteetappentil kommunen,nærmerebestemtsøndag
24. Mai.

Vi er til orienteringi dialog medRingerikeutvikling og Ringerikenæringsforumi forhold til å
videreutvikle folkefestenpåEggemoenog påRingerikegenerelt.

Årets ritt ble igjen enstorsuksessbådesportsligog publikumsmessig.Tusenvisav publikummere
haddemøttopp langsløypeneog skapteen flott folkefest og flotte rammerpåsamtligeetapper.Vi er i
ferd medå få vårt eget”Tour deFrance”her i Norge!

Det er gjennomenavtalemedEurosportsikret overføringtil 78 millioner husstanderfordelt ut over 51
land i Europaog 16 land i Asia/Oceania. I tillegg vil rittet bli vist direktepåTV 2 herhjemme. Med
andreord enunik mulighet til å få vist frem kommunenpåskjermenoverstoredelerav verden!

Cycling EventNorway AS er ansvarligarrangørog ogsåadministrativtansvarlig for rittet.

Vi tillater ossmeddetteå søkeRingerikekommuneom et tilskudd stort kr. 250.000 til arrangementeti
2015.

Med vennlig hilsen

AndersEia Linnestad
Cycling EventNorway AS











SAKSFRAMLEGG 
 

Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
Arkivsaksnr.: 15/745-1   Arkiv:  614&18 

Status godkjenning av skoler og barnehager pr. 01.01.15  
 

Forslag til vedtak: 

Status om godkjenning av skoler og barnehager etter forskrift om miljørettet helsevern tas til 

orientering. 

 

Sammendrag 

Alle barnehagene, og 8 av de 16 kommunale grunnskole i Ringerike er godkjent etter 

forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.  

For å oppnå godkjenning må det både være gode intern-kontrollrutiner på plass, i tillegg til 

at det bygningsmessige må være i orden. 

Ved flere av skolene må det utføres betydelige arbeider for å oppnå godkjenning. Dette 

gjelder blant annet inneklima og ventilasjonsanlegg, noe som betyr store kostnader. Det 

intensiverte arbeidet med godkjenninger de siste årene gir positive resultater. To kommunale 

skoler, Veienmarka ungdomsskole og Tyristrand skole er godkjent det siste året. Heggen 

barnehage har også blitt godkjent, noe som betyr at samtlige barnehager i Ringerike har 

status godkjent. 

 

Innledning / bakgrunn 

Kravet om godkjenning av barnehager og skoler ble gjort gjeldene fra 31.12.1998. Formålet 

med forskriften er å bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel, gode 

sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade. 

 

§ 6 i forskriften stiller krav om godkjenning.  

Søknad om godkjenning skal framlegges når 

det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomheten. 

Det er kommunen som vurderer og behandler søknader om godkjenning.  

I Ringerike kommune ligger ansvaret hos kommuneoverlegen. 

 

§ 28 Tilsyn  

Kommunen fører tilsyn med at disse forskrifter overholdes. Kommunen 

kan foreta gransking, retting, stansing og ilegge tvangsmulkt i samsvar med bestemmelsene 

om helsetjenesten i kommunen. 

  



STATUS GODKJENNING – barnehager og skoler pr. 01.01.15. 

Virksomheter som oppfyller vilkårene for godkjenningen har status godkjent. 

  

Virksomhet Type Antall Navn Status 

Barnehager Familie -  

barnehager 

1 Eikli  Godkjent 

2 Fegri Godkjent 

3 Skogstjernen  Godkjent 

4 Bondeheimen Godkjent 

5 Skogstad  Godkjent 

6 Vesleveien  Godkjent 

7 Viul  Godkjent 

8 Hundremeterskogen  Godkjent 

Dagmammaer 9 Brit Østli Godkjent 

10 Lise Søderholm Godkjent 

Privateide 

barnehager 

11 Alm-grenda barnehage  Godkjent 

12 Blåbærskogen barnehage  Godkjent 

13 Daltsbråten  Godkjent 

14 Espira Hovsmarka  Godkjent 

15 Espira Trøgstad  Godkjent 

16 Hov  Godkjent 

17 Kirkemoen  Godkjent 

18 Nedre Auren  Godkjent 

19 Smeden  Godkjent 

20 Sokna natur og gårds- og 

naturbarnehage  

Godkjent 

21 Tolpinrud  Godkjent 

22 Åsatua naturbarnehage  Godkjent 

Kommunalt eide 

barnehager 

23 Eikli Godkjent 

24 Hallingby m/uteavdeling Godkjent 

25 Haug Godkjent 

26 Heggen Godkjent 

27 Heradsbygda Godkjent 

28 Hvervenmoen Godkjent 

29 Hønefoss Godkjent 

30 Nes Godkjent 

31 Tyristrand m/uteavdeling Godkjent 

32 Ullerål Godkjent 

33 Veien Godkjent 

Skoler 

 

