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Sammendrag 
INNLEDNING 

Viken Kommunerevisjon IKS (VKR) har på oppdrag fra kontrollutvalget i Ringerike kommune gjennomført 

forvaltningsrevisjon av sentrale saker knyttet til nedleggelsen av Hønefoss skole. Kontrollutvalget har fastsatt 

følgende mandat: 

Har saksframlegg og saksbehandling i følgende saker knyttet til nedleggelsen av Hønefoss skole vært i 

samsvar med lovkrav og god forvaltningsskikk? 

- Vedtaket om nedlegging av Hønefoss skole 

- Fastsettelse av nye skolekretsgrenser 

- Saker om trygg skolevei til Ullerål skole 

- Klagesak om detaljreguleringsplan for Ullerål skole 

Mandatet retter seg mot administrasjonens saksbehandling og saksframlegg, ikke mot de lokalpolitiske 

avveiningene som er gjort. 

VKR understreker at rapporten ikke tar for seg hele historien om nedleggelsen av Hønefoss skole. Vi har fått i 

oppdrag å se på noen enkeltsaker der det har vært kritiske røster blant de folkevalgte i Ringerike. Utvalget av 

saker er ikke nødvendigvis representativt for saksbehandlingen av alle saker som knytter seg til nedleggelsen 

av skolen. Av disse grunnene generaliserer ikke VKR fra funn i de sakene vi har blitt bedt om å undersøke, til 

prosessen generelt. 

 

HVILKE KRAV HAR REVISJONEN STILT? 

Enhver vurdering krever et normativt grunnlag, eller – om man vil, mer uformelt – en målestokk. Revisjons-

kriteriene vi har utledet danner dette normative grunnlaget. Revisjonskriterier – som begrep – er en 

samlebetegnelse for krav og forventninger som benyttes for å vurdere en virksomhets drift, økonomi, 

produktivitet, måloppnåelse, regeletterlevelse osv. Sammenholdt med faktabeskrivelsen danner 

revisjonskriteriene basis for de analyser og vurderinger som foretas, de konklusjoner som trekkes, og de er et 

viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik eller svakheter.  

Spørsmål om skolestruktur ligger i kjerneområdet av den kommunale handlefriheten. En avgjørelse må bygge 

på et kommunestyres økonomiske, politiske og samfunnsmessige prioriteringer. Og det eksisterer få 

materielle regler om når det er lovlig eller ulovlig å legge ned skole, hvilke trafikksikringstiltak som er gode 

nok osv. Men det stilles krav til prosessen. Dette, og at vårt mandat er rettet mot administrasjonens 

saksbehandling og saksframlegg, fører til følgende: 

- Revisjonen skal ikke mene noe om hvorvidt det var hensiktsmessig å legge ned Hønefoss skole. 

- Revisjonen skal ikke tegne kartet over hensiktsmessige opptaksgrenser. 

- Revisjonen skal ikke slå fast hva som er gode nok trafikksikringstiltak. 

- Revisjonen skal ikke mene noe om hvorvidt kommunestyret burde tatt klagen til følge. 

De krav revisjonen har stilt – revisjonskriteriene – går fram av kapittel 4.1 (vedtaket om nedleggelse av 

Hønefoss skole), 5.1 (nye opptaksområder), 6.1 (trygg skolevei) og 7.1 (klagesak reguleringsplan). 

Revisjonskriteriene går også fram av sammendraget, se nedenfor. 

 

HVORDAN HAR VI UNDERSØKT SAKENE? 

Faktagrunnlaget i rapporten bygger på gjennomgang av dokumenter, både dokumenter som er offentlig 

tilgjengelige gjennom kommunens innsynsløsning på nett, og interne dokumenter som administrasjonen har 

gjort tilgjengelige for oss. Videre har vi gått gjennom opptak fra møter i folkevalgte organer (HOK, HMA, 

formannskapet og kommunestyret) i 2018 og 2019. Vi har hatt samtaler med ansatte i administrasjonen, 

folkevalgte i kommunen og foreldre ved Hønefoss skole.  
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I sluttfasen av arbeidet med rapporten har administrasjonen hatt kapitlene 4 og 5 til kontradiksjon før den 

ordinære høringsrunden. 

De aktuelle kildene til faktagrunnlaget er løpende omtalt i kapitlene 4.2, 5.2, 6.2 og 7.2. Faktabeskrivelsen er i 

hovedsak gjort kronologisk, med unntak av det administrasjonen har opplyst til VKR i forbindelse med 

arbeidet med forvaltningsrevisjonen, som er inntatt avslutningsvis i kapitlene. 

 

*** 

 

REVISJONENS VURDERINGER 

VEDTAKET OM Å LEGGE NED HØNEFOSS SKOLE 
 

Kommunestyret gjorde 22. mai 2014 i sak 65/14 vedtak om å bygge ut Ullerål skole og å legge ned 
Hønefoss skole når Ullerål skole sto klar. I kapittel 4 ser VKR på problemstillingen om administrasjonens 
saksbehandling og saksframstilling var i samsvar med lovkrav og god forvaltningsskikk.  

 

Revisjonskriterier: 
 

1) Saken skal være forsvarlig utredet med hensyn til helhetsperspektiv og konsekvenser for økonomi, 
personell og innbyggernes krav til tjenester levert av kommunen. 

 
2) Barn skal høres som del av saksbehandlingen, og hensynet til barns beste skal være et 

grunnleggende hensyn. 
 

3) I høringsrunden bør samarbeidsutvalg, ansattes fagforeninger, elevråd og andre grupper, lag og 
organisasjoner som bruker skolen, ha fått anledning til å uttale seg. Høringsfristen bør være to 
måneder. 
 

4) Kommunestyret skal ha fått rimelig kjennskap til synspunktene til dem som blir berørt av 
avgjørelsen om nedleggelsen av skolen.  

 

Vurderinger: 
 

1) Sak 65/14 var forsvarlig utredet. Saksutredningen hadde et grunnlag som var tilstrekkelig til at 
kommunestyret kunne fatte et lovlig vedtak, noe som også var Fylkesmannens konklusjon. 
Saksframlegget kunne likevel med fordel inneholdt flere faktiske opplysninger og faglige 
synspunkter som forelå allerede da saken ble skrevet. Hvorvidt det var nødvendig eller 
hensiktsmessig med ytterligere utredninger enn det som forelå, var et politisk spørsmål. 

 
2) Barna ble hørt, og deres synspunkter var tilgjengelige for kommunestyret fordi uttalelsene fra 

samarbeidsutvalget og elevrådet var vedlagt saken. Men saksframlegget burde vært tydeligere på 
hvordan rådmannen hadde vurdert og vektlagt hensynet til barnas beste. VKRs konklusjon er at 
saksbehandlingen delvis tilfredsstilte kravet om at barn skal høres og at hensynet til barns beste 
skal være et grunnleggende hensyn. 

 
3) Det ble gjennomført høring, som tok utgangspunkt i anbefalinger fra Utdanningsdirektoratet, men 

avvek fra disse anbefalingene på to punkter. Merk likevel at det er tale om anbefalinger, ikke 
lovkrav. Gjennomføringen av høringsrunden tilfredsstilte delvis revisjonskriteriet. 

 
4) VKRs konklusjon er at saksbehandlingen delvis tilfredsstilte kravet om at kommunestyret skal ha 

fått rimelig kjennskap til synspunktene til dem som ble berørt av skolenedleggelsen. 
Høringsuttalelsene var vedlagt saken til kommunestyret som elektroniske vedlegg. Men innholdet 
i høringsuttalelsene ble ikke referert, og dermed heller ikke drøftet. Enkelte punkter i 
høringsuttalelsene burde blitt kommentert konkret i saksframlegget. 
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Konklusjon: 
 
I den samlede vurderingen veier det tyngst at saken hadde et grunnlag som var tilstrekkelig til at 
kommunestyret kunne fatte et lovlig vedtak, og at barna ble hørt gjennom elevrådet. Barnas synspunkter 
var tilgjengelige for kommunestyret. Samtidig peker vi på at selve saksframlegget burde vært mer 
utfyllende, og at gjennomføringen av høringsrunden ikke fullt ut ble gjort i henhold til det som var 
anbefalt. 
 
Vår fulle vurdering går fram av kapittel 4.3. 
 

 

 

NYE OPPTAKSOMRÅDER 
 

Nedleggelsen av Hønefoss skole gjorde det nødvendig å endre opptaksgrensene mellom de andre skolene. 
Arbeidet ble påbegynt i 2018. HOK gjorde vedtak om nye kretsgrenser i november 2018. I kapittel 5 ser 
VKR på problemstillingen om administrasjonens saksbehandling og saksframstilling var i samsvar med 
lovkrav og god forvaltningsskikk.  
 

Revisjonskriterier: 
 

1) Fastsetting av opptaksområder for skolene må ivareta nærskoleprinsippet. 
 

2) Barn skal høres som del av saksbehandlingen, og hensynet til barns beste skal være et 
grunnleggende hensyn. 
 

3) I høringsrunden bør samarbeidsutvalg, ansattes fagforeninger og elevråd ha fått anledning til å 
uttale seg. Høringsfristen bør være to måneder. 
 

4) Folkevalgte organer skal ha fått rimelig kjennskap til de som gav høringsuttalelser.  
 
Vurderinger: 
 

1) Administrasjonen hadde for så vidt saklig grunn til å vektlegge kjente kapasitetsproblemer ved 
Ullerål skole ved oppstart i 2020. Men i det konkrete forslaget til nye opptaksgrenser var forholdet 
til nærskoleprinsippet ikke tilstrekkelig utredet. Saksbehandlingen tilfredsstilte delvis 
revisjonskriteriet. 

 
2) Barna kan ikke anses tilstrekkelig hørt i høringsrunden i saken om reviderte opptaksområder. 

Saksframlegget kommenterte ikke forholdet til barnekonvensjonen eller hvilke vurderinger som 
var gjort med hensyn til barnas beste. Saksbehandlingen tilfredsstilte ikke revisjonskriteriet. 
 

3) Forslaget til reviderte opptaksområder ble sendt på relativt bred høring, men inkluderte ikke 
elevrådene eller sikret at barnas stemme ble hørt på annen måte. Høringsfristen var tilstrekkelig 
lang. Saksbehandlingen tilfredsstilte delvis revisjonskriteriet. 
 

4) I saksframlegget til HOK-sak 42/18 ble hovedpunktene i innkomne høringsuttalelser referert, og 
høringsuttalelsene fulgte som vedlegg. Saksframlegget synliggjorde dessuten at 
høringsuttalelsene hadde medført noen justeringer, sammenholdt med det som var forslaget i det 
opprinnelige høringsbrevet. Saksbehandlingen tilfredsstilte revisjonskriteriet. 

 

Konklusjon: 
 
I den samlede vurderingen veier det tyngst at forholdet til nærskoleprinsippet ikke ble tilstrekkelig utredet 
i arbeidet med nye opptaksgrenser i 2018, og at barna ikke kan anses reelt hørt i høringsrunden. For øvrig 
var saksbehandlingen i hovedtrekk i samsvar med gjeldende krav og forventninger. 
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Vår fulle vurdering går fram av kapittel 5.3. 
 

 

 

TRYGG SKOLEVEI TIL ULLERÅL SKOLE 
 

Byggingen av nye Ullerål skole og flytting av opptaksgrenser gjorde det nødvendig med trafikksikringstiltak 
i Hønefoss nord. I kapittel 6 ser VKR på om problemstillingen om administrasjonens saksbehandling og 
saksframstilling var i samsvar med lovkrav og god forvaltningsskikk. 

 

Revisjonskriterier: 
 

1) Saken skal være forsvarlig utredet med hensyn til helhetsperspektiv og konsekvenser for økonomi. 
 

2) Kommunen skal ha en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser. 
 

Vurderinger: 
 

1) Saken var forsvarlig utredet, og tilfredsstilte revisjonskriteriet. Kommunestyret fikk tilstrekkelig 
beslutningsgrunnlag, og administrasjonen har før, under og etter arbeidet med 
skoleveisutredningen holdt presentasjoner for folkevalgte organer og svart på spørsmål. Vi peker 
likevel på at administrasjonen fram til mai 2018 signaliserte at saken ville kommunestyret i juni 
2018, men det gjorde den ikke før i juni 2019. 

 
2) Det er etablert særskilt ordning for barn og unges interesser, som har uttalt seg i saken om trygg 

skolevei til nye Ullerål skole. Saksbehandlingen var i samsvar med revisjonskriteriet. 
 

Konklusjon: 
 
Samlet sett var saksbehandlingen i samsvar med gjeldende krav og forventninger, men avviket mellom 
signalisert og faktisk tidsbruk var uheldig. 
 
Vår fulle vurdering går fram av kapittel 6.3. 
 

 

 

KLAGESAK, REGULERINGSPLAN ULLERÅL SKOLE 
 

Kommunestyret gjorde 31. mai 2018 vedtak om detaljreguleringsplan for Ullerål skole. Vedtaket ble 
påklaget. Vedtaket ble behandlet på nytt av kommunestyret 2. mai 2019, og har senere blitt stadfestet av 
Fylkesmannen i Oslo og Viken. I kapittel 7 ser VKR på om problemstillingen om administrasjonens 
klagesaksbehandling var i samsvar med lovkrav og god forvaltningsskikk.  
 
Revisjonskriterier: 
 

1) Klagen skal behandles uten ugrunnet opphold. 
 

2) Anmodning om utsatt iverksettelse skal avgjøres av kommunestyret. Anmodning om utsatt 
iverksettelse skal avgjøres så snart som mulig. 
 

3) Administrasjonen skal gjøre de undersøkelser som klagen gir grunn til, vurdere og kommentere 
klagens synspunkter og om nødvendig tilrå kommunestyret å gjøre om sitt eget vedtak. 

 

Vurderinger: 
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1) Administrasjonen skulle lagt fram spørsmålet om utsatt iverksettelse kommunestyret så snart som 

mulig, men tok stilling til spørsmålet selv. Dette skjedde selv om flere ledernivåer i 
administrasjonen i august 2018 var kjent med at kommuneadvokatkontoret muntlig hadde 
formidlet at spørsmålet måtte avgjøres av kommunestyret. Saksbehandlingen fram mot 
kommunestyrets behandling 2. mai 2019 skjedde ikke uten ugrunnet opphold. Saksbehandlingen 
var ikke i tråd med revisjonskriteriene. 

 
2) Saksbehandlingen for så vidt gjelder selve innholdet i klagesaken var tilfredsstillende. 

Administrasjonen vurderte og kommenterte klagens synspunkter, fant ikke grunnlag for å tilrå 
kommunestyret å gjøre om vedtaket, og det må legges til grunn at det ikke var nødvendig med 
ytterligere undersøkelser. Saksbehandlingen var i tråd med revisjonskriteriene. 

 

Konklusjon: 
 
Samlet sett ble klagen innholdsmessig sett behandlet riktig, men i prosessen fram mot kommunestyrets 
behandling av klagen ble det gjort klare feil, som allerede er erkjent og beklaget fra rådmannens side. 
 
Vår fulle vurdering går fram av kapittel 7.3. 
 

