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ARBEIDET MED FRAMTIDIG SKOLELØSNING I HØNEFOSS

Forslag til vedtak:

Plan for arbeidet som framgår av den vedlagte oppdr agsbeskrivelsen vedtas

Sammendrag
Skoleløsning i Hønefoss by er ingen ny sak. Det har pågått utredningsarbeid, og saker har
blitt brakt fram til politisk behandling flere gang er. Siste politiske sak om spørsmålet var i
formannskapets sak 134/12 der vedtaket lød:

• Saken utsettes for nærmere utredning.

• Rådmannen merket seg ønske om en vidtfavnende vurde ring der hele skolestrukturen
redegjøres og vurderes.

Denne saken er rådmannens oppfølging av vedtaket i formannskapet i sak 134/12.

Forholdet til overordnede planer
I utredningen vil blant annet følgende bli lagt til grunn:
Gjeldende kommuneplan (2007 – 2019) sier i kortvers onen i kapittelet; Attraktivitet, bolyst
og positiv identitet :

- En god kommune for innbyggerne

- Attraktivitet i forhold til innbyggerne dreier seg både om å få folk til å flytte hit, unngå
at innflyttere velger å flytte ut av kommune, få ut flyttede ringerikinger til å velge å flytte
tilbake og få de som bor her til å fortsette å ha h jemkommunen som bosted. Av de viktigste
faktorene som påvirker folks valg av bosted er:

• Bomiljø, trygghet, ren luft osv
Vedtatte skolebruksplan for Ringerike kommune 2011 – 2019. Jamfør kommunestyrets
vedtak i sak 135/08 punkt 5.

Juridiske forhold
• § 9-5 Skoleanleggene



Kommunen skal sørge for hensiktsmessige grunnskoler . Til vanlig bør det ikke
bygges grunnskoler med mer enn 450 elever.

• Nærskoleprinsippet og skoleløsning i Hønefoss by
Opplæringsloven § 8 – 1 uttrykker helt klart at bar n har rett til å gå på den skolen
som ligger nærmest hjemmet.
Ringerike kommune har vedtatte kommunale forskrifte r om skolenes
opptaksområder. Disse kommunale forskriftene overst yrer likevel ikke
nærskoleprinsippet.
Dette er nye presiseringer og avklaringer som har s kjedd etter at sak 151/10 ble
behandlet i formannskapet.

• Rundskriv Udir-2-2012 – Behandlingen av saker om skolenedleggelser og
kretsgrenser.

Tidligere behandlinger og vedtak
Kommunestyret vedtok i sak 135/08 punkt 3, 4, og 5 følgende :

3. Eikli skole, Kirkeskolen, Stranden skole og Veg ård skole legges ned når ny skole i
Hønefoss syd står ferdig bygget.

4. Ullerål skole utvikles til å bli barneskole for Høn efoss nord. Hønefoss skole
opprettholdes inntil videre som barneskole for sent rum.

5. Skolebruksplan for Ringerike kommune 2011 – 2019 sk al være et grunnlag for det
videre utviklingsarbeidet med framtidig skolestrukt ur.

Formannskapet vedtok i sak 151/10 – Ny skoletomt Hø nefoss sør:

1. Ny skole bygges i kommunal regi eller i form av OPS (Offentlig Privat Samarbeid).

2. Valg av skoletomt for ny skole i Hønefoss syd utset tes.

3. Rådmannen utarbeider skolebruksplan for Ringerike k ommune, hvor blant annet
fremtidig skolestruktur Hønefoss by utredes ytterli gere våren 2011.

4. Ny skole Hønefoss syd legges ikke på området som er regulert på Hvervenmoen til
næringsformål. Rådmannen gis i oppdrag å se på muli gheten for å utvide området på
Hvervenmoen i en reguleringsplan. Herunder mulighet en for en tomt for ny skole i
Hønefoss syd.

Kommunestyret vedtok i sak 59/11 følgende:

• Skolebruksplan og scenarioer til framtidig skoleløs ning i Hønefoss by legges fram til
behandling i juni 2011.



• Egen sak om framtidig skolestruktur i Hønefoss by m ed forslag til vedtak legges
fram høsten 2011.

Formannskapet vedtok i sak 9/12 – skolestruktur i Hønefoss by – utsettelse av avgj ørelse;
vedtak om at rådmannen skal komme tilbake til saken i forbindelse med
formannskapets strategimøte 1. halvår 2012.

Formannskapet vedtok i sak 12/134 – framtidig skoleløsning i Hønefoss by:

• Saken utsettes for nærmere utredning.

• Rådmannen merket seg ønske om en vidtfavnende vurde ring der hele skolestrukturen
redegjøres og vurderes .

Behov for informasjon og høringer
Rundskriv 2 – 2012 fra utdanningsdirektoratet fork larer dette behovet.

Rådmannens vurdering
En avklaring om framtidig skoleløsning i Hønefoss er viktig for utviklingen av i hele
kommunen. Skoler og barnehager er avgjørende for ko mmunens attraktivitet både for dagens
innbyggere og potensielt nye.

Rådmannen forstår det politiske oppdraget da forman nskapet vedtok utsettelse av
skoleløsning i sak 134/12 å gjelde skoleløsning i H ønefoss med naturlig tilgrensende
områder. Dersom det er slik at politikerne ønsker a t skolestrukturen i hele kommunen skal
utredes på nytt, vil rådmannen gjøre det.
En ny utredning av skolestrukturen i hele Ringerike er arbeidsmessig så omfattende at den
skisserte tidsplanen i oppdragsbeskrivelsen vil bli vesentlig forskjøvet.

Rådmannen håper den planlagte skoleutredningen kan gi politikerne et godt
beslutningsgrunnlag slik at en god skoleløsning i H ønefoss kan bli vedtatt våren 2013.

Saksdokumenter;elektronisk vedlagt
• Oppdragsbeskrivelse skoleløsning

Ringerike kommune, 30.08.12

Wenche Grinderud
Rådmann
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