 

 

 

 

Barneskoler 

kommunalt eide 

 

 

 

 

34 Eikli  Ikke godkjent 

35 Helgerud  Godkjent 

36 Hønefoss  Ikke godkjent 

37 Kirkeskolen  Ikke godkjent 

38 Vang  Godkjent 

39 Vegård  Ikke godkjent 



 

Skoler 

Barneskoler 

kommunalt eide 

40 Ullerål  Ikke godkjent 

41 Veien  Godkjent 

Kombinerte 

Skoler 

kommunalt eide 

42 Hallingby  Godkjent 

43 Nes  Ikke godkjent 

44 Sokna  Ikke godkjent 

45 Tyristrand  Godkjent 

Ungdomsskoler 

kommunalt eide 

46 Haugsbygd u. skole  Godkjent 

47 Hov u. skole  Ikke godkjent 

48 Veienmarka u. skole Godkjent 

49 Åsbygda skole  Godkjent 

Privat grunnskole Kombinert 

skole privateid 

50 Steinerskolen  Ikke godkjent 

Fylkeskommunale Videregående 

skoler 

51 Hønefoss videregående  Ikke godkjent 

52 Ringerike videregående  Ikke godkjent 

53 Ringerike arbeidsinstitutt Ikke godkjent 

 

Beskrivelse av saken 

Forskriften har nå vært gjeldende i over 15 år, men likevel er det store mangler når det 

gjelder godkjenning av skoler i Ringerike kommune. 

Sak om status for godkjenning av skoler og barnehager har blitt lagt fram årlig fra 2012.  

Godkjenningsarbeidet har de siste årene blitt intensivert. Det er nå er i hovedsak fysiske 

utbedringer som må utføres før godkjenning kan bli gitt. 

En godkjenning forutsetter at intern-kontrollsystemet ”fanger” opp de fleste aktuelle forhold 

og situasjoner, at dette foreligger skriftlig og godt kjent blant ansatte. Hovedutfordringen i 

Ringerike er fysiske - bygningsmessige forhold. 

Det er utarbeidet en felles overbygning når det gjelder intern-kontrollsystem for kommunale 

skoler og barnehager. Som det framgår av oversikten over, omfatter forskriften både private, 

fylkeskommunale og kommunale virksomheter.   

 

Juridiske forhold 

Utdrag fra Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler: 

Sikkerhet og helsemessig beredskap 

Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. 

Virksomheten skal ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner. 

Førstehjelp 

    Virksomheten skal ha førstehjelpsutstyr i tilstrekkelig mengde og av tilfredsstillende 

standard. 

Smittevern 

    Virksomheten skal planlegges og drives slik at risikoen for spredning av smittsomme 

sjukdommer blir så liten som praktisk mulig.   

Røyking 

    Det skal ikke røykes i virksomhetens inneområde. 

Inneklima/luftkvalitet 

    Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. 

    Temperaturregulering skal være tilpasset bruksområdet og årstidsvariasjoner. 

  Den relative luftfuktighet i rommene må ligge på et slikt nivå at fare for muggdannelser 

ikke forkommer. Ionisert stråling skal ikke overskride allment akseptert nivå. 



Rengjøring og vedlikehold 

De deler av virksomhetens arealer som er i daglig bruk, skal ha forsvarlig renhold etter 

hygienisk tilfredsstillende metoder. Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig. 

Uteområdet og tekniske anlegg skal vedlikeholdes og rengjøres etter behov. 