 

*** 

 

HØRING 

Et utkast til rapport har blitt oversendt rådmannen til uttalelse. Rådmannens uttalelse av 9. januar 2020 er 

vedlagt rapporten. VKR har gjort noen språklige endringer som følge av høringsuttalelsen, men ikke endringer 

som endrer realiteten i våre vurderinger. 

Rapporten avgis uten formulerte anbefalinger fra revisjonens side. 

 

 

Drammen, 10. januar 2020 

 

Torkild Halvorsen Gisle Skaaden 
Leder forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisor 

 

 

 

 

Sammendraget er rettet 14. januar 2020. I siste avsnitt i det innledende kapitlet hadde ordet «altså» kommet i stedet for «ikke», noe som førte 

til at meningsinnholdet ble det motsatte av intensjonen. Rettingen er illustrert med gjennomstreking og understrekning nedenfor. 

«VKR understreker at rapporten ikke tar for seg hele historien om nedleggelsen av Hønefoss skole. Vi har fått i oppdrag å se på noen 

enkeltsaker der det har vært kritiske røster blant de folkevalgte i Ringerike. Utvalget av saker er altså ikke nødvendigvis representativt for 

saksbehandlingen av alle saker som knytter seg til nedleggelsen av skolen. Av disse grunnene generaliserer ikke VKR fra funn i de sakene vi 

har blitt bedt om å undersøke, til prosessen generelt.» 
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1. Innledning 

1.1. Bakgrunn, formål og problemstillinger 
Hønefoss skole ble vedtatt nedlagt i 2014, samtidig som kommunestyret vedtok å bygge ut Ullerål skole som 

barneskole for Hønefoss nord. 

Kontrollutvalget i Ringerike kommune gjorde i møte 14. juni 2019 vedtak om å gjennomføre 

forvaltningsrevisjon av sentrale spørsmål knyttet til nedleggelsen av Hønefoss skole. Kontrollutvalget hadde 

fått skriftlig anmodning om dette fra tre gruppeledere i kommunestyret. 

Mandat for forvaltningsrevisjonen ble fastsatt i prosjektplan, endelig versjon av 8. juli 2019. Etter presisering 

gjort i kontrollutvalgets møte 19. november 2019 lyder problemstillingen slik: 

Følgende problemstilling er vedtatt: 

Har saksframlegg og saksbehandling i følgende saker knyttet til nedleggelsen av Hønefoss skole vært i 

samsvar med lovkrav og god forvaltningsskikk?  

- Vedtaket om nedlegging av Hønefoss skole 

- Fastsettelse av nye skolekretsgrenser 

- Saker om trygg skolevei til Ullerål skole 

- Klagesak om detaljreguleringsplan for Ullerål skole 

Problemstillingen er rettet direkte mot administrasjonens saksframlegg og saksbehandling for å gjøre det 

klart at kontrollutvalgets undersøkelser ikke retter seg mot de politiske avveiningene i spørsmål om 

skolestruktur i Ringerike kommune. 

 

1.2. Avgrensninger og presiseringer 
Vi presiserer at prosjektet kun tar for seg de områder og temaer som faller inn under de problemstillingene 

som fremgår av kapittel 1.1. Vurderinger og konklusjoner omfatter derfor bare disse avgrensede definerte 

områdene eller temaene.  

VKR har fått i oppdrag å undersøke noen saker der det har vært kritiske røster til administrasjonens arbeid. 

Utvalget av saker, definert av kontrollutvalget, er ikke nødvendigvis representativt for kvaliteten på 

saksbehandlingen i alle saker som knytter seg til nedleggelsen av Hønefoss skole og byggingen av nye Ullerål 

skole. 

Av den grunn kan ikke – og skal ikke – VKR generalisere fra det vi har observert i vårt arbeid. Våre 

undersøkelser har rettet seg mot de fire temaene vi har nevnt i kapittel 1.1, verken mer eller mindre. 

VKR har kun mandat til å undersøke rådmannens saksbehandling og saksframlegg, ikke til å undersøke og 

vurdere de sammensatte, lokalpolitiske vurderingene som ligger bak valg av skolestruktur.  

Vi understreker at for to av temaene i forvaltningsrevisjonen gjelder – trygg skolevei og opptaksområder – 

har saksbehandlingen pågått også i andre halvår 2019. Den delen av administrasjonens arbeid som er gjort 

etter at VKR fikk sitt mandat, er ikke gjenstand for vurderinger fra vår side, fordi forvaltningsrevisjonen ikke 

er en «følgeevaluering» eller liknende.  

Rapporten avgis uten formulerte anbefalinger fra revisjonens side. 

 

1.3. Forkortelser 
I rapporten er det særlig to forkortelser som går igjen: 

HOK: Forkortelse for hovedutvalget for oppvekst og kultur. 

HMA: Forkortelse for hovedutvalget for areal- og miljøforvaltning. 
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For øvrig er folkevalgte organer m.m. i hovedsak omtalt ved fulle navn, men det forekommer noen steder at 

kommunestyret er forkortet «KS» og formannskapet er forkortet «FS». 

 

1.4. Leseveiledning 
Rapporten er delt inn i fire hovedkapitler (kapitlene 4-7), ett for hver problemstilling i mandatet. 

Hvert av disse kapitlene er bygd opp i tre underkapitler. Kapitlene 4.1, 5.1 (osv.) omtaler først de utledede 

revisjonskriteriene (mer om dette i kapittel 3).  

Kapitlene 4.2, 5.2 (osv.) omtaler de faktaopplysninger VKR har samlet inn i arbeidet med rapporten. 

Faktabeskrivelsen er i hovedsak gjort kronologisk, med unntak av det administrasjonen har opplyst muntlig 

og skriftlig til VKR i forbindelse med arbeidet med forvaltningsrevisjonen. Dette er inntatt avslutningsvis i 

faktabeskrivelsene, men utdyper delvis det som har framgått tidligere i de respektive kapitlene.  

Kapitlene 4.3, 5.3 (osv.) inneholder revisjonens vurderinger og konklusjoner. 

Rapporten inneholder ikke en samlet vurdering av de fire problemstillingene. Vi viser til det vi har sagt i 

kapittel 1.3 ovenfor om at revisjonen ikke kan eller skal generalisere fra de fire problemstillingene i mandatet 

til saksbehandlingen i andre saker knyttet til nedleggelsen av Hønefoss skole. 

 

 

2. Metode 
Prosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av kravene som stilles til gjennomføring 

av forvaltningsrevisjon som prosjekt. Det vil si at gjennomgangen er basert på "RSK 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon"1 som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF).   

Med gyldige data (validitet) menes at det skal være samsvar mellom problemstillingene og 

revisjonskriteriene for undersøkelsen, og de data som er samlet inn. Vi mener at data i denne undersøkelsen 

er egnet til å svare på problemstillingene ved at vi har relevant og tilstrekkelig informasjon. Gyldighet er 

sikret gjennom kombinasjon av faktafunn fra dokumentanalyse, gjennomgang av saksdokumenter, samt 

muntlig informasjon fra kommunen.  

Med pålitelige data (reliabilitet) mener vi at data skal være mest mulig presise og nøyaktige. For å sikre at 

data er pålitelige, er det nødvendig å vurdere eventuelle feilkilder. Dette er ivaretatt ved kvalitetssikring av 

faktaopplysningene som er fremkommet fra dokumenter, og verifisering av faktaopplysninger fra møte og 

mottatt informasjon/dokumentasjon.  

Faktagrunnlaget i rapporten bygger på:  

- Gjennomgang av dokumenter, både dokumenter som er offentlig tilgjengelige gjennom kommunens 

innsynsløsning på nett, og interne dokumenter som administrasjonen har gjort tilgjengelige for oss. 

Dette er nærmere omtalt i referanselisten bakerst i rapporten. 

- Videre har vi gått gjennom opptak fra møter i folkevalgte organer (HOK, HMA, formannskapet og 

kommunestyret) i 2018 og 2019.  Dette er nærmere omtalt i referanselisten. 

- Vi har hatt samtaler med rådmannen og ansatte i administrasjonen, folkevalgte i kommunen (både 

posisjon og opposisjon) og foreldre ved Hønefoss skole. Det er ført referat fra samtlige samtaler. 

Revisjonen har ikke lagt selvstendig vekt på folkevalgtes og foreldres synspunkter i de vurderinger vi 

har gjort. Det revisjonen har lagt vekt på, går fram av rapporten. Hensikten med samtalene med 

folkevalgte og foreldre har vært å opplyse saken og øke muligheten for å stille relevante spørsmål til 

administrasjonen. 

 

1 Vedlegg 2 
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- Administrasjonen har i tillegg svart skriftlig på spørsmål knyttet til problemstillingene om nye 

opptaksområder, trygg skolevei til Ullerål skole og klagesaken. 

I sluttfasen av arbeidet med rapporten har administrasjonen hatt kapitlene 4 og 5 til kontradiksjon før den 

ordinære høringsrunden. 

Utkast til rapport har vært til rådmannens uttalelse. Rådmannens høringsuttalelse følger rapporten som 

vedlegg. 

Vi vurderer at informasjonen vi har innhentet er relevant, pålitelig og gyldig og finner at dette er 

tilfredsstillende. VKRs vurdering er at metodebruk og kildetilfang i denne forvaltningsrevisjonen har gitt 

tilstrekkelig grunnlag til å gi svar på problemstillingene som kontrollutvalget har vedtatt. 

 

3. Revisjonskriterier 
Revisjonskriterier – som begrep – er en samlebetegnelse for krav og forventninger som benyttes for å 

vurdere en virksomhets drift, økonomi, produktivitet, måloppnåelse, regeletterlevelse osv. Sammenholdt 

med faktabeskrivelsen danner revisjonskriteriene basis for de analyser og vurderinger som foretas, de 

konklusjoner som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik eller svakheter.  

Lovkrav er en sentral kilde for revisjonskriterier.   

Andre kilder er dokumenter som gir uttrykk for hva som regnes for god praksis på området.  

Både kildene til revisjonskriterier og de utledede revisjonskriteriene omtales innledningsvis i hvert kapittel. 
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4. Vedtaket om å legge ned Hønefoss skole 
 

 
PLASSERING AV TEMAET OG PROBLEMSTILLING 

 
Kommunestyret gjorde 22. mai 2014 i sak 65/14 vedtak om å bygge ut Ullerål skole og å legge ned 
Hønefoss skole når Ullerål skole sto klar. 
 
I kapittel 4 ser VKR på problemstillingen om administrasjonens saksbehandling og saksframstilling var i 
samsvar med lovkrav og god forvaltningsskikk.  
 
Kapittel 4.1 omhandler det normative grunnlaget (revisjonskriteriene). Faktabeskrivelsen i kapittel 4.2 er 
bygd opp kronologisk. Vurderingene i kapittel 4.3 knytter faktaopplysningene til de relevante 
revisjonskriteriene. 
 

 

4.1. Normativt grunnlag – hva kreves? 

Utledede revisjonskriterier 
VKR har utledet følgende revisjonskriterier for vurderingen av administrasjonens saksbehandling og 

saksframlegg i sak 65/14: 

 
1) Saken skal være forsvarlig utredet med hensyn til helhetsperspektiv og konsekvenser for økonomi, 

personell og innbyggernes krav til tjenester levert av kommunen. 
 

2) Barn skal høres som del av saksbehandlingen, og hensynet til barns beste skal være et 
grunnleggende hensyn. 
 

3) I høringsrunden bør samarbeidsutvalg, ansattes fagforeninger, elevråd og andre grupper, lag og 
organisasjoner som bruker skolen, ha fått anledning til å uttale seg. Høringsfristen bør være to 
måneder. 
 

4) Kommunestyret skal ha fått rimelig kjennskap til synspunktene til de som gav høringsuttalelser.  
 

 

Disse revisjonskriteriene henger innbyrdes sammen. Nr. 1 bygger på kommuneloven § 23 nr. 2, Ringerike 

kommunes eget delegeringsreglement og ulovfestede krav til utredning av kommunale avgjørelser. Nr. 2 

bygger på Barnekonvensjonen. Nr. 3 og 4 bygger på Utdanningsdirektoratets rundskriv 2/2012, uttalelser fra 

Sivilombudsmannen og alminnelige prinsipper om saksforberedelse og kontradiksjon. 

Nedenfor gir vi en nærmere omtale om hva som ligger i de nevnte kildene til revisjonskriteriene. 

 

Utgangspunktet: Ingen materielle regler 
VKR tar som utgangspunkt at valg av skolestruktur – herunder nedleggelser av skoler og bygging av nye skoler 

– ikke er underlagt materielle lovregler. Dette utgangspunktet er uttrykt slik av Utdanningsdirektoratet i 

rundskriv 2/2012, som vi kommer tilbake til nedenfor: 

 
«Hverken opplæringsloven eller annet regelverk har innholdsmessige regler for endring av skolestruktur, 
det vil si regler for når det er lovlig eller ulovlig å legge ned eller opprette en skole. Avgjørelser knyttet til 
skolestruktur ligger i kjerneområdet av den kommunale handlefriheten. En avgjørelse må bygge på et 
kommunestyres økonomiske, politiske og samfunnsmessige prioriteringer.» 
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Vi kommer nedenfor tilbake til Sivilombudsmannens uttalelser i samme retning. 

Men selv om spørsmål om skolestruktur er i kjernen av det kommunale selvstyret og det ikke eksisterer 

lovregler for når det er lovlig eller ulovlig å endre skolestrukturen, skal vi nedenfor se at det ikke innebærer 

at norske kommuner står helt fritt i den administrative og politiske behandlingen av slike spørsmål.  

Vi skal se at det er stilt klare krav til prosessen – saksbehandlingen – fram mot vedtak som endrer 

skolestruktur. Vi skal også se at innenfor noen snevre rammer kan Sivilombudsmannen, fylkesmenn og 

domstoler også kritisere skjønnsutøvelsen når en kommune velger å legge ned en skole. 

 

Barnekonvensjonen 
Barnekonvensjonen er tatt inn i norsk rett gjennom menneskerettsloven av 2003, og forplikter norske 

kommuner til å legge vekt på barnets beste. Barnekonvensjonens artikkel 3 nr. 1 lyder: 

 
«Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, 
domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et 
grunnleggende hensyn.» 
 

 

Artikkel 3 henger tett sammen med barns rett til å bli hørt etter artikkel 12. Uten at man vet hva barn mener, 

er det vanskelig å gjøre seg opp en mening om hva som er til barns beste. 

Dette betyr at kommunen i spørsmål om skolestruktur har plikt til å høre barn, og plikt til å legge vekt på 

barns beste som et grunnleggende hensyn. 

VKR understreker at vurderingen av hva som til barns beste ofte vil være en vanskelig og sammensatt 

vurdering. Og barnekonvensjonen sier at hensynet til barns beste skal være et grunnleggende hensyn, men 

ikke nødvendigvis det eneste hensynet. 

