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SKOLELØSNING HØNEFOSS NORD  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
1. Ullerål skole bygges raskt ut for å fa kapasitet til ca. 600 elever.  

2. Hønefoss skole legges ned når Ullerål skole er ferdig utbygd. 

3. Det bygges idrettshall/flerbrukshall på egnet tomt i området Hov/Ullerål. Rådmannen 

vil i handlingsprogrammet 2015-2018 avsette midler til bygging av flerbrukshall samt 

utbygging av Ullerål skole. 

4. Endret lokal forskrift om opptaksområder for skolene i Ringerike vil bli lagt fram til 

politisk behandling før utbygging av Ullerål skole er ferdig. 

5. Rådmannen legger fram egen sak om framtida til Hønefoss skole. 

6. I det videre arbeidet med revisjon av kommuneplanen, bes rådmannen hensynta 

eventuell ytterligere kapasitetsbehov i Hønefoss Nord. 

 

Steinar Larsens forslag som følger saken: 

 

Ber rådmann undersøke om Hønefoss skole kan ombygges til eventuelt ungdomsleiligheter, 

privat eller kommunalt. 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 22.05.2014: 

 

Formannskapets innstilling: 

 

1. Ullerål skole bygges raskt ut for å fa kapasitet til ca. 600 elever.  

2. Hønefoss skole legges ned når Ullerål skole er ferdig utbygd. 

3. Det bygges idrettshall/flerbrukshall ved Hov ungdomsskole. Rådmannen vil i 

handlingsprogram 2015 – 2018 avsette midler til bygging av flerbrukshall samt 

utbygging av Ullerål skole. 

4. Endret lokal forskrift om opptaksområder for skolene i Ringerike vil bli lagt fram til 

politisk behandling før utbygging av Ullerål skole er ferdig. 

5. Rådmannen legger fram egen sak om framtida til Hønefoss skole 

6. I det videre arbeidet med revisjon av kommuneplanen, bes rådmannen hensynta 

eventuell ytterligere kapasitetsbehov i Hønefoss Nord. 

 

Forslag fra Arnfinn Baksvær (Ap) p.v.a. Ap, H, V og Krf.:  

 

Nytt punkt 3:  ” Det bygges idrettshall/flerbrukshall på egnet tomt i området Hov/Ullerål. 

Rådmannen vil i handlingsprogrammet 2015-2018 avsette midler til bygging av flerbrukshall 

samt utbygging av Ullerål skole”. 



 

 

Forslag fra Einar Zwaig (Sol): 

 

”Saken utsettes til trafikksikkerhetssituasjonen for barna er utredet ved et samlokalisert tilbud 

ved Ullerål skole, og kvalitetssikret utgifter og besparinger ved samlokalisering”. 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) tok opp sitt forslag fremmet i formannskapet: 

 

1. Det tas ikke stilling til endringer i skolestrukturen i Hønefoss Nord nå. 

2. Endringer i skolestrukturen for Hønefoss Nord må ses i sammenheng med den øvrige 

skolestrukturen i byen, herunder plassering av ny skole i Hønefoss syd. 

3. Videre må man vurdere påregnelig fremdrift sett hen til kommunens økonomiske 

situasjon. 

 

Forslag fra Steinar Larsen (AP): 

 

”Ber rådmann undersøke om Hønefoss skole kan ombygges til eventuelt ungdomsleiligheter, 

privat eller kommunalt”. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Zwaigs forslag fikk 12 stemmer og falt. Mindretallet besto av Sol, Sp og Frp. 

 

Baksværs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling med Baksværs endring i punkt 

3, og Aasens forslag, fikk Aasens forslag 7 stemmer og falt. Mindretallet besto av: Sp, Sol og 

Stenersen (Frp). 

 

Larsens forslag følger saken. 

 

 

 

 