 § 26 i forskriften sier: 

Kommunen kan foreta gransking, retting, stansing og ilegge tvangsmulkt i samsvar med 

lov om helsetjenesten i kommunen. Kapittel 9a i opplæringsloven omhandler «elevene 

sitt arbeidsmiljø». Den trådte i kraft etter forskriften om miljørettet helsevern i skoler og 

barnehager kom, og fungerer på mange måter som en presisering og forsterking av 

forskriften. 

 

Høsten 2011 ble det i Ringerike utarbeidet en plan for arbeidet med godkjenning av 

kommunens grunnskoler. 

Denne planen er revidert og framdriften er gjengitt i tabellform under. 

Det er gjennomført fysiske utbedringer ved flere skoler slik at 6 skoler har blitt godkjent de 

siste 3 årene. Siste år har Tyristrand skole og Veienmarka ungdomsskole blitt godkjent.  

Kirkeskolen har blitt vurdert, men er ikke godkjent på grunn av fukt i dusjanlegget.   

 

I tabellen under er det en oversikt for den videre framdriften av arbeidet med godkjenninger. 

Tidligere godkjent Godkjent 2014 Vurderes godkjent 

2015 eller seinere 

Vang skole Tyristrand skole Sokna skole 

Helgerud skole Veienmarka u. skole Hov u. skole 

Hallingby skole Heggen barnehage Hønefoss skole 

Åsbygda skole  Vegård skole 

Haugsbygd u. skole  Ullerål skole 

Veien skole  Nes skole 

  Kirkeskolen 

  Eikli skole 

I Ringerike kommune er det ca. 3200 elever i grunnskolen. Om lag 60 % av elevene får 

opplæring ved skoler som er godkjent. 

 

Tiltak som kan gi godkjenning i 2015: 

 Kirkeskolen – sporing av fuktkilde i dusjanlegg, og fjerning av denne. 

 
2015 eller seinere (årstallene refererer til handlingsprogram 2015 – 2018): 

 Ullerål skole – tidligere administrasjonsfløy trenger betydelig oppgradering. Midler 

til dette samt utbygging er avsatt i handlingsprogrammet 2015 – 2018. 

 Hov ungdomsskole – full oppgradering eller nybygging – midler avsatt i 

handlingsprogrammet 2015 – 2018.  

 Sokna skole – større oppgradering planlagt – midler avsatt i handlingsprogrammet 

2015 – 2018. 

 Hønefoss skole – er vedtatt nedlagt når Ullerål skole er utbygd til 600 elever. Midler 

avsatt i handlingsprogrammet 2015 – 2018.  

 Eikli skole – erstattes av ny skole i Hønefoss sør – midler avsatt i 

handlingsprogrammet 2015 – 2018. 

 Vegård skole – utredning av mulig nedlegging av Vegård skole fra 01.08.15 pågår, 

og framlegges for politisk behandling i mars 2015. 



 Nes skole – oppgradering av eldste skolefløy, installere mekanisk ventilasjon. Midler 

avsatt i handlingsprogrammet 2015 – 2018. 

 

Økonomiske forhold 

Å bringe alle kommunalt eide skoler opp på en standard som kan gi godkjenning etter denne 

forskriften, har betydelige kostnader. 

I kommunens vedtatte handlingsprogram 2015 – 2018 ligger  

inne (beløp i millioner kroner): 

Investeringstiltak 2015 2016 2017 2018 SUM 

Oppgradering skolebygg 6 500 6 500 6 500 6 500 26 000 

Oppgradering barnehager 1 300 1 000 1 000 1 000 4 300 

Ny skole med flerbrukshall 

Hønefoss sør 

50 000 100 000 100 000 80 000 330 000 

Ny skole med flerbrukshall 

Hønefoss nord omfatter 

utbygging av Ullerål skole og 

renovering eller nybygg ved 

Hov ungdomsskole) 

5000 85 000 95 000 125 000 310 000 

Sokna skole totalrenovering 35 000 35 000   70 000 

Nes skole ny fløy   2 000 10 000 12 000 

 

I budsjett for 2015 og handlingsprogram for 2015 - 2018 er det årlig avsatt et begrenset 

beløp til generell oppgradering av skoler og barnehager. Disse midlene brukes blant annet til 

å tilrettelegge for barn med spesielle behov. Skolene nord i Hønefoss, Ullerål barneskole og 

Hov ungdomsskole skal i planperioden bygges ut og renoveres. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen er opptatt av at barn i barnehager og skoler på alle måter har det trygt og godt.  