Grunnloven § 104 (vedtatt 2014) beskytter også barns medbestemmelsesrett og prinsippet om barnets 

beste.2 

Barns rett til å bli hørt gjelder uavhengig av om forvaltningen mener at det er nødvendig for å opplyse saken.3 

 

Kommuneloven § 23 nr. 2  
VKR legger til grunn at vedtak om å legge ned en skole ikke er enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det er 

heller ikke (i seg selv) å regne som fastsettelse av lokal forskrift. Altså får ikke forvaltningslovens respektive 

saksbehandlingsregler for enkeltvedtak4 og forskrifter5 direkte anvendelse. 

Likevel er det et alminnelig prinsipp at forvaltningens avgjørelser skal være forsvarlig utredet før de tas. Hva 

som konkret ligger i et slikt krav vil avhenge av saksområde, avgjørelsens viktighet og konsekvenser m.m.  

Og kommuneloven (1992) § 23 nr. 2 første punktum gjelder. Bestemmelsen lyder: 

 

 

2 Jf. Anine Kierulf i Norsk lovkommentar note 239 til Grunnloven § 104. 

3 For videre lesning viser vi til illustrerende artikkel på Sivilombudsmannens nettsider: 

https://www.sivilombudsmannen.no/aktuelt/barnekonvensjonens-krav-til-forvaltningens-saksbehandling/  

4 Forvaltningsloven av 1967 kapittel IV-VI. 

5 Forvaltningsloven av 1967 kapittel VII. 

https://www.sivilombudsmannen.no/aktuelt/barnekonvensjonens-krav-til-forvaltningens-saksbehandling/
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«Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, 
og at vedtak blir iverksatt.» 
 

 

Bestemmelsen gjelder alle typer saker som legges fram for folkevalgte organer. 

Forarbeidene til kommuneloven legger vekt på at utredninger må være faglig forsvarlige – det vil si at de 

faktiske forhold i en sak må vurderes på en objektiv måte. Videre må de rettslige sidene av en sak utredes. 

Blant annet hvilke regler som gjelder og hvordan de skal tolkes. For øvrig står det at det kan være vanskelig å 

avgjøre om en sak er tilstrekkelig utredet, og det vil være opp til det politiske organet som skal behandle 

saken å vurdere dette, jf. Prp. 46 L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner, pkt. 10.4 Gjeldende 

rett. 

 

Kommunens delegeringsreglement 
Kommunestyret er kommunens øverste organ, og treffer alle avgjørelser på kommunens vegne, med mindre 

noe annet er fastsatt ved lov eller delegasjon. Kommunestyret i Ringerike vedtok 20. juni 2013 det gjeldende 

delegeringsreglementet, sist revidert i oktober 2018. 

Delegeringsreglementet er på 16 sider, og er relativt detaljert. Avslutningsvis har reglementet noen mer 

generelle bestemmelser av interesse. Her heter det bl.a. i punkt 4.2: 

 
I tillegg til den myndighet kommunestyret har gitt rådmannen med hensyn til delegert 
avgjørelsesmyndighet i konkrete saker, har rådmannen (jf. kommuneloven) også ansvar for å:  
  
1) lede administrasjonens arbeid med å forberede saker for folkevalgte organ og se til at disse er forsvarlig 
utredet, bl.a. med hensyn til helhetsperspektiv og konsekvenser for økonomi, personell og innbyggernes 
krav til tjenester levert av kommunen. 
 

 

Slik VKR leser dette har kommunestyret, med direkte henvisning til kommuneloven, selv konkretisert 

innholdet i rådmannens utredningsplikt, og framhevet (VKRs understrekninger): 

- At saker til folkevalgte organ skal være forsvarlig utredet med hensyn til helhetsperspektiv. 

- Og med hensyn til sakens betydning for økonomi, personell og innbyggernes krav til tjenester levert 

av kommunen. 

VKR leser ikke dette som noe strengere enn det som følger av loven, men som en konkretisering av det. 

 

Sivilombudsmannen 
Hvorfor er saksbehandlingen bak vedtak om skolestruktur viktig?  

Sivilombudsmannen avga i 1998 en særskilt melding til Stortinget, som oppsummerte ombudsmannens 

undersøkelser av fire saker om skolenedleggelser i fire ulike kommuner.6 På side 5 uttalte 

Sivilombudsmannen, som en generell uttalelse: 

 
«Vurderinga av om det skal bli vedtatt samanslåing av ein eller fleire skulekrinsar i ein kommune, vil i stor 
mon vere tufta på ei samansett samfunnsmessig vurdering der omsynet til kva som er ein mest rasjonell 
skulestruktur for kommunen ut frå økonomi, befolkningsfordeling og befolkningstilvekst, vil stå sentralt. 
 

 

6 Dokument nr. 4:2 (1998-99) 
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Ombodsmannens kontroll med slike avgjerder vil for det meste retta seg mot sakshandsaminga avgjerdene 
er tufta på, av di ombodsmannen berre har avgrensa rett til å kritisere slike skjønnsavgjerder. I desse 
skjønnsavgjerdene vil ulike og ofte sterkt motstridande hensyn og interesser bli trekt inn i 
avgjerdsgrunnlaget og rett sakshandsaming blir difor særs viktig. Tilliten til dei vedtaka som til slutt skal 
gjerast, vil også stå og falle med at sakshandsaminga føre vedtaket har vore rett.» 
 

 

Vi ser at Sivilombudsmannen framhevet viktigheten av en grundig forutgående saksbehandling, fordi 

beslutninger om skolestruktur må gjøres etter en bred, skjønnsmessig avveining av ofte sterkt motstridende 

hensyn. 

Vi ser også understrekingen av saksbehandlingens betydning for tilliten til vedtaket som blir gjort. 

 

Utdanningsdirektoratet 
Utdanningsdirektoratet har i rundskriv 2/2012 gitt veiledning til kommunenes saksbehandling ved endring av 

skolestruktur og nedleggelse av skoler. 

Vi har ovenfor sett at Utdanningsdirektoratet påpeker at det ikke eksisterer materielle regler om når 

kommunen kan og ikke kan legge ned skoler, og at disse spørsmålene er i kjernen av det kommunale 

selvstyret. 

Rundskrivet tar utgangspunkt i nærskoleprinsippet, som sier at grunnskoleelever har rett til å gå på den 

skolen som ligger nærmest, eller ved den skolen i nærmiljøet som de sogner til, jf. opplæringslova § 8-1. 

Rundskrivet bygger videre på det ulovfestede forvaltningsrettslige prinsipp at forvaltningen skal treffe vedtak 

etter at saken har vært behandlet på forsvarlig måte, og at forsvarlig saksbehandling krever at en sak er 

tilstrekkelig opplyst før det blir gjort vedtak. 

Om selve prosessen ved spørsmål om skolenedleggelser, peker Utdanningsdirektoratet på at kommuner i 

høringsrunden bør vurdere å gå relativt bredt ut, og gi lang nok frist til at den enkelte kan forberede sin 

uttalelse: 

 
«Spørsmål om skolestruktur og eventuelle kretsgrenser for skoler vil i stor grad berøre foreldre og 
nærmiljø. Skolens samarbeidsutvalg, alternativt foreldrerådet, bør derfor få anledning til å uttale seg når 
det gjelder vedtak om skolestruktur. 
 
Andre som bør få anledning til å uttale seg i slike saker kan være: 

- Fagforeningene for de ansatte ved skolen, grendelag og andre grupper og organisasjoner som kan 
ha interesse i saken. 

- Andre brukere av skolen som vil bli påvirket av en nedleggelse. 
- Andre brukerorganer ved skolene, for eksempel skolemiljøutvalg og elevråd. 
- Samarbeidsutvalg eller foreldreråd ved andre skoler som berøres.» 

 

 

Rundskrivet anbefaler at kommunene ser hen til at to måneders høringsfrist er vanlig i staten når saker skal 

sendes på høring.  
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4.2. Faktabeskrivelse 

Kort om den lokalpolitiske forhistorien 
Spørsmål om skolestruktur i Ringerike kommune har vært diskutert i mange år. Denne rapporten tar ikke 

sikte på en fullstendig gjengivelse av historikken. Men for helhetens skyld nevner vi noen sentrale hendelser: 

 

I kommunestyrets vedtak i sak 135/08 het det blant annet: 

 
«Ullerål skole utvikles til å bli barneskole for Hønefoss nord. Hønefoss skole opprettholdes inntil videre 
som barneskole for sentrum.» 
 
«Skolebruksplan for Ringerike kommune 2011-2019 skal være et grunnlag for det videre utviklingsarbeidet 
med framtidig skolestruktur.» 
 

 

 

Framstillingen tar utgangspunkt i side 5 i Hovedrapport: Framtidig skoleløsning i Hønefoss fra 2013, som vi 

kommer tilbake til nedenfor. 

I kapitlene nedenfor kommer vi dessuten tilbake til saksbehandlingen i 2013 og 2014. 

 

 

 

 

 

1999
•To eksternt utarbeida rapporter om skolestruktur

2005
•Skolestrukturutvalgets rapport avgis i april

2007
•Kommunestyret oppretter i desember en arbeidsgruppe for vurdering av skolestruktur

2008
•Kommunestyrets vedtak  i sak 135/08 om bl.a. Ullerål skole og Hønefoss skole

2010

•Formannskapet ber rådmannen utarbeide skolebruksplan, hvor blant annet fremtidig 
skolestruktur Hønefoss by utredes ytterligere våren 2011

2012

•Formannskapet utsetter saken. Rådmannen merket seg ønske om en vidtfavnende 
vurdering der hele skolestrukturen skulle redegjøres og vurderes.

2013
•Hovedrapport: Framtidig skoleløsning i Hønefoss legges fram, politisk behandling i juni

2014 •Temamøter og kommunestyrets vedtak i sak 65/14 om Ullerål skole og Hønefoss skole



 

Viken Kommunerevisjon IKS 

19 
Ringerike kommune   |  2019   | Nedleggelsen av Hønefoss skole 
 

  

14.01.2020 

 

2013: Rapport om framtidig skoleløsning 
 

 
 

 

 

Hovedrapport: Framtidig skoleløsning i Hønefoss ble 

lagt fram i mai 2013. 

Rapporten var resultat av arbeidet av en 

prosjektgruppe, en referansegruppe og en 

styringsgruppe. 

Prosjektgruppen hadde seks medlemmer fra ulike 

deler av administrasjonen. 

Referansegruppen hadde åtte medlemmer, tre av 

dem folkevalgte medlemmer av HOK og HMA. 

Styringsgruppe var rådmannens ledergruppe 

Vedlagt rapporten var oppdatert Skolebruksplan 
2011-2019, som vi kommer tilbake til nedenfor. 

Mandatet for var arbeidet var: 

 
Effektmål: 
En utredning om framtidig skoleløsning som: 

• gir grunnlag for en beslutning om framtidig skolestruktur og tomtevalg 
• ivaretar et optimalt skoletilbud til elevene innenfor gitte rammer (faglige og økonomiske) 

 
Resultatmål: 
En utredning om framtidig skoleløsning som: 

• gir en oppdatert kartlegging av dagens situasjon 

• konkretiserer premissene for valg av fremtidig skoleløsning 

• beskriver ulike modeller og tomter for framtidig løsning i tråd med premissene 

• tilrår framtidig skoleløsning og valg av skoletomt for ny/ nye skoler 
 

 

Rapporten tok blant annet for seg følgende (ikke uttømmende gjengitt her): 

- Forholdet til gjeldende kommuneplan 

- Status for de enkelte skolene, inkludert oppgraderingsbehov. Det går fram av rapporten side 7 at 

oppgraderingskostnadene for de skolene var estimater, ikke nøyaktige beregninger. 

- Skolefaglige momenter, herunder forholdet mellom skolestørrelse og kvalitet. 

- Ny skoleløsning i et folkehelseperspektiv. 

- Nærskoleprinsippet. 

- Innspill fra kommunalt foreldreutvalg. 

Etter dette omhandler betydelige deler av rapporten valg av skoleløsning for Hønefoss sør, og drøfting av tre, 

gjenstående, reelle tomtealternativer: Benterud, Tandberglia og Krakstadmarka. VKR refererer ikke her 

rapportens omtale av dette. 

Hønefoss skole ble omtalt slik i rapporten: 
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Avslutningsvis i rapporten, etter drøfting av tomtealternativer for ny skole i Hønefoss sør, er framtiden til 

Hønefoss skole drøftet: 

 
«Om Hønefoss skole legges ned, og det bygges ny skole på Benterud, vil om lag halvparten av elevmassen 
fra Hønefoss få Benterud som nærskole. Det betyr at det må bygges en skole med kapasitet til 550 elever. 
Ullerål skole må bygges ut til å kunne ta imot 450 elever. Av elevene som sogner til Hønefoss skole i dag, 
er det bare noe få elever på 1. trinn som vil få rett til skoleskyss (2 km for elever på 1. trinn). 
 
Om Hønefoss skole legges ned, og det bygges ny skole i Tandberglia, vil bare en liten del av elevmassen fra 
Hønefoss få Tandberglia som nærskole. Det betyr at det må bygges en skole med kapasitet til 500 elever. 
Ullerål må bygges ut til å kunne ta imot 500 elever. Av elevene som sogner til Hønefoss skole i dag, vil 
mange av elevene få rett til skoleskyss. 
 
Dersom tomtealternativene Benterud eller Tandberglia velges og Hønefoss skole beholdes, må denne 
oppgraderes. Kostnaden til dette er estimert til 65 millioner kroner, men da er det ikke nødvendig med en 
utbygging av Ullerål skole som er estimert til 50 millioner kroner.» 
 

 

Vi ser at rådmannen holdt både nedleggelse og videreføring åpent som alternativer. 

Om Ullerål skole het det, for det tilfelle at Hønefoss skole skulle bli nedlagt: 

 
«Om lag halvdelen av elevene som har Hønefoss som sin nærskole, vil ved en eventuell nedlegging få 
Ullerål som nærskole. Det foreligger planer, foreløpig ikke vedtatte, for betydelig fortetting i øvre 
Hønengaten øst, mulig bygging av boliger i nedre leir på Hvalsmoen og kanskje boligbygging på 
Børdalsmoen. Alle disse mulige feltene vil få Ullerål som nærskole. 
 
[…] Ved en slik løsning må Ullerål bygges til å kunne ha kapasitet opp mot 450 elever. Om middels nasjonal 
vekst (SSB) legges til grunn vil en utbygging av Ullerål skole til elevkapasitet 450 være tilstrekkelig.» 
 

 

Hovedrapport: Framtidig skoleløsning i Hønefoss inneholdt ikke en klar anbefaling om hvorvidt Hønefoss 

skole skulle legges ned eller videreføres. 
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Skolebruksplan 
Vedlagt hovedrapporten var oppdatert skolebruksplan for 2011-2019. Skolebruksplanen viste, blant annet, 

for samtlige skoler: 

- Kapasitet 

- Bygningens alder + status vedr. godkjenning + nyere oppgraderinger 

- Størrelse/ kvalitet på uteområder, tilgang til idrettsbane/ hall 

- Universell utforming. 

