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NEDLEGGING AV STRANDEN SKOLE FRA SKOLEÅRET 2014/2015  
 
Vedtak i Kommunestyret: 
 

1. Stranden skole legges ned fra 01.08.2014. 
2. Elevene kan velge om de vil motta opplæring ved; Kirkeskolen, Eikli skole, Veien 

skole, Tyristrand skole eller Helgerud skole. 
3. Endret lokal forskrift om opptaksområder for skolene i Ringerike vil bli lagt fram til 

politisk behandling høsten 2014. 
4. Rådmannen kommer tilbake med egen sak om etterbruken til Stranden skole. 

 
Protokolltilførsel fra Sp som følger saken:  

 
Stemmeforklaring.  
Senterpariet er imot enhver nedlegging av Stranden skole. Men da vårt primærforslag er falt 
velger vi subsidiert å stemme for Frode Østlunds forslag, som ikke innebærer nedleggelse fra 
høsten 2014. Vi bemerker videre at vi er sterkt kritiske til prosessen saken har fått. 
 
 

Behandling i Kommunestyret 22.05.2014: 
 
Formannskapets innstilling: 
 

1. Stranden skole legges ned fra 01.08.2014 
2. Elevene kan velge om de vil motta opplæring ved; Kirkeskolen, Eikli skole, Veien 

skole, Tyristrand skole eller Helgerud skole. 
3. Endret lokal forskrift om opptaksområder for skolene i Ringerike vil bli lagt fram til 

politisk behandling høsten 2014. 
4. Rådmannen kommer tilbake med egen sak om etterbruken til Stranden skole. 

 
Forslag fra Frode Østlund (H): 
 
   ” 1.  Stranden skole legges ned fra 01.08.2015. 
      2.  Det gjennomføres en prosess sammen med foreldrene der elevene primært overføres til  
           nærskole. 
      3.  Endret lokal forskrift om opptaktsområder for skolene i Ringerike legges fram til    
           politisk behandling 2014. 
      4. Rådmannen kommer tilbake med egen en sak om etterbruken av Stranden skole før   
          budsjettmøtet i desember 2014” 
 
 
 
 



Hans-Petter Aasen (Sp) tok opp sitt forslag fremmet i formannskapet: 
 
Stranden skole legges ikke ned. 
 
Viggo Elstad (Frp) tok opp forslagene fremmet av Frp i hovedkomiteen (HOK): 
 
Forslag 1: 

1. Saken utsettes. 
2. Ny høringsrunde utføres hvor alle relevante dokumenter følger høringsbrevet, og at 

alle naturlige høringsinstanser mottar høringsbrevet. 
3. Administrasjonen bes kvalitetssikre at saken er tilstrekkelig utredet og at prosess er i 

henhold til god forvaltningsskikk.  
 
Forslag 2: 
 
1. Stranden skole legges ikke ned fra 01.08.2014. 
2. Fremtiden til Stranden skole avgjøres etter at ny kommuneplan, er vedtatt, og 
 satsningsområder for fremtidlig befolkningsvekst foreligger.  
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Elstads utsettelsesforslag (1) fikk 12 og falt. Mindretallet besto av Frp, Sol og Sp. 
Aasens forslag fikk 12 stemmer og falt. Mindretallet besto av Sp, Sol og Frp. 
Elstads forslag (2) fikk 12 stemmer og falt. Mindretallet besto av Frp, Sol og Sp. 
Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Østlunds forslag, fikk 
Østlunds forslag 17 stemmer og falt.  Mindretallet besto av Østlund, Wathne Andersen og 
Henaug (H), Stiksrud og Øhren (V), Frp, Sol og Sp. 
 
Protokolltilførsel fra Sp som følger saken:  
 
”Stemmeforklaring.  
Senterpartiet er imot enhver nedlegging av Stranden skole. Men da vårt primærforslag er falt, 
velger vi subsidiært å stemme for Frode Østlunds forslag, som ikke innebærer nedleggelse fra 
høsten 2014. Vi bemerker videre at vi er sterkt kritiske til prosessen saken har fått”. 
 
Tore Abelvik (Sp) krevde p.v.a. Sp, Sol og Frp lovlighetskontroll: 
 
«Undertegnede ber om at det foretas lovlighetskontroll av om saker er behandlet i henhold til 
gjeldende forvaltningsmessige retningslinjer.  Undertegnede slutter seg til bemerkninger fra 
adv. Kristiansen i brev av 22.05.14 og brev LUFS av 23.04.14. 
Saken er videre ikke behandlet politisk før den ble lagt ut på høring.  Dette var en ren 
administrativ beslutning.  Denne beslutningen var ikke i tråd med gjeldende politisk vedtak, 
om at skolen ikke skulle legges ned før ny skole står ferdig i Hønefoss syd. 
Lovlighetskontrollen er fremmet av representantene: Hans-Petter Aasen (Sp), Lise Kihle 
Gravermoen (Sp), Tore Abelvik (Sp), Karl-Petter Endrerud (Solidaritetslista), Einar Zwaig 
(Sol), Nanna Kristoffersen (Sol), Ole J. Andersen (Frp), Dag Stenersen (Frp), Hans Kålhus 
(Frp), Nena Bjerke (Frp), Viggo Elstad (Frp) og Ulf Magnussen (Frp).» 



 
 
 
 