Det er et mål at alle barn og unge skal ha sine tilbud i enheter som er godkjent etter 

«forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler». Rådmannen er kjent med at flere 

store bygningsmessige utfordringer må løses før godkjenning kan gis. 

Det vurderes som viktig at eventuelt åpenbare farer som måtte oppdages gjennom intern-

kontrollrutinene i barnehager og skoler raskt blir rettet opp. 

Rådmannen er fornøyd med at arbeidet med godkjenninger er systematisert, og at alle 

barnehagene nå er godkjent. Først når de vedtatte skoleutbyggingene er gjennomført vil 

samtlige skoler kunne bli godkjent.  

 

 

Ringerike kommune, 02.02.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/954-1   Arkiv:   

Utredningsarbeid om alternative opplæringsarenaer – Åsbygda skole 

 

Forslag til vedtak: 
 

Hovedkonklusjonen fra den framlagte orienteringen om alternative opplæringsarenaer tas til 

etterretning. 

 

 

Innledning / bakgrunn  
Forsterkede enheter innenfor opplæring er i Ringerike kommune er en samlebetegnelse på 

særlig tilpassede tilbud og organiseringen av disse. I Ringerike finnes det forsterkede 

enheter ved Hov og Haugsbygd ungdomsskoler, ved Åsbygda skole/Honerud gård og et 

forsterket tilbud ved Austjord. Tidligere var det også et forsterket tilbud for elever på 

barnetrinnet lokalisert ved Hønefoss skole. 

Høsten 2014 startet et arbeid for å utrede og vurdere om de eksisterende forsterkede 

enhetene/tilbudene ivaretar de opplæringsbehov elevene i Ringerike har, om lovverket 

følges, og om det er en god måte å møte framtidige utfordringer på. 

 

Denne saken omhandler særlig tilbudet til elever på ungdomstrinnet ved Åsbygda 

skole/Honerud gård. Dette tilbudet faller innunder begrepet alternativet opplæringsarenaer. 

Høsten 2015 vil hovedutvalget for oppvekst og kultur (HOK) få en orienteringssak om 

opplæringstilbudet til barn med store sammensatte behov i barnehage og grunnskole. 

 

Juridiske forhold 

Bruken av alternative opplæringsarenaer er beskrevet i Utdanningsdirektoratets rundskriv 

Udir-3-2010. Elever som ikke får, eller ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av den 

ordinære opplæringen, har rett til spesialundervisning. Dersom det framgår av den 

sakkyndige tilrådingen at bruk av alternativ opplæringsarena er nødvendig for at elevene 

skal få et forsvarlig utbytte av opplæringen, åpner regelverket for dette under gitte vilkår: 

 

 

 

 

Adgangen for skoleeiere til å ta i bruk alternative opplæringsarenaer er snevret inn og 

følgende må oppfylles: 

 



 Det må framgå i den sakkyndige vurderingen om en alternativ opplæringsarena er 

nødvendig for at eleven skal få et forsvarlig utbytte av opplæringen. 

 Opplæringen ved en alternativ opplæringsarena må være i samsvar med kravene til 

offentlig grunnskoleopplæring i opplæringsloven med forskrifter. 

 Det må være fattet enkeltvedtak om spesialundervisning for den aktuelle eleven. 

 Enkeltvedtaket må si noe om hvordan elevens opplæring skal organiseres, og det må 

framgå at eleven skal ha hele eller deler av opplæringen ved en alternativ 

opplæringsarena. 

 I enkeltvedtak som fastsetter bruk av alternativ opplæringsarena, må det også sies 

noe om hvordan skolen skal sikre tilstrekkelig oppfølging av eleven og tilbudet som 

blir gitt. 

 

Fram til dette rundskrivet kom, var det opp til kommunen å vurdere bruken av alternative 

opplæringsarenaer. Denne endringen har ført til at stadig færre elever blir anbefalt Åsbygda 

skole/Honerud gård i de sakkyndige tilrådingene. Elevtallet ved Åsbygda skole har falt, og 

for tiden er det bare 5 elever ved skolen. 3 av disse går ut av grunnskolen våren 2015.  