- Oppgraderingsbehov, med kostnadsoverslag 

- Befolkningssammensetning innenfor opptaksområdet 

- Utbyggingspotensiale i opptaksområdet, jf. kommuneplanen 

- Generell utvikling innenfor opptaksområdet 

- Transportbehov (skoleskyss) 

- Gang- og sykkelveier, fortau, stier, «snarveier» 

- Pedagogiske fordeler og ulemper ved skolen 

- Skolens funksjon i samfunnet.  

Ser vi på omtalen av Hønefoss skole, viser skolebruksplanen mer utdypende informasjon enn det som var 

inntatt i hovedrapporten nevnt ovenfor: 

Bygningens alder + status vedr. 
godkjenning + nyere 
oppgraderinger 

Byggeår 1881. Skolen har gjennomgått en del mindre ombygninger 
etter dette for å legge til rette for moderne undervisningsmetoder. 
Blant annet er heis installert. Bygget er ikke godkjent etter forskrift 
om miljørettet helsevern. 
 

Størrelse/ kvalitet på uteområder, 
tilgang til idrettsbane/ hall: 

Skolen har egen gymsal. Skolen ligger inntil Hønengaten, noe som 
ikke er ideelt i forhold til støy og luftforurensninger. Skolen har et 
fint uteområde som strekker seg mot Glatved brygge. 
 

Universell utforming: Skolen er delvis universelt utformet. SFO og enkelte andre deler av 
bygget er ikke universelt utformet.  
 

Oppgraderingsbehov som må 
utføres + kostnadsoverslag på 
disse: 

Skolen har ikke mekanisk ventilasjon og ikke oppdaterte 
branntekniske løsninger. Renoveringer av hele bygget er estimert til 
kr 57-65 millioner kroner. Basseng er stengt pga dårlig tilstand. 
 

Transportbehov (skoleskyss m 
buss, utstrakt kjøring av foreldre 
m.m.): 

Ved Hønefoss skole trenger ingen elever skoleskyss. 
Det er en unødvendig utstrakt kjøring av foreldre. 

Gang- og sykkelveier, fortau, stier, 
«snarveier»: 

Alt ligger godt til rette for at alle elever kan gå til skolen. Gangvei fra 
Hengsle, fortau, gangveier fra nordsida. 
 

Og videre: 

Pedagogiske fordeler og ulemper 
ved skolen: 

• Skolen ligger sentralt i opptaksområdet. 
• Har nærhet til både by og natur. 

• Har et flott uteareal til å være en byskole, helt skjermet for 
støy fra gata. 

• Nok plass til våre elever når vi får disponere hele bygningen 
selv (ikke nå…!). 

• Vi har beholdt klasserommene selv, bra! 

• Vi kan lett trekke inn lag og foreninger i virksomheten kan 
siden de har stor plass her på ettermiddagstid. 

• Ville hatt flere positive fordeler hvis skolen var oppgradert! 
Ulemper: 

• Inneklima er dårlig. Mye slitasje på bygning. 
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Skolens funksjon i samfunnet: Skolen er i bruk av lag og foreninger hver dag, hverdag som helg. 
Veldig stor etterspørsel. 

• Hønefoss skolekorps – 2 dager 

• Ringerike Turnforening 

• Varme og sanitær 

• Hønefoss ballklubb – 3 dager 

• Jentefotball/ guttefotball 
Diverse flerkulturelle grupper. 
 

 

I tillegg inneholdt tabellen opplysninger om alderssammensetningen i befolkningen i opptaksområdet. 

 

Kommunestyret juni 2013 
Hovedrapport: Framtidig skoleløsning i Hønefoss kom til politisk behandling i juni 2013, og ble behandlet av 

ungdomsrådet, HOK, HMA og formannskapet før den kom til kommunestyret 20. juni 2013. 

Mye av saken handlet om tomtevalg for ny barneskole i Hønefoss sør. Det gjengir vi ikke her. 

Men også framtidige muligheter for Hønefoss skole var omtalt i rådmannens saksframlegg av 27. mai 2013:  

 
«Hønefoss skole kan innlemmes i nye skolen dersom tomtealternativene Benterud eller Krakstadmarka 
velges. Avstanden til Tandberglia vurderes som for lang for elevene. Ullerål skole vil bli nærskole til ca. 
halvparten av elevene fra Hønefoss, noe som medfører at Ullerål skole må bygges ut til å kunne ta imot 
minst 100 flere elever enn skolen har i dag. Ullerål får etter fullført oppgradering i 2013 en kapasitet til 350 
elever, og må ved en nedleggelse av Hønefoss skole kunne bygges ut til å kunne ta imot 450 elever. 
 
Alternativt kan Hønefoss skole beholdes og nødvendig oppgradering der iverksettes. Kostnadsmessig er en 
oppgradering av Hønefoss skole og en utbygging ved Ullerål skole ikke beregnet nøyaktig, men kostnadene 
ligger i nærheten av hverandre. Kostnadene til oppgradering av Hønefoss skole må utredes og beregnes, et 
arbeid som rådmannen foreslår skal skje slik at politikerne får en sak om dette i 2014. 
 
I 2008 ble det fattet vedtak om at Hønefoss skole skal driftes inntil videre. Etter at overnevnte utredning 
foreligger, vil det være grunnlag for å fatte et fremtidsrettet vedtak for Hønefoss skole.» 
 

 

Saksframlegget nevnte at opplæringslova § 9-5 annet ledd sa at det normalt ikke bør bygges skoler for mer 

enn 450 elever. 

Rådmannen hadde forslag til vedtak i seks punkter. De fire første gjaldt løsningen for Hønefoss sør. De to 

siste var: 

 
«Hovedrapport, framtidig skoleløsning i Hønefoss, legges ut på åpen høring med høringsfrist 3. juli.» 
 
«Framtidig bruk av Hønefoss skole utredes og legges fram til politisk behandling i løpet av 2014.» 
 

 

Vi ser at nedleggelse av Hønefoss skole ikke var gjort til tema i rådmannens forslag til vedtak i mai 2013. 

Protokollene fra den politiske behandlingen av saken viser at de folkevalgte organene gjorde vedtak som dels 

avvek fra rådmannens forslag. Ved kommunestyrets behandling 11. juni 2013 forelå det innstilling fra både 

HOK og HMA. Innstillingene var ikke sammenfallende; hovedutvalgene hadde ulike forslag til valg av tomt for 

ny skole i Hønefoss sør. 

Innstillingen fra møte i HOK 5. juni inneholdt blant annet følgende som punkt 5: 
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«Det utarbeides planer for utbygging av Ullerål skole for å kunne motta opp mot 500 elever. Når 
utbyggingen er gjennomført, vurderes Hønefoss skole nedlagt som barneskole, skolens opptaksområde 
justeres geografisk mellom opptaksområdene for Ullerål, Veien og «Benterud» skole.» 
 

 

Dette var altså et annet forslag enn rådmannen hadde fremmet. 

Formannskapet sendte saken til kommunestyret uten egen innstilling.  

Kommunestyret gjorde vedtak i åtte punkter. Mye handlet om løsningen for Hønefoss sør, men punkt 5 lød 

som punkt 5 i innstillingen fra HOK, gjengitt ovenfor, bortsett fra at formuleringen «Benterud skole» var 

byttet ut med formuleringen «ny skole Hønefoss syd». 

 

Åpen høring høsten 2013 
Saken ble lagt til offentlig høring med høringsfrist 18. september 2013. 

Det kom inn 17 høringsuttalelser. Følgende samarbeidsutvalg uttalte seg: 

- Eikli skole 

- Stranden skole 

- Vang skole 

- Vegård skole 

- Kirkeskolen 

I tillegg kom uttalelser fra Ringerike kommunale foreldreutvalg, Norderhov arbeiderlag, Ringerike 

Arbeiderparti, Ringerike Venstre, Ringerike Høyre, Statens vegvesen, fagansvarlig for miljørettet helsevern, 

Fylkesmannen Buskerud og flere innbyggere i kommunen. 

 

Formannskapet oktober 2013 
Etter høringsrunden fremmet rådmannen saken for formannskapet, som behandlet den 16. oktober 2013 

som sak 142/13. Rådmannens saksframlegg hadde forslag til vedtak i åtte punkter. De fleste gjaldt valg av 

tomt for ny skole i Hønefoss syd.  

Men forslagets punkt 6 var: 

 
«Det utarbeides planer for utbygging av Ullerål skole for å kunne motta opp mot 500 elever. I den 
sammenheng vurderes Hønefoss skole nedlagt som barneskole.» 
 

 

Dette var videreføring av vedtakene i HOK og kommunestyret i juni. 

Saksframlegget refererte de 17 høringsuttalelsene. De handlet mest om tomtevalget og skolestrukturen sør i 

byen. Rådmannens forslag til vedtak punkt 6 var ikke direkte kommentert under overskriften rådmannens 

vurdering. 

Formannskapet gjorde (mot tre stemmer) slikt vedtak: 

 
« 
1. Saken utsettes. 
2. FS legger fram for rådmannen krav på hva som skal utredes på neste møte (november). 
3. Saken legges for politisk behandling mars 2014.» 
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Det går fram av saksframlegget til møte i HOK 2. april 2014 at punkt 2 i formannskapets møte i oktober 2013 

ikke ble fulgt opp.  

VKR oppfatter dette slik formannskapet ikke kom tilbake til rådmannen med konkrete krav til hva som skulle 

utredes. 

 

Temamøter i mars 2014 
I mars 2014 holdt rådmannen temamøter for de folkevalgte om skoleløsning for Hønefoss: 

- HMA 3. mars 2014 

- HOK 5. mars 2014 

- Kommunestyret 27. mars 2014 

Presentasjonen fra temamøtet er tilgjengelig på kommunens nettsider.7 Presentasjonen er på totalt 25 sider, 

og mye handlet om valg av løsning for ny skole i Hønefoss sør. 

 
 

 
 
 
For Hønefoss sør var det sju mulige tomter; 
Krakstadmarka, Benterud, Hvervenmoen, 
Kirkeskolen (med utvidelse), Tandberglia, 
Tandbergmoen og Trøgstad. 
 
For disse sju inneholdt presentasjonen en analyse 
av flere relevante momenter. 
 
Utsnittet til venstre er tatt inn som illustrasjon av 
dette. 

 

For de aktuelle tomtevalgene i Hønefoss sør inneholdt presentasjonen dessuten (blant annet) plansjer som 

viste resultatet av trafikkanalyser/ skoleveisanalyser. 

Plansje nummer 23 dreide seg om Hønefoss skole, og så slik ut: 

 

7 Gjennom lenke til eldre innsynsløsning, se under https://www.ringerike.kommune.no/politisk-kalender/ → 

«Møter før 2015» → Perioden august 2012-august 2015 → HMA → «14 03 03» → «Tema skoleløsning». 

https://www.ringerike.kommune.no/politisk-kalender/
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Og presentasjonens siste plansje (nr. 25) så slik ut: 

 

 

Vi kommer nedenfor tilbake til hva rådmannen i samtale med VKR i 2019 har opplyst om blant annet disse 

temamøtene. 

Rådmannens presentasjon inneholdt også oversikt over antatt elevtallsutvikling fram mot 2030. 

 

Høringsbrevet i sak 65/14 
Den 10. mars 2014 sendte administrasjonen ut høringsbrev til samarbeidsutvalgene ved Hønefoss skole og 

Ullerål skole. Saken gjaldt forslag om nedleggelse av Hønefoss skole og utbygging av Ullerål skole. Følgende 

gikk fram av høringsbrevet: 

 
«I sak som fremmes i april 2014, fremmer rådmannen forslag om kjøp av tomt på Benterud for å dekke 
barneskolebehovet i Hønefoss sør og utbygging av Ullerål skole som barneskole i Hønefoss nord.   
 
Implisitt i dette forslaget er en nedleggelse av Hønefoss skole fra det tidspunkt Ullerål skole er utbygd til å 
ha kapasitet til 550 elever.  
 
Ullerål skole har for tiden 284 elever, mens det er 235 elever som får opplæring ved Hønefoss skole. Av 
disse bor 15 – 20 elever på sørsiden av Hønefoss bru.   
 
Skolefasilitetene ved Hønefoss skole er ikke tidsriktige, og inneklimaet lite tilfredsstillende. 
Kroppsøvingsavdelingen holder til i en bygning som vurderes som kondemnabel.   
 
Om Hønefoss skal opprettholdes, må Hønefoss skole totalrenoveres og ny kroppsøvingsavdeling må 
bygges. Dette er estimert til å koste mellom 100 og 150 millioner kroner. Rådmannen vurderer at en slik 
investering ikke er i tråd med vedtaket i kommunestyresak 135/07 punkt 4.  
 



 

Viken Kommunerevisjon IKS 

26 
Ringerike kommune   |  2019   | Nedleggelsen av Hønefoss skole 
 

  

14.01.2020 

Rådmannen planlegger å legge fram en egen sak med forslag om nedlegging av Hønefoss skole i mai 2014, 
med behandling i kommunestyret 22.05.14. Opptaksområder for den nye skoleløsningen er ikke utredet i 
detalj, og vil bli fastsatt etter endelig politisk behandling.» 
 

 

Videre nevnte høringsbrevet at barn, etter barnekonvensjonen, har rett til å si sin mening. Det ble vist til at 

elevene var representert i samarbeidsutvalgene. Rådmannen forutsatte at høringsuttalelsene også 

reflekterte elevenes synspunkter. 

Høringsfristen var 23. april 2014. VKR nevner at i 2014 var palmesøndag 13. april og 1. påskedag 20. april.  

 

Høringsuttalelser 
I høringsrunden kom det tre uttalelser, fra samarbeidsutvalget ved Hønefoss skole, elevrådet ved Hønefoss 

skole og samarbeidsutvalget ved Ullerål skole. 

Uttalelsen fra samarbeidsutvalget ved Hønefoss skole er datert 22. april 2014. Uttalelsen nevnte: 

- Skolens historie. 

- Skolens plassering i byen og tilgjengelighet for elevene. 

- Skolen i et langsiktig byutviklingsperspektiv. 

I uttalelsen fra samarbeidsutvalget het det følgende om kostnadsspørsmålet: 

 
«Vi ønsker at kostnadene ved å beholde Hønefoss skole som en barneskole sees i sammenheng med: 

o Kostnadene ved å bygge to nye skoler med idrettshaller. 
o Kostnadene ved å beholde bygningsmassen til andre formål. 
o Kostnaden ved å måtte bygge en tredje ny skole. 

 
Vi merker oss at det bare er kostnadene ved å utvikle Hønefoss skole videre som er nevnt fra kommunens 
side. Dette forundrer oss og gir et lite nyansert bilde av eventuell innsparing ved å nedlegge skolen. 
 
Viktig moment i debatten om kostnader er at Hønefoss skole allerede er mye rustet opp de siste årene at 
det skjer en kontinuerlig oppgradering. Nevnes kan nytt skifertak, ny skiferbekledning på toppetasjen, nytt 
skorom for å spare innemiljøet, nytt brannalarmanlegg (ferdigstilles våren 2014), nye toaletter og en slitt 
utvendig mur som renoveres fra grunnen denne våren.» 
 

 

Samarbeidsutvalget ønsket å bevare Hønefoss skole som barneskole, renovert etter dagens krav. 

Vedlagt uttalelsen fra samarbeidsutvalget var uttalelse fra elevrådsmøte 27. mars 2014. Elevrådet hadde 

diskutert positive og negative sider ved både å flytte til ny Ullerål skole og ved å beholde Hønefoss skole: 
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Saksframlegget i sak 65/14 
Saken var til behandling i ungdomsrådet 6. mai 2014, i hovedutvalg for oppvekst og kultur 7. mai 2014, 

formannskapet 13. mai 2014 og kommunestyret 22. mai 2014. 

Rådmannens saksframlegg var på tre sider, og innholdet refereres i det følgende nært fullstendig.  

Innledningsvis ble det referert til kommunestyrets vedtak i sak 135/08, der det ble bestemt at Ullerål skole 

skulle utvikles til å bli barneskole for Hønefoss nord, og at Hønefoss skole inntil videre skulle opprettholdes 

som barneskole for sentrum. Videre ble det vist til utbyggings- og fortettingsplaner i Hønefoss øst-nordøst, 

altså i Ullerål skoles område. 

I det innledende sammendraget het det: 

 
«Hønefoss skole ble reist i 1881. Selv om det i årenes løp har blitt gjennomført flere mindre ombygninger, 
er hovedbygningen og rominndelingen som da skolen var ny for over 130 år siden.  
 
En renovering av hele bygget ble i 2010 estimert til å koste 57-65 millioner kroner. Bærende 
konstruksjoner setter store begrensninger når det gjelder mulighetene for annen inndeling av arealene. 
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Inneklimaet ved Hønefoss skole er dårlig, og luftkvaliteten har verdier som langt overstiger anbefalt norm. 
Nytt og riktig dimensjonert balansert ventilasjonsanlegg kan gi forsvarlig inneklima, men det har en høy 
kostnad. 
 
Fasilitetene for kroppsøving ved Hønefoss skole er dårlige, og hele sidebygningen, som for tiden huser 
Læringssenteret for voksne, vurderes som kondemnerbar. Bare for at skolen skal kunne godkjennes etter 
forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, må det investeres i nytt balansert 
ventilasjonsanlegg i hele den gamle skolebygningen. 
 
Uteområdet til Hønefoss skole har en del kvaliteter, men nærheten til den sterkt trafikkerte Hønengata er 
belastende.  
 
Om Hønefoss skole skal driftes videre, må både hovedbygningen renoveres fullstendig, og det må bygges 
ny gymnastikksal med tilstrekkelig garderobekapasitet. Forsiktige prisanslag at dette vil koste i 
størrelsesorden 150 millioner, et beløp det knyttes usikkerhet til.» 
 

 

Under Beskrivelse av saken het det: 

 
«Hønefoss skole har inneværende skoleår 235 elever. Av disse er ca. 210 bosatt nord for Hønefoss bru 
(bybrua ved fossen). 
 
Ved å bygge ut Ullerål skole til å få en kapasitet på 600 elever, og samtidig legge ned Hønefoss skole, 
mener rådmannen den nordre bydelen vil få en god og framtidsrettet skolestruktur.  

 
Grovt sett vil alle som er bosatt nord for Hønefoss bru sogne til Ullerål skole. De som bor sør for Hønefoss 
bru vil sogne til ny skole i Hønefoss syd.  
 
Hønefoss skole har lange tradisjoner og mange har sterke følelser knyttet til skolen. Kostnadene til å 
renovere og oppgradere skolen vil bli store, uten at skoleanlegget likevel blir tidsriktig.   
 
Elevene fra Hønefoss vil få noe lenger skolevei, men nesten alle vil likevel bo under 3 kilometer fra skolen. 
Elever i 1. klassetrinn, har rett til skyss når avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 kilometer. Dette 
kan gjelde noen barn.  
 
Ut fra dette vurderer rådmannen det som riktigere å bygge ut Ullerål skole i tråd med vedtaket i sak 
135/08.   
 
Ullerål skole og Hov ungdomsskole har begge benyttet Ringerikshallen til kroppsøving fast flere ganger i 
uka. Gymnastikksalen ved Hov ungdomsskole har for liten kapasitet til å dekke skolens behov. 
Gymnastikksalen ved Ullerål skole har full utnyttelse med dagens elevtall.  Rådmannen ser det som 
nødvendig å bygge en ny idrettshall/flerbrukshall i området. Hov ungdomsskole har arealer nordvest for 
skolebygningen som kan være en god plassering for en slik hall. Gangavstanden til Ullerål skole er under 5 
minutter, noe som er hensiktsmessig også for Ullerål skole. Dette vil gi kroppsøvingsopplæringen et løft, gi 
allmennheten økt tilgang på hallflate og bidra positivt i arbeidet med å nå de vedtatte målene i 
folkehelsemeldingen.  
 
Rådmannen vurderer at ved å bygge ut Ullerål skole til å ha kapasitet til 600 elever, samt kjøpe tomt i 
Hønefoss sør og bygge ny skole til 550 elever der, vil det gi en god og framtidsrettet skolestruktur i 
Hønefoss fram mot 2030.» 
 

 

Rådmannens vurdering var: 
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«Rådmannen presenterte vinteren 2014 sine tanker om skoleutbygging og skolestruktur i kommunen. 
Hovedbudskapet var at kommunen må bygge større og bedre skoler, en investering som gir betydelig 
kostnadsreduksjon over tid. Rådmannen anbefaler at Ullerål skole bygges raskt ut. Hønefoss skole legges 
ned når Ullerål skole er utbygd. Samtidig bygges det en idrettshall/flerbrukshall på ved Hov ungdomsskole 
for å dekke behovet for kroppsøvingsfasiliteter.» 
 

 

Vedlagt saken var – som, elektroniske vedlegg – høringsbrevet, uttalelse fra samarbeidsutvalget ved 

Hønefoss skole, elevrådet ved Hønefoss skole og samarbeidsutvalget ved Ullerål skole. At vedleggene var og 

elektroniske, innebar at kommunestyrerepresentantene hadde tilgang til dem via nettbrett. 

Saksframlegget refererte eller drøftet ikke synspunktene som var kommet i høringsrunden. 

 

Kommunestyrets behandling av sak 65/14 
Kommunestyret gjorde slikt vedtak 22. mai 2014, sak 65/14: 

 
1. Ullerål skole bygges raskt ut for å få 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 eventuelt 

ytterligere kapasitetsbehov i Hønefoss Nord.  
 

 

Vedtaket var ikke enstemmig. Flere alternative forslag ble lagt fram og votert over: 

- Forslag om å utsette saken til trafikksikkerhetssituasjonen for barna hadde blitt utredet, og til 

utgifter og besparelser ved samlokalisering hadde blitt kvalitetssikret. 

- At det på dette tidspunktet ikke skulle tas stilling til endringer i skolestrukturen for Hønefoss nord. 

Endringer måtte ses i sammenheng med den øvrige skolestrukturen i byen, og videre måtte man 

vurdere påregnelig framdrift sett hen til kommunens økonomiske situasjon. 

Disse forslagene falt. 

Det ble blant annet fremmet forslag om å utsette saken for å utrede spørsmål om trygg skolevei til nye 

Ullerål skole, men det falt.  

 

Fylkesmannens lovlighetskontroll 
Tre kommunestyrerepresentanter krevde lovlighetskontroll av vedtaket etter bestemmelsen i 

kommuneloven § 59. De hevdet at saken ikke var tilstrekkelig utredet da kommunestyret gjorde vedtak.  

De tre representantene sluttet seg til synspunktene i klage av 6. juni 2014, framsatt av samarbeidsutvalget 

ved Hønefoss skole. Klagen fra samarbeidsutvalget hevdet følgende (ikke gjengitt i fulltekst her): 

- Klagen var rettet mot prosessen og rådmannens saksframstilling. Bruddene på bestemmelser i 

kommuneloven, forvaltningsloven og barnekonvensjonen var vesentlige. 

- En prinsipiell avgjørelse om nedleggelse av en sentral skole virker inn på trafikkavvikling, 

trafikksikkerhet, bosetting, tilgang på lekeplasser. Kostnader til trafikksikringstiltak burde være 
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minimum av det som er vurdert av rådmannen, men det var ikke gjort. Det mest riktige ville være å i 

tillegg vurdere samfunnskostnader gjennom gevinst/ tap som følge av endret reisetid m.m. 

- Heller ikke alternativ bruk av eiendomsmassen og utearealene var vurdert. 

- Rådmannen orienterte om grove kostnadsoverslag for oppgradering av Hønefoss skole. Men det ble 

ikke nevnt kostnader ved bygging av Ullerål skole, slik at kommunestyret kunne vurdere 

alternativene opp mot hverandre. 

- Saksframstillingen viser ikke hvilke vurderinger er gjort i forhold til barnets beste. 

Samarbeidsutvalget og elevrådet hadde i høringsrunden gitt uttrykk for fordeler og ulemper ved 

samlokalisering på Ullerål skole, men det kommer ikke fram av saken hvordan rådmannen har 

vurdert og vektet de ulike forholdene. Det er et klart brudd på barnekonvensjonen når synspunktene 

fra høringsrunden ikke en gang er nevnt i saksframlegget. 

- Rådmannen har bedt kommunestyret fatte vedtak på for dårlig grunnlag, og med dette fratatt 

politikerne reell mulighet til å fatte en veloverveid beslutning. 

Saken ble lagt fram for kommunestyret, som fastholdt vedtaket, mot sju stemmer. Saken ble oversendt 

Fylkesmannen i Buskerud. 

Fylkesmannen gjorde vedtak 26. august 2014, og bemerket blant annet: 

- Det ble vist til at lovverket ikke har innholdsmessige regler for endring av skolestruktur, det vil si 

regler for når det er lovlig eller ulovlig å legge ned eller opprette en skole. Avgjørelser knyttet til 

skolestruktur ligger i kjerneområdet av den kommunale handlefriheten. En avgjørelse må bygge på 

et kommunestyres økonomiske, politiske og samfunnsmessige prioriteringer. 

- Vedtak om nedleggelse av en skole er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven.  

- Når det gjaldt hensynet til barnets beste, viste Fylkesmannen til at saksframstillingen drøftet skolens 

bygningsmessige tilstand, inneklima og luftkvalitet, samt lengde på skolevei. Fylkesmannen pekte på 

at saksframstillingen kunne vært noe mer utdypende, for eksempel med en nærmere vurdering av 

pedagogiske fordeler og ulemper med skoler av ulik størrelse. 

- Saksframstillingen viste til kommunestyrets vedtak fra 2008. I behandlingen av 2014-saken var flere 

ulike forslag oppe til avstemming, hvor rådmannens innstilling fikk flertall. 

Fylkesmannen vurderte om kommunestyrets vedtak var innholdsmessig lovlig, hadde blitt truffet av riktig 

organ, og hadde blitt til på lovlig måte. Som alt nevnt viste Fylkesmannen til at saksframstillingen kunne være 

noe mer utdypende, men kunne ikke se grunnlag for å hevde at det forelå saksbehandlingsfeil. Fylkesmannen 

fant kommunestyrets vedtak lovlig.  

 

Budsjettmessig oppfølging 
Vi har ovenfor sett at kommunestyret i sak 65/14 bestemte at rådmannen skulle gjøre avsetninger i 

handlingsprogrammet for kostnadene til bygging av Ullerål skole og flerbrukshall. Dette ble fulgt opp høsten 

2015, der rådmannen i handlingsprogrammet for de fire påfølgende årene gjorde avsetninger til bygging av 

nye Ullerål skole. 

 

Rådmannen opplyser 
Rådmannen har i samtale med VKR i november 2019 opplyst: 

- Rådmannen tok til i stillingen i januar 2014, og fikk et klart mandat fra de folkevalgte om å få 
kommunen ut av Robek, omstille kommunen, redusere driftsutgifter og skape rom for 
nødvendige investeringer. Kommunen hadde på dette tidspunktet ikke investert nevneverdig i 
skolesektoren på 10 år, og hadde et akkumulert driftsunderskudd på ca. 28 millioner kroner ved 
inngangen til 2014. Rådmannen hadde mange års erfaring som utdanningsdirektør i to store 
kommuner, og hadde erfaring med bygging av skoler. Rådmannens vurdering var at 
skolestrukturen i Ringerike kommune medførte for høye driftsutgifter, noe også tidligere 
utredninger har pekt på. 
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- I 2014 var mange skoler ikke godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern. Den eneste grunnen 

til at flere av dem ikke hadde blitt stengt, var at det var vist vilje fra kommunens side til å gjøre noe 

med det. Hønefoss skole var blant skolene som var i dårlig forfatning.  

- Rådmannen opplevde at skoledebatten i 2014 i første rekke handlet om tomtevalg for ny skole i 

Hønefoss sør. Tomtemulighetene var utredet før rådmannen tok til i stillingen. Kommunestyret 

valgte Benterud, i samsvar med innstilling fra rådmannen.  

Om sak 65/14 har rådmannen opplyst: 

- Rådmannen reiste tidlig rundt og gjorde seg kjent med tilstanden ved kommunens skoler. I 

temamøter i folkevalgte organer i mars 2014 foreslo rådmannen å bygge ut Ullerål skole, og legge 

ned Hønefoss skole når Ullerål skole sto ferdig. Rådmannen handlet raskt, fordi han opplevde 

forventninger fra de folkevalgte om det. 

- Forslaget hadde sin bakgrunn i både behovet for å modernisere skolestrukturen, og behovet for å 

redusere kommunens driftsutgifter. Kostnadene ved å gå fra tre til to (nye) byskoler, ville gå ned, 

blant annet fordi man ville få samlet elevene i samlet sett færre klasser. Forslaget var nødvendig 

både av økonomiske grunner og av hensyn til arbeidet med å skape gode oppvekstsvilkår for barn. 

Nye og store skoler gir muligheter for større fagmiljøer, større fleksibilitet i pedagogisk tilrettelegging 

og muligheter for å bygge sosiale relasjoner.  

- Vedtaket i sak 65/14 kan man derfor se som et overordnet retningsvalg for kommunen. 

- Saken ble fremmet til behandling i kommunestyrets møte 22. mai 2014. Kommunestyret kunne valgt 

å fravike rådmannens forslag til vedtak om å bygge tre-parallell-skole på Ullerål, og heller videreført 

tre byskoler. Men rådmannens forslag ble vedtatt av kommunestyret. Slik rådmannen opplevde det, 

var i det i 2014 relativt lite kontroverser rundt nedleggingsvedtaket. 

- Rådmannen forholder seg til og gjennomfører politiske vedtak. Kommunestyret la ned Hønefoss 

skole i 2014. Det har ikke senere kommet vedtak i kommunestyret om å beholde skolen og starte 

rehabiliteringsarbeidet. Skulle kommunestyret vedta det nå, vil forskjellen bli å fremskynde en tredje 

barneskole i Hønefoss. Dette vil medføre større utgifter til renter og avdrag noen år før det er behov 

for denne kapasiteten/ utbyggingen. 

- Dersom Hønefoss skole skal videreføres, må skolen uansett stenges i to år under rehabiliteringen. I 

mellomtiden har Benterud skole og Ullerål skole plass til alle elever ved Hønefoss skole. 