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) har ikke tilrådd den alternative opplæringsarenaen 

Åsbygda skole for noen nye elever fra høsten 2015. Om det ikke blir tatt opp nye elever fra 

høsten 2015, mener rådmannen grunnlaget for å opprettholde dette tilbudet er borte, og at 

Åsbygda skole avvikles som alternativ opplæringsarena fra 01.08.15. I samarbeid med 

foresatte vil de gjenværende elevene bli overført til et tilpasset opplegg ved de ordinære 

ungdomsskolene fra 01.08.15.  

 

Fra gamle Ullerål/Honerud gård fram til Åsbygda skole/Honerud gård 

I 1979 startet opplæringstiltaket Gamle Ullerål/Honerud. Tiltaket ble etablert for å gi elever 

på ungdomstrinnet med en krevende og utagerende atferd et tilpasset opplæringstilbud. 

Utover på 1980 – tallet var det 10 – 12 elever og 4 -5 lærere fordelt på teori- og 

praksisdager. Tilbudet ga de fleste elevene både mestringsfølelse og økt sosial kompetanse.  

Tiltaket Gamle Ullerål skole/Honerud gård utviklet ansvarslæring som pedagogisk plattform 

for hele virksomheten. 

Etter årtusenskiftet fikk Gamle Ullerål/Honerud gård flere elever med alvorlige utfordringer. 

Etter at Åsbygda barneskole ble nedlagt, flyttet virksomheten fra Gamle Ullerål og dit.  

Honerud gård har opp gjennom årene vært en vesentlig del av dette opplæringstiltaket. Etter 

hvert ble det rigget et dagtilbud for elever på barne- (mellomtrinnet) og ungdomstrinnet. 

Inneværende skoleår er det 12 elever fra barnetrinnet, men ingen fra ungdomstrinnet som 

bruker disse dagtilbudene. De forsterkede enhetene ved Hov og Haugsbygd ungdomsskoler 

bruker Honerud gård 1 dag/uke. Ringerike voksenopplæring brukte også en periode 

Honerud gård som opplæringsarena. 

 

 

  

 

 

Ei skoleuke på Honerud kunne se slik ut: 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 



Åsbygda 

skole 

Ungdomsskolegruppe Forsterkede 

enheter 

Åsbygda 

skole 

Barneskolegrupp

e 

 

Uten nye elever ved Åsbygda skole neste skoleår, vurderer rådmannen at det ikke er 

grunnlag for videre drift.  

Ringerike kommune leier Honerud gård. Leieavtalen har ett års gjensidig oppsigelsestid og 

løper fram til sommeren 2018. Ringerike kommune har hatt et møte med eierne av Honerud 

gård. Kommunens opplæringsvirksomhet vil bare bruke Honerud gård 2 eller 3 dager/ uka. 

Eierne er bedt om å komme med innspill til alternativ bruk av «frigjorte» dager. 

Med utgangspunkt i endrede behov ønsker Ringerike kommune å reforhandle leieavtalen i 

løpet våren 2015. Leieforholdet vil uansett vare fram til 31.07.16, noe som betyr at det er 

mulig for elever på barne- og ungdomstrinnet å søke dagtilbud på Honerud gård også neste 

skoleår. 

 

Hovedkonklusjon 
Det er ikke forsvarlig verken pedagogisk eller økonomisk å opprettholde opplæringstilbudet 

ved Åsbygda skole med så få elever. Ressurser som frigjøres når opplæring ved Åsbygda 

skole opphører, vil bli brukt til spesialundervisning og tilpasset opplæring ved kommunens 

ungdomstrinn.  

 

Rådmannens vurdering 
Opplæring av barn og unge er en av kommunens basisoppgaver. Rådmannen ønsker at barn i 

opplæringspliktig alder i Ringerike skal få god tilpasset opplæring ved tidsriktige 

skoleanlegg. 

Rådmannen har satt i gang et utredningsarbeid for å se hvordan Ringerike kommune best 

kan gi et tilbud til førskolebarn og barn i grunnskolealder med store og sammensatte behov i 

årene som kommer. 

Rådmannen er opptatt av at både opptak og drift av alternative opplæringsarenaer er i tråd 

med gjeldende retningslinjer og lovverk. 

Rådmannen mener det ikke er forsvarlig å opprettholde tilbudet ved Åsbygda skole 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.02.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/2336-1   Arkiv:   

 

Konkretisering av utredningsoppdrag; samarbeidsmulighetene med Sør 

Aurdal kommune 
 

Forslag til vedtak: 

 
 

Hovedkomiteen tar informasjonen om samarbeidsmulighetene med Sør-Aurdal til 

orientering.  Rådmannen bes videre utrede følgende mulige modeller: 

1. Felles skolekrets for Nes skole og Hedalen skole for hele grunnskolen med skolested 

Nes. 

2. Felles skolekrets for Nes skole og Hedalen skole for ungdomstrinnet med skolested  

Nes. 

3. Felles skolekrets for Nes skole og Hedalen skole for ungdomstrinnet med skolested 

Hedalen. 

4. Lage utkast til egen gjesteelevavtale mellom de to kommunene. 

5. Utredningene legges fram for politisk behandling vinteren 2015. 

 

Saksutredning 
Kommunestyret fattet under budsjettbehandlingen i desember 2013 følgende vedtak som 

innebærer at Nes skole opprettholdes, og samarbeidsmulighetene med Sør Aurdal kommune 

skal utredes. 

Rådmannen ønsker en konkretisering av utredningsoppdraget, noe som er bakgrunnen for 

denne saken, i tillegg til å informere om status. 

 

Det siste år vært noe kontakt mellom Ringerike kommune og Sør Aurdal kommune på 

administrativt nivå. Det har blitt avholdt to møter i tillegg til telefonisk og elektronisk 

kontakt. Sør Aurdal kommune har grunnskoler tre steder, Bagn, Begnadalen og Hedalen, og 

utreder for tiden alle muligheter for endringer. Et mer formalisert samarbeid med Ringerike 

kommune er en av mulighetene de ser på. 

 

Vedtak i sak K 144/13, behandling av handlingsprogram, fastslår i punkt 5 at Nes skole ikke 

skal legges ned. Følgende aktuelle samarbeidsformer mener rådmannen da det kan være 

fornuftig å utrede:  

 Opprettelse av felles skolekrets for Nes og Hedalen for hele grunnskolen med 

skolested Nes. 

 Opprettelse felles skolekrets for Nes og Hedalen for ungdomstrinnet med skolested 

Hedalen. 



 Opprettelse felles skolekrets for Nes og Hedalen for ungdomstrinnet med skolested 

Nes. 

 Lage utkast til egen gjesteelevavtale mellom de to nabokommunene. 

 

Rådmannen vil fortsette med dialogen med Sør-Aurdal og legge fram resultatet av 

utredningen for politisk behandling vinteren 2015. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Vedtak i sak 144/13, strekpunkt 5; 

Nedleggelse av Nes skole gjennomføres ikke (økt utgift 1,0). Hovedkomiteen for oppvekst og 

kultur gis i oppdrag å utrede samarbeidsmulighetene med Sør Aurdal kommune og 

Hallingby skole. 

 

Økonomiske forhold 
Utredning av et mulig samarbeid vil vise de økonomiske sidene et samarbeid kan ha.  

 

Behov for informasjon og høringer 
Skolenes samarbeidsutvalg består av personer som representerer foreldre, elever og ansatte 

og er naturlige høringsparter.  

 

Prinsipielle avklaringer 
Opplæringsloven har åpnet for at det kan etableres skolekretser på tvers av 

kommunegrenser. Et arbeid med å etablere felles skolekrets vil ikke påbegynnes dersom det 

ikke er politisk vilje til denne typen samarbeid på tvers av kommuner og fylker. Vedtak i 

denne saken vil gi svar på dette. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen utfører de oppdrag kommunestyret gir, og ser dette som en oppfølging av 

budsjettvedtak k-sak 144/13. Vedtak i denne saken vil gi rådmannen føringer for 

utredningen. Videre ser rådmannen at et formalisert samarbeid med Sør Aurdal kan gi et mer 

variert og bedre opplæringstilbud enn elevene får i dag; særlig på ungdomstrinnet. På sikt 

kan det også være økonomisk fordelaktig for begge de berørte kommunene. På denne 

bakgrunn anbefaler rådmannen at de foreslåtte utredningsoppgaver vedtas.  

 
 

 Ringerike kommune, 03.11.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Tore Isaksen 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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