- Kostnadene ved utbygging av Ullerål skole ble presentert for kommunestyret første gang høsten 

2015, i budsjettbehandlingen. Rådmannen opplevde ikke da reaksjoner på kostnadsnivået. 

- Estimatet over rehabiliteringskostnader fra 2014 (100-150 millioner kroner) ble gjort internt i 

administrasjonen, av rådmannen selv og to kommunalsjefer. Dette ble gjort etter egen befaring, og 

ved å benytte skolens areal og en erfaringsbasert kvadratmeterpris ved rehabilitering. Estimatet 

inkluderte gymsal (ikke flerbrukshall). Det eksisterer ikke skriftlig dokumentasjon fra 2014 på 

estimatet. 

- Rådmannen har ikke selv noe forhold til estimatet fra 2010 over kostnaden ved å rehabilitere 

Hønefoss skole (57-64 millioner kroner).  

- Rådmannen anser utredningen av forslaget om nedleggelse av Hønefoss skole som tilfredsstillende. 

Fylkesmannen har vurdert lovligheten i vedtaket, og funnet det gyldig. 

- Når det gjelder etterbruk av Hønefoss skole, har rådmannen ikke til hensikt å fremme forslag om salg 

av tomten ved Hønefoss skole. Prognosen viser at man trenger ny skole med oppstart nærmere 2030 

og tomten til Hønefoss skole er fortsatt aktuell for dette. 

 

Andre samtaler med administrasjonen 
Tidligere kommunalsjef for oppvekst og kultur har i samtale med VKR opplyst: 

- Kommunestyrets vedtak i sak 65/14 var slutten på en mangeårig prosess. Om lag 10 år tidligere 

hadde det blitt gjort et stort utredningsarbeid, med et strukturutvalg og et kvalitetsutvalg. 

Strukturutvalget foreslo i 2005 å legge ned små skoler og samle elevene i større skoler.  

- For Hønefoss by ble det allerede i 2005 foreslått to barneskoler; en i sør og en i nord. 
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- I 2008 kom «sentrumsvedtaket» som innebar å utvikle Ullerål skole som skole for Hønefoss nord, og 

at Hønefoss skole skulle driftes inntil videre. Arbeidet med å finne tomt til en ny skole sør i byen ble 

startet. Investeringene måtte utsettes fordi kommunen kom i Robek-registeret, men 

tomtealternativer i sør ble utredet videre. 

- Administrasjonen har siden 2008 opplevd det mest som et tidsspørsmål når Hønefoss skole skal 

legges ned som følge 2008-vedtaket. Det har hele tiden vært førende at man på sikt skal gå fra tre til 

to byskoler, noe som vil gi store besparelser av driftskostnader. Kommunestyret gjorde i juni 2013 

vedtak om at nedleggelse av Hønefoss skole skulle vurderes. Dette var ikke tanker som kom med ny 

rådmann i 2014. 

- I 2014 ønsket man å gjennomføre prosessen i samsvar med retningslinjer fra 

Utdanningsdirektoratet. I dag ser man at saksframlegget i sak 65/14 kunne vært gjort mer utfyllende. 

Samtidig har man forholdt seg til at Fylkesmannen vurderte kommunestyrets vedtak, og fant 

vedtaket lovlig. Dessuten er det helt vanlig at kommunestyret etterspør mer opplysninger, dersom 

det opplever noe som mangelfullt eller ikke presist nok. Det gjorde ikke kommunestyret. I 2014 ble 

det lite kontroverser rundt nedleggingsvedtaket. Det kan tenkes at dette skyldes at mange 

folkevalgte hadde vært med i prosessen over lang tid. 

- Estimatet over rehabiliteringskostnader for Hønefoss skole (57-64 millioner kroner) var basert på 

erfaringstall for kostnad pr. kvadratmeter, og kostnad til ny gymsal var ikke tatt med. Estimatet i 

2014 (100-150 millioner kroner) inkluderte gymsal og generell prisstigning. I 2019 har Rambøll 

estimert nødvendige kostnader ved rehabilitering til 230 millioner kroner. 

Spesialrådgiver for oppvekst har i samtale med VKR opplyst: 

- I 2008 gjorde kommunestyret vedtak om at Hønefoss skulle driftes, inntil videre. Men det har hele 

tiden vært klart at på sikt skal byen ha en skole i sør og en skole i nord, og at Hønefoss skole skal 

legges ned. 

- Vedtaket om nedleggelse i 2014 kom som en følge av at vedtaket om utbygging av nye Ullerål skole 

ble en realitet. Etter vedtaket i sak 65/14 opplevde han det slik at det var relativt rolig politisk rundt 

framtiden til Hønefoss skole. 

- Administrasjonen har hele tiden arbeidet i samsvar med vedtak og oppdrag fra kommunestyret. 

Kommunestyret har hatt anledning til å etterspørre mer informasjon eller alternative løsninger. 

- Estimat over rehabiliteringskostnader ved skolen ble gjort internt. Kostnadene til nytt 

ventilasjonsanlegg visste man ikke konkret hva ville bli, men man visste at det ville bli noen millioner 

kroner. 

- Alderen på bygget er ikke nødvendigvis avgjørende i seg selv, men det er vanskelig å gjøre gode nok 

tiltak mot luft-, støy- og trafikksikkerhetsproblemer. Når det gjelder utearealene, skjermer 

skolebygningen noe mot støy fra gaten, men ikke når det gjelder utfordringene med luftkvalitet.  

- Nye skolebygg gir andre muligheter og større fleksibilitet enn et bygg som Hønefoss skole. 

 

Samtaler med noen folkevalgte 
I samtaler med noen folkevalgte – fra både posisjon og opposisjon – har det kommet fram ulike synspunkter: 

- Noen opplyser at de har opplevd det som relativt klart allerede fra 2005/2008 at på sikt skulle 

Hønefoss by ha to barneskoler, en i sør i og en i nord (Ullerål). Det er opplyst at man anser sak 65/14 

som tilstrekkelig utredet og at man i 2014 mente at kommunestyret hadde nok informasjon til å ta 

en beslutning. Samtidig er det uttrykt en viss forståelse for dem som etterlyser mer konkrete 

opplysninger i 2014 om f.eks. rehabiliteringskostnadene ved Hønefoss skole. Ny rådmann fra 2014 

videreførte i stor grad tanker som eksisterte fra før, og saksframlegget i sak 65/14 må leses i 

sammenheng med utredninger og vedtak som var gjort tidligere. 

- Andre opplyser at de opplever prosessen bak løsningen med to, nye byskoler (og tilhørende 

nedleggelse av Hønefoss skole) som administrasjonsdominert, og savner bredere faktagrunnlag for 

de folkevalgte å treffe sine avgjørelser på, på selvstendig grunnlag. Det er pekt på at saksframlegget i 
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sak 65/14 sier lite om økonomi, alternative løsninger, skoleveisspørsmål, og høringsuttalelser er ikke 

referert eller vurdert. 

VKR understreker særskilt at vårt mandat ikke innebærer å vurdere de folkevalgtes synspunkter, ei heller 

hvor langt deres synspunkter er representative for flere enn dem selv. 

Vi har hatt samtaler med folkevalgte for å gjøre oss kjent med historikken i skolestrukturdebatten i Ringerike 

kommune gjennom årene, og på den måten kunne stille bedre spørsmål til administrasjonen i arbeidet med 

forvaltningsrevisjonen. Når vi likevel gjengir noe av det som har kommet fram i samtalene, har det sin 

bakgrunn i at kommunestyrets vedtak 65/14 delvis må forstås inn i en kontekst. Vi kommer tilbake til dette i 

vurderingskapitlet nedenfor.  

 

Kort om Rambøll 2019 
VKR nevner at konsulentfirmaet Rambøll i 2019 har utarbeidet en teknisk tilstandsvurdering av Hønefoss 

skole, der det er estimert hvilke kostnader som vil påløpe ved full rehabilitering av skolen. Rapporten ble 

behandlet av kommunestyret som orienteringssak i juni 2019, sak 87/19. Rambøll har dessuten fått i 

tilleggsoppdrag å vurdere hva som er nødvendige kostnader for at skolen skal bli godkjent etter forskrift om 

miljørettet helsevern. 

VKR er kjent med at det har vært debatt om estimatene i Rambøll-rapportene i den pågående, lokalpolitiske 

debatten, blant annet i kommunestyrets møter 27. juni 2019 og 11. desember 2019. Vi understreker at det 

faller utenfor VKRs mandat å mene noe om denne saken, både Rambølls vurderinger og administrasjonens 

saksbehandling. 

 

 

4.3. Vurdering 

Innledning 
I mandatet for forvaltningsrevisjonen er det fastsatt at VKR skal vurdere saksbehandlingen og 

saksframstillingen i vedtaket om å legge ned Hønefoss skole, det vil si kommunestyrets vedtak i sak 65/14. 

Vi minner om utgangspunktet: 

Lovverket har ikke innholdsmessige regler om når det er lovlig eller ulovlig å legge ned skoler eller bygge nye 

skoler. Spørsmål om skolestruktur hører til kjernen av den kommunale handlefriheten. Men det eksisterer 

krav til hvordan prosessen og saksbehandlingen fram mot beslutninger om skolestruktur skal og bør være. 

Dette har vi sett på i kapittel 4.1 ovenfor, og revisjonskriteriene retter seg mot denne prosessen. 

 

Var sak 65/14 forsvarlig utredet? 
Vi har i kapittel 4.1 utledet følgende revisjonskriterium: 

1) Saken skal være forsvarlig utredet med hensyn til helhetsperspektiv og konsekvenser for økonomi, 
personell og innbyggernes krav til tjenester levert av kommunen. 

 

VKRs vurdering:  

Vi begynner vår vurdering med oppsummering av noen sentrale hendelser i forhistorien til sak 65/14: 

I 2008 vedtok kommunestyret at Ullerål skole skulle utvikles til skole for Hønefoss nord, og at Hønefoss skole 

inntil videre skulle opprettholdes som skole for sentrum. Dette vedtaket hadde flere år med utredningsarbeid 

bak seg.  
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Både fra administrasjonen og fra noen folkevalgte har VKR fått opplyst at man helt fra 2008 har oppfattet det 

som klart at på lang sikt var planen to byskoler, en i sør og en i nord. En direkte følge av dette, blir det 

forklart, har hele tiden vært at Hønefoss skole skulle legges ned, det har bare vært spørsmål om når. 

Samtidig peker vi på formannskapet i juni 2012 ønsket nærmere utredning, og protokollen viser at 

rådmannen merket seg ønsket om en vidtfavnende vurdering der hele skolestrukturen skulle utredes.  

Både hovedrapporten og rådmannens saksframlegg i mai 2013 holdt rehabilitering og videreføring av 

Hønefoss skole åpent som et reelt alternativ. I mai 2013 foreslo ikke rådmannen verken nedleggelse eller 

rehabilitering, men nærmere utredning av kostnadene ved rehabilitering, og at kommunestyret kunne få 

egen sak om dette i 2014. Kommunestyret vedtok i juni 2013 at det det skulle legges planer for en større 

utbygging av Ullerål skole, og at Hønefoss skole skulle «vurderes» nedlagt når Ullerål skole sto ferdig. Som alt 

nevnt, var dette ikke etter forslag fra rådmannen, men etter innstilling fra HOK. Saken ble, sammen med 

spørsmålet om valg av tomt for ny skole sør i byen, sendt på åpen høring. Etter høringen utsatte 

formannskapet saken i oktober 2013, og sa at formannskapet i november 2013 skulle konkretisere hva 

rådmannen skulle utrede nærmere. Det gjorde formannskapet ikke. 

Ny rådmann tiltrådte 1. januar 2014. Rådmannen har overfor VKR opplyst at han opplevde klare 

forventninger fra de folkevalgte om å handle raskt for å få kontroll med økonomien, herunder å redusere 

driftsutgifter og skape rom for investeringer. På dette tidspunktet hadde kommunen vært flere år i Robek-

registeret8, grunnet kommunens svake økonomiske stilling over år. 

Rådmannen har framholdt at forslaget i sak 65/14 kan forstås som et overordnet retningsvalg for kommunen, 

både fordi det tok stilling til skolestrukturen for Hønefoss by, og som del av arbeidet med kommunens 

økonomi: Ved å gå fra tre til to, nye byskoler, vil kommunen på sikt spare store utgifter til driften av skolene. 

I rådmannens temamøter i mars 2014 ble det presentert som «rådmannens grep» / «nytt» å gå fra tre til to 

byskoler ved å legge ned Hønefoss skole. Vi oppfatter dette som nytt i den forstand at det ble fremmet et 

rent nedleggelsesvedtak for skolen, mens det i 2013 var formulert som at nedleggelse måtte vurderes. Men 

VKR kan konstatere at konkrete tanker om nedleggelse av Hønefoss skole ikke var noe som kom med 

rådmannsskiftet i 2014. 

En nærmere vurdering av innholdet i 2008-vedtaket er utenfor VKRs mandat, og det er heller ikke nødvendig 

for å kunne besvare det mandatet vi har fått. Det er tale om et vedtak som ikke binder framtidige 

kommunestyrer, i den forstand at kommunestyret uansett har full anledning til å reversere tidligere vedtak 

om skolestruktur, om kommunestyret skulle ønske det. Men vi konstaterer at det foreligger noe ulike 

opplysninger om hva realiteten i 2008-vedtaket egentlig var. 

Vi går så over til å se mer isolert på saksframlegget i sak 65/14. Høringsrunden kommer vi tilbake til 

nedenfor. 

I saksframlegget framhevet rådmannen flere forhold: De lange tradisjonene og sterke følelsene knyttet til 

Hønefoss skole, at kostnadene ved å rehabilitere skolen ville bli store, og skoleanlegget ville likevel ikke bli 

tidsriktige, samt endringer i skolevei for elever ved Hønefoss skole. Saksframlegget nevnte også kvaliteten på 

utearealet, reduserte driftskostnader på sikt og at den nordre bydelen i Hønefoss ville få en framtidsrettet 

skoleløsning gjennom rådmannens forslag. 

Rådmannens avveining av disse forholdene var at «[u]t fra dette vurderer rådmannen det som riktigere å 

bygge ut Ullerål skole i tråd med vedtaket i sak 135/08», dvs. riktigere enn å rehabilitere Hønefoss skole for i 

størrelsesorden 150 millioner kroner. Løsningen ville som nevnt, etter rådmannens vurdering, gi en god og 

framtidsrettet skolestruktur i den nordre bydelen, og gi betydelige økonomiske innsparinger på sikt. 

Dette kan isolert sett leses som en samlet avveining av de momentene rådmannen konkret hadde nevnt i 

saksframlegget, slik VKR ser det. 

 

8 Kommunal- og moderniseringsdepartementets Register om betinget godkjenning og kontroll. 



 

Viken Kommunerevisjon IKS 

35 
Ringerike kommune   |  2019   | Nedleggelsen av Hønefoss skole 
 

  

14.01.2020 

Det er likevel sider ved selve saksframlegget VKR ser grunn til å drøfte noe nærmere: 

- Det var kortfattet – betydelig mer kortfattet enn saksframlegg i skolestrukturspørsmål i 2013. 

- Det ble foreslått å bygge ut Ullerål skole til en kapasitet på 600 elever. Saksframlegget nevnte ikke at 

(dagjeldende) opplæringslova § 9-5 annet ledd sa at man til vanlig ikke burde bygge skoler til flere 

enn 450 elever. VKR understreker at bestemmelsen ikke var direkte forpliktende, og den er senere 

opphevet. At dette ikke var omtalt, kan nok forstås på bakgrunn av at kommunestyret året før hadde 

tatt stilling til hvor stor den nye skolen skulle være. 

- Økonomiske størrelser var enten presentert i usikre estimater eller omtalt i mer generelle vendinger. 

Rehabiliteringskostnader for Hønefoss skole ble presentert, men som et usikkert estimat. 

Rådmannen har i 2019 opplyst at det ikke foreligger skriftlig dokumentasjon fra 2014 over hvordan 

dette ble gjort, men det var tale om et estimat gjort av rådmannen og to kommunalsjefer basert på 

erfaringsbaserte kvadratmeterpriser ved rehabilitering. VKR har videre fått opplyst at 

administrasjonen ikke hadde konkret kunnskap om kostnaden til nytt ventilasjonsanlegg, utover ta 

man visste at det var tale om noen millioner kroner. 

- Utbyggingskostnader for Ullerål skole ble ikke antydet. I høringsrunden hadde samarbeidsutvalget 

ved Hønefoss skole etterlyst opplysninger om dette, for å få klarlagt hva alternativet til opprusting av 

Hønefoss skole ville koste. Rådmannens vurdering var at det ville gi betydelige innsparinger på sikt å 

bygge større og bedre skoler. Saksframlegget gav ikke konkrete opplysninger om hvilke innsparinger 

man kunne regne med, eller tidshorisonten for dette.  

- Pedagogiske fordeler og ulemper ved skoler i ulike størrelser var ikke drøftet i saksframlegget. Det 

var heller ikke hvilke konsekvenser nedleggelse av Hønefoss skole ville få for skoleveien til elevene, 

utover at den for noen ville bli lengre. 

- Synspunktene fra høringsrunden ble ikke drøftet eller referert i saksframlegget. Hensynet til barnas 

beste ble bare indirekte drøftet. Begge disse forholdene kommer vi tilbake til nedenfor. 

Flere av disse punktene ble enten kommentert av Fylkesmannen i forbindelse med lovlighetsvurderingen, 

eller var del av kommunens egne skolestrukturvurderinger i 2013 (hovedrapporten og saksframlegget av 

27. mai 2013). Vi nevner også at kommunens egen skolebruksplan fra 2013 systematisk tok for seg forhold 

ved skolene. Befolkningssammensetning i opptaksområdet og skolens funksjon i samfunnet ble da omtalt. 

Disse spørsmålene var ikke kommentert i saksframlegget til sak 65/14. 

Rådmannen og administrasjonen for øvrig har i samtaler med VKR i 2019 utdypet hva som lå bak enkelte av 

synspunktene i saksframlegget i sak 65/14:  

Når det gjelder besparelser av driftskostnader, henger dette blant annet sammen med at man ved å ha færre 

og større skoler vil få samlet elevene i færre klasser, sammenlignet med en skolestruktur med flere, mindre 

skoler der klassene har færre elever. Når det gjelder det pedagogiske tilbudet, blir det framhevet at nye og 

moderne skolebygg gir større fleksibilitet og andre muligheter enn eldre skolebygg, noe som virker inn på 

den pedagogiske kvaliteten ved skolen, og hvordan sosiale relasjoner dannes. 

VKR går ikke inn i en nærmere, faglig vurdering av disse synspunktene, da dette er utenfor vårt mandat. Men 

det er synspunkter som med fordel kunne vært inntatt, og gjerne utdypet, i saksframlegget i sak 65/14. 

Særlig fordi de går til kjernen av forventningene som kommer til uttrykk gjennom kommunens eget 

delegeringsreglement; at saker skal utredes blant annet med henblikk på helhetsperspektiv, økonomi og 

tjenester til innbyggerne. 

I sum var det altså ikke helt ubetydelige spørsmål som kunne vært tydeliggjort bedre skriftlig fra rådmannens 

side da saken ble presentert for kommunestyret i sak 65/14. 

Vår vurdering er at saken likevel var forsvarlig utredet, tross det vi har pekt på ovenfor. Selv om tempoet var 

høyt i månedene fram mot vedtaket i sak 65/14, og selv om saksframlegget kunne vært mer utfyllende, ser 

VKR det likevel slik at kommunestyret hadde tilstrekkelig informasjon om grunnlaget det ble bedt om å fatte 

vedtak på. 

Vi har i kapittel 4.1 ovenfor sett at forarbeidene til kommuneloven legger vekt på at utredninger må være 

faglig forsvarlige – det vil si at de faktiske forhold i en sak må vurderes på en objektiv måte.  
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For øvrig står det at det kan være vanskelig å avgjøre om en sak er tilstrekkelig utredet, og det vil være opp til 

det politiske organet som skal behandle saken å vurdere dette.9 

Det siste kan ikke leses helt bokstavelig: Dette kan ikke innebære at så lenge et flertall i det politiske organ 

som skal behandle saken finner saken tilstrekkelig utredet, så er saken tilstrekkelig utredet. Da vil ordningen 

med lovlighetsvurdering etter anmodning fra minst tre kommunestyrerepresentanter miste deler av sitt 

innhold, fordi fylkesmannen i så fall måtte nøye seg med å slå fast at flertallet fant saken godt nok utredet, og 

finne vedtaket lovlig. Slik er det ikke.  

Men VKR legger til grunn at jo mer lovbundne kommunestyrets avgjørelser er, jo mindre rom har 

kommunestyret til selv å vurdere hvor mye saken skal utredes før vedtak fattes. Og omvendt; jo større 

innslag av kommunal handlefrihet avgjørelsen bygger på, jo større rom har kommunestyret til selv å vurdere 

på hvilket detaljnivå det er nødvendig å utrede faktagrunnlaget, før saken er moden for avgjørelse.10  

Vi har tidligere sett at spørsmål om skolestruktur hører til kjernen av den kommunale handlefriheten, og at 

det ikke finnes materielle regler på området; dvs. regler om når det er lovlig eller ulovlig å legge ned en skole.  

Også Fylkesmannen pekte på dette, da kommunestyrets vedtak i sak 65/14 ble funnet lovlig. 

Saker til kommunestyret skal være forsvarlig utredet fra rådmannens side, og stå på egne bein. Men samtidig 

har spørsmålet om skolestruktur vært et spørsmål som har ligget helt i grenseflaten mellom politikk og 

administrasjon. Det ser vi blant annet av at folkevalgte var involvert i arbeidet med hovedrapporten som ble 

levert i mai 2013, at det var HOK som i juni (re-)lanserte forslaget om vurdering av nedleggelse av Hønefoss 

skole, og at formannskapet i oktober 2013 sa at det skulle definere nærmere hva rådmannen skulle utrede 

nærmere i skolestruktursaken, noe formannskapet ikke gjorde.  

Det er ikke opp til VKR å ha noen formening om folkevalgte organers valg av framgangsmåte i skolestruktur-

saken. Poenget er at man må være klar over også de folkevalgte organer når rådmannens arbeid i saken 

vurderes. Det var lokalvalg høsten 2011 og 2015. Med andre ord var det samme kommunestyre som satt i 

juni 2013 (da hovedrapporten ble behandlet) og 22. mai 2014, da Hønefoss skole ble vedtatt nedlagt.  

Med dette som bakgrunn, peker VKR på følgende: 

Det er ikke grunnlag for å konkludere med at kommunestyrets vedtak er gjort på sviktende eller uriktig 

grunnlag, dvs. at de opplysninger som faktisk sto i saksframlegget ikke var riktige.11  

Saksframlegget gav et klart inntrykk av hvilket detaljnivå saken var utredet på, og som kommunestyret 

dermed ble bedt om å treffe vedtak på grunnlag av. Det var understreket at estimatet over 

rehabiliteringskostnader for Hønefoss skole var et usikkert estimat. Forslaget til vedtak innebar at det skulle 

gjøres avsetninger for byggekostnader for Ullerål skole i handlingsprogram – konkrete estimater forelå ikke i 

saksframlegget. Saksframlegget sa at skolekretser ikke var utredet i detalj. Alt dette kunne foranlediget 

spørsmål fra kommunestyret, eller ønske om videre utredninger.  

Kommunestyret ble altså gjort tydelig kjent med forutsetningene for det forslaget til vedtak som rådmannen 

kom med. I en situasjon der kommunestyret har en viss frihet til å selv avgjøre hvilket detaljnivå det er 

nødvendig å utrede saken på, finner vi samlet sett ikke grunnlag for å si at det grunnlaget man fikk seg 

forelagt, ikke var tilstrekkelig. 

Vi nevner også at da kommunestyret gjorde sitt vedtak 22. mai 2014, hadde representantene rådmannens 

muntlige orientering 27. mars 2014 friskt i minne. Her var – som saksframlegget i sak 65/14 formulerte det – 

 

9 Jf. Prp. 46 L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner, pkt. 10.4 Gjeldende rett. 

10 Merk til illustrasjon at Utdanningsdirektoratets rundskriv 2/2012 (se kapittel 4.1) relativt utførlig gir 

anbefalinger til gjennomføring av prosessen, men i mindre grad sier hva som konkret skal utredes, og hvor 

mye. 

11 At elevtallsutviklingen i Hønefoss by har blitt annerledes enn forutsatt i 2014, omtaler vi i kap. 5. 

(footnote continued) 
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rådmannens hovedbudskap «at kommunen må bygge større og bedre skoler, en investering som gir betydelig 

kostnadsreduksjon over tid». 

Slike temamøter og muntlige orienteringer kan vurderes fra to ulike vinkler.  

På den ene siden er informasjon gitt til kommunestyret muntlig i slike møter vanskelig tilgjengelig for 

omverdenen. Pr. i dag er det mulig å se lyd og bilde fra møter i folkevalgte organer i Ringerike kommune, 

både direkte og i opptak. Det var det ikke i 2014. Rådmannens presentasjon fra temamøtene er tilgjengelig 

på kommunens nettsider, men er ikke helt enkel å finne12, og inneholder naturlig nok mer punktvis 

informasjon enn det som går fram av saksframlegg til folkevalgte organer. Vi peker på at innsyn og 

transparens i kommunal forvaltning generelt er sentralt for både innbyggernes reelle muligheter til 

medvirkning og for innbyggernes tillit til vedtak som blir gjort. 

På andre siden er det positivt at rådmannen søker avklaring og forankring av de forslag til vedtak han ser for 

seg å fremme. Det er også positivt med dialog mellom kommunestyret og rådmannen. 

Konklusjon: Sak 65/14 var forsvarlig utredet, og tilfredsstilte revisjonskriteriet. Saksutredningen hadde et 

grunnlag som var tilstrekkelig til at kommunestyret kunne fatte et lovlig vedtak, noe som også var 

Fylkesmannens konklusjon. Saksframlegget kunne likevel med fordel inneholdt flere faktiske opplysninger og 

faglige synspunkter som forelå allerede da saken ble skrevet. Hvorvidt det var nødvendig eller hensiktsmessig 

med ytterligere utredninger enn det som forelå, var et politisk spørsmål.  

 

Ble hensynet til barnas beste ivaretatt i saksbehandlingen? 
Vi har i kapittel 4.1 utledet følgende revisjonskriterium: 

2) Barn skal høres som del av saksbehandlingen, og hensynet til barns beste skal være et 
grunnleggende hensyn. 

 

VKRs vurdering: 

Vi har ovenfor sett at barn skal høres og at hensynet til barnas beste skal være et grunnleggende hensyn i 

saksbehandlingen. Vi har også sett at i høringsrunden fram mot kommunestyrets vedtak i sak 65/14 gav både 

samarbeidsutvalget og elevrådet ved Hønefoss skole uttalelse. I høringsbrevet hadde rådmannen forutsatt at 

samarbeidsutvalgets uttalelse også reflekterte barnas stemme, men i tillegg fikk altså rådmannen egen 

uttalelse fra elevrådet. 

VKR legger derfor til grunn at barna ble hørt. 

Men hensynet til barns beste ble bare indirekte drøftet i saksframlegget. Framlegget sa ikke noe eksplisitt om 

hvordan rådmannen hadde vurdert og vektlagt synspunktene fra samarbeidsutvalget og elevrådet ved 

Hønefoss skole, og det ble ikke henvist til barnekonvensjonens bestemmelser. Når vi likevel mener at 

hensynet til barnas beste er indirekte drøftet, er det fordi rådmannen drøftet enkelte forhold som klart nok 

gjelder barna: Rådmannens avveining av de utidsmessige lokalene – som selv med rehabilitering ikke ville bli 

tidsmessige – opp mot endringer i skolevei for elevmassen, var at det beste valget var å bygge ut Ullerål skole 

og legge ned Hønefoss skole. Dette var drøfting av forhold som gjaldt barns hverdag. 

Mot dette kan det innvendes at i en skolesak vil saken pr. definisjon gjelde barn, og dermed vil alle drøftinger 

kunne sies å gjelde barns beste, direkte eller indirekte. Dersom dette alene skulle være tilstrekkelig, så vil fort 

barnekonvensjonens bestemmelser om barns medvirkning og at hensynet til barns beste skal være et 

grunnleggende hensyn i saksbehandlingen, miste sitt selvstendige innhold. 

Nettopp derfor var det etter vår vurdering grunn for rådmannen til å synliggjøre tydeligere i saksframlegget 

hvordan vurderingen av barns beste var gjort. I dette ligger også at saksframlegget tydeligere burde forklart 

hvordan uttalelsene fra samarbeidsutvalget og elevrådet ved Hønefoss skole hadde blitt forstått, vurdert og 

 

12 Se fotnote 7. 
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vektlagt før rådmannen la fram til sin endelige tilråding for kommunestyret. Som vi har sett i kapittel 4.2 

ovenfor, hadde elevrådet avgitt en detaljert og strukturert uttalelse etter elevrådsmøte 27. mars 2014, som 

tok for seg positive og negative sider ved både å skulle bli elev på nye Ullerål skole og ved å beholde 

Hønefoss skole. 

Konklusjon: Saksbehandlingen tilfredsstilte delvis revisjonskriteriet. Barna ble hørt, og deres synspunkter var 

tilgjengelige for kommunestyret fordi uttalelsene fra samarbeidsutvalget og elevrådet var vedlagt saken. Men 

saksframlegget burde vært tydeligere på hvordan rådmannen hadde vurdert og vektlagt hensynet til barnas 

beste. 

 

Var høringsrunden tilfredsstillende? 
Vi har i kapittel 4.1 utledet følgende revisjonskriterium: 

3) I høringsrunden bør samarbeidsutvalg, ansattes fagforeninger, elevråd og andre grupper, lag og 
organisasjoner som bruker skolen, ha fått anledning til å uttale seg. Høringsfristen bør være to 
måneder. 

 

VKRs vurdering: 

Forut for utarbeidelsen av saksframlegget i sak 65/14 sendte rådmannen saken på høring. VKR har i arbeidet 

med forvaltningsrevisjonen fått opplyst fra administrasjonen at det ble tatt utgangspunkt i 

Utdanningsdirektoratets rundskriv fra 2012 om skolenedleggelser mv. 

Høringsbrevet ble sendt til samarbeidsutvalgene ved Hønefoss skole og Ullerål skole, i samsvar med 

anbefalingen fra Utdanningsdirektoratet.  

VKRs vurdering er at rådmannen burde gått bredere ut i høringsrunden, fordi en nedleggelse ville berøre lag 

og organisasjoner som brukte skolen på ettermiddag, kveld og helg, noe som gikk fram av hovedrapporten 

fra 2013. En slik bredere tilnærming var anbefalt i Utdanningsdirektoratets rundskriv. 

Om en bredere høring og flere uttalelser kunne gitt et annet forslag til vedtak fra rådmannen, er et 

hypotetisk spørsmål. Og det er VKRs vurdering langt på vei et irrelevant spørsmål; vårt poeng er ikke først og 

fremst å problematisere hvilket innhold saksframlegget kunne hatt under andre omstendigheter. Vårt poeng 

er beslutningsmyndigheten lå hos kommunestyret, og kommunestyrets medlemmer kunne hatt interesse av 

disse synspunktene, uavhengig av hvilken vekt rådmannen tilla dem. 

Høringsbrevet var datert 10. mars 2014 og høringsfristen var 23. april. Høringsperioden var dermed på seks 

uker og tre dager, noe kortere enn de anbefalte to månedene, og inne i denne perioden lå påsken. 

Vi nevner også at høringsbrevet av 10. mars 2014, lest bokstavelig, sa at rådmannen i mai 2014 kom til å 

fremme sak om nedleggelse av Hønefoss skole, jf. formuleringen «i sak som fremmes i april 2014, fremmer 

rådmannen forslag om […] nedleggelse av Hønefoss skole fra det tidspunkt Ullerål skole er utbygd til å ha 

kapasitet til 550 elever».  

Sett i ettertid, og med kunnskap om den senere tids debatt om nedleggelsesvedtaket, kan det stilles 

spørsmål ved hvor heldig en slik formulering var. VKR er helt på det rene med at rådmannen har et 

standpunkt når en slik sak sendes på høring, og det er både legitimt og ryddig å gi uttrykk for det. Men slik 

høringsbrevet var utformet, kunne det skape inntrykk av at rådmannens vurdering ikke var til å rokke, 

uansett hva som måtte komme av synspunkter i høringsrunden. Kombinert med at det påfølgende 

saksframlegget ikke nevnte hva høringsinstansene mente, og da heller drøftet disse synspunktene, er det 

ikke vanskelig å forstå at motstandere av nedleggelsen kan ha opplevd det som vanskelig å bli hørt i 

prosessen. Vi nevner at etter den åpne høringen høsten 2013, hadde rådmannens saksframstilling til 

formannskapet i oktober 2013 relativt utførlig gjengivelse av høringsinstansenes syn.  

Konklusjon: Gjennomføringen av høringsrunden tilfredsstilte delvis revisjonskriteriet. Det ble gjennomført 

høring, som tok utgangspunkt i anbefalinger fra Utdanningsdirektoratet, men avvek fra disse anbefalingene 

på to punkter. Merk likevel at det er tale om anbefalinger, ikke lovkrav.  
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Fikk kommunestyret tilstrekkelig kjennskap til hva høringsinstansene mente? 
Vi har i kapittel 4.1 utledet følgende revisjonskriterium: 

4) Kommunestyret skal ha fått rimelig kjennskap til synspunktene til de som gav høringsuttalelser. 

 

VKRs vurdering: 

Vi har ovenfor sett at i høringsrunden fram mot sak 65/14 kom det høringsuttalelser fra samarbeidsutvalgene 

ved Ullerål skole og Hønefoss skole, og elevrådet ved Hønefoss skole.  

Høringsuttalelsene ble vedlagt sak 65/14 som elektroniske vedlegg. Innholdet i høringsuttalelsene ble ikke 

referert eller drøftet i saksframlegget. Det burde de etter VKRs vurdering blitt. Som vi tidligere har vært inne 

på, hadde rådmannens saksframlegg til formannskapet i oktober 2013 etter gjennomført åpen høring, 

relativt utførlig beskrivelse av hva de 17 høringsinstansene mente. 

I høringsuttalelsene var det konkrete forhold som burde vært kommentert, slik VKR ser det. 

Samarbeidsutvalget ved Hønefoss skole viste til oppgraderinger av skolen som allerede var gjort; «nytt 

skifertak, ny skiferbekledning på toppetasjen, nytt skorom for å spare innemiljøet, nytt brannalarmanlegg 

(ferdigstilles våren 2014), nye toaletter og en slitt utvendig mur som renoveres fra grunnen denne våren». 

Rådmannen burde opplyst om hvorvidt disse oppgraderingene var hensyntatt i estimatet over 

rehabiliteringskostnader. Basert på våre undersøkelser, legger VKR til grunn at det ikke var tatt hensyn til 

oppgraderingene samarbeidsutvalget pekte på, verken før eller etter høringsrunden. Poenget vårt er ikke at 

rådmannen i saksframlegget nødvendigvis burde gjort et «kronefradrag» i estimatet over 

rehabiliteringskostnadene. Poenget vårt er at opplysningene fra samarbeidsutvalget burde blitt kommentert. 

Etter gjennomførte samtaler med administrasjonen i forbindelse med forvaltningsrevisjonen, legger VKR til 

grunn at estimatet var et grovt estimat gjort av den administrative ledelsen selv, basert på byggets størrelse 

og erfaringspriser pr. kvadratmeter ved totalrehabilitering. Det hadde etter VKRs vurdering vært tilstrekkelig 

å opplyse om dette i saksframlegget, dersom rådmannen da samtidig hadde opplyst mer generelt om 

hvorvidt oppgraderingene samarbeidsutvalget pekte på ville påvirke estimatet, om i det hele tatt. 

Slik VKR ser det, hadde det også styrket saken om rådmannen hadde kommentert samarbeidsutvalgets 

etterlysning av hva kostnadene ved å bygge ut Ullerål skole ville bli. 

Selv om vi legger grunn at de i administrasjonen som behandlet saken var godt kjent med argumentene mot 

nedleggelse, og selv om vi legger til grunn at kommunestyrets medlemmer også var kjent med dem, var den 

manglende omtalen av høringsuttalelsene lite tillitvekkende for omverdenen. 

Konklusjon: VKRs konklusjon er at saksbehandlingen delvis tilfredsstilte revisjonskriteriet. Høringsuttalelsene 

var vedlagt saken til kommunestyret som elektroniske vedlegg. Men innholdet i høringsuttalelsene ble ikke 

referert, og dermed heller ikke drøftet. Enkelte punkter i høringsuttalelsene burde blitt kommentert konkret i 

saksframlegget. 

 

Oppsummering og konklusjon 
Vi har ovenfor sett at våre delkonklusjoner er: 

- Sak 65/14 var forsvarlig utredet. Saksutredningen hadde et grunnlag som var tilstrekkelig til at 

kommunestyret kunne fatte et lovlig vedtak, noe som også var Fylkesmannens konklusjon. 

Saksframlegget kunne likevel med fordel inneholdt flere faktiske opplysninger og faglige synspunkter 

som forelå allerede da saken ble skrevet. Hvorvidt det var nødvendig eller hensiktsmessig med 

ytterligere utredninger enn det som forelå, var et politisk spørsmål. 

- Barna ble hørt, og deres synspunkter var tilgjengelige for kommunestyret fordi uttalelsene fra 

samarbeidsutvalget og elevrådet var vedlagt saken. Men saksframlegget burde vært tydeligere på 

hvordan rådmannen hadde vurdert og vektlagt hensynet til barnas beste. VKRs konklusjon er at 
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saksbehandlingen delvis tilfredsstilte kravet om at barn skal høres og at hensynet til barns beste skal 

være et grunnleggende hensyn. 

- Det ble gjennomført høring, som tok utgangspunkt i anbefalinger fra Utdanningsdirektoratet, men 

avvek fra disse anbefalingene på to punkter. Merk likevel at det er tale om anbefalinger, ikke lovkrav. 

Gjennomføringen av høringsrunden tilfredsstilte delvis revisjonskriteriet. 

- VKRs konklusjon er at saksbehandlingen delvis tilfredsstilte kravet om at kommunestyret skal ha fått 

rimelig kjennskap til synspunktene til dem som ble berørt av skolenedleggelsen. Høringsuttalelsene 

var vedlagt saken til kommunestyret som elektroniske vedlegg. Men innholdet i høringsuttalelsene 

ble ikke referert, og dermed heller ikke drøftet. Enkelte punkter i høringsuttalelsene burde blitt 

kommentert konkret i saksframlegget. 

I den samlede vurderingen veier det tyngst at saken hadde et grunnlag som var tilstrekkelig til at 

kommunestyret kunne fatte et lovlig vedtak, og at barna ble hørt gjennom elevrådet. Barnas synspunkter var 

tilgjengelige for kommunestyret. Samtidig peker vi på at selve saksframlegget burde vært mer utfyllende, og 

at gjennomføringen av høringsrunden ikke fullt ut ble gjort i henhold til det som var anbefalt. 
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5. Nye opptaksområder 
 

 
PLASSERING AV TEMAET OG PROBLEMSTILLING 

 
Nedleggelsen av Hønefoss skole gjorde det nødvendig å endre opptaksgrensene mellom de andre skolene. 
Arbeidet ble påbegynt i 2018. HOK gjorde vedtak om nye kretsgrenser i november 2018. Etter initiativ fra 
HOK i mai 2019 ble det igangsatt en prosess for å behandle opptaksgrensene på nytt. 
 
I kapittel 5 ser VKR på problemstillingen om administrasjonens saksbehandling og saksframstilling var i 
samsvar med lovkrav og god forvaltningsskikk.  
 
Kapittel 5.1 omhandler det normative grunnlaget (revisjonskriteriene). Faktabeskrivelsen i kapittel 5.2 er 
bygd opp kronologisk. Vurderingene i kapittel 5.3 knytter faktaopplysningene til de relevante 
revisjonskriteriene. 
 
Vi presiserer at forvaltningsrevisjonen ikke omfatter det fornyede arbeidet med opptaksgrensene, som ble 
initiert av HOK i mai 2019 og behandlet av kommunestyret i desember 2019. Dette arbeidet har gått 
parallelt med revisjonens arbeid, og er ikke gjenstand for revisjonens kontroll i denne sammenheng. 
 

 

 

5.1. Normativt grunnlag – hva kreves? 

Utledede revisjonskriterier 
VKR har utledet følgende revisjonskriterier for vurderingen av administrasjonens saksbehandling og 

saksframlegg om nye opptaksgrenser: 

 
 

1) Fastsetting av opptaksområder for skolene må ivareta nærskoleprinsippet. 
 

2) Barn skal høres som del av saksbehandlingen, og hensynet til barns beste skal være et 
grunnleggende hensyn. 
 

3) I høringsrunden bør samarbeidsutvalg, ansattes fagforeninger og elevråd ha fått anledning til å 
uttale seg. Høringsfristen bør være to måneder. 
 

4) Folkevalgte organer skal ha fått rimelig kjennskap til de som gav høringsuttalelser.  
 
 

 

Nr. 1 bygger på opplæringslova § 8-1. Nr. 2 bygger på Barnekonvensjonen. Nr. 3 og 4 bygger på 

Utdanningsdirektoratets rundskriv 2/2012, uttalelser fra Sivilombudsmannen og alminnelige prinsipper om 

saksforberedelse og kontradiksjon. 

Nedenfor gir vi en nærmere omtale om hva som ligger i de nevnte kildene til revisjonskriteriene. 
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Opplæringslova 
Opplæringslova § 8-1 første ledd fastsetter: 

 
«Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som 
dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til.» 
 

 

Vurderingen av hva som er nærmest for eleven skal ta utgangspunkt i geografiske forhold, men det skal også 

tas hensyn til andre forhold som for eksempel om søsken er plassert på den samme skolen, kapasiteten på 

skolene og om skoleveien er farlig.13 

Nærskoleprinsippet er mer enn et prinsipp, det er en rettighet for den enkelte elev. Dette innebærer at for 

konkrete elevers vedkommende kan klages til fylkesmannen, som i vedtak kan fastsette hva som er den 

enkelte elevs nærskole. Dette gjelder også dersom kommunen har fastsatt forskrift om opptaksområder, og 

forskriften etter fylkesmannens vurdering er i strid med nærskoleprinsippet.14 

Men nærskoleprinsippet virker ikke inn på kommunestyrets muligheter ved valg av skolestruktur i 

kommunen. Nærskoleprinsippet er i seg selv ikke til hinder for nedleggelse av en skole. 

 

Nærmere om nærskoleprinsippet 
Utdanningsdirektoratet har i flere tolkningsuttalelser gitt uttrykk for hvordan nærskoleprinsippet er å forstå, 

etter direktoratets syn. Vi viser til uttalelser av 21. september 2009, 4. februar 2013 og 12. desember 2014. 

Disse er tilgjengelig på Utdanningsdirektoratets nettsider.15 

Vi ser nærmere på direktoratet uttalelse av 12. desember 2014. Utdanningsdirektoratet tar i drøftingen av 

nærskoleprinsippet utgangspunkt i geografiske forhold, men sier at også andre forhold kan være relevante: 

 
«Hva som skal regnes som nærskolen avgjøres av en rekke forhold omtalt i opplæringslovens forarbeider, 
jf NOU:18 1995 og Ot.prp. nr. 46 (1998-1999). Det skal tas utgangspunkt i geografi, men også andre 
objektive forhold som topografi og farlig skolevei er relevante hensyn. I tillegg kan det legges vekt på 
subjektive forhold som at eleven har søsken på skolen. 
 
[…] Det kan ikke legges vekt på hensyn som vil være i strid med nærskoleprinsippet eller opplæringslovens 

formål; for eksempel” lik belastning” på kommunens skoler, opprettholdelse av skoler med svakt 

elevgrunnlag, spredning av faglig sterke og svake elever, samling av minoritetselever og 

spesialundervisningselever osv.» 

 

 

Direktoratet har også drøftet om kapasitetsproblemer – eksisterende og framtidige – er relevante ved 

praktiseringen av nærskoleprinsippet. Om allerede eksisterende kapasitetsproblem heter det i 

tolkningsuttalelsen fra 2014: 

 

 

 

13 Jf. Vidar Raugland og Susanne Azevedo Nirø i Norsk lovkommentar note 199 til bestemmelsen. 

14 Utdanningsdirektoratet har i tolkningsuttalelse 12. desember 2014 uttrykt det som at «Det ligger ikke 

innenfor det kommunale handlingsrom eller selvstyre å fastsette forskrifter i strid med nærskoleprinsippet.» 

15 https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Narskole-og-skolekretsgrenser/Narskoleprinsippet-

og-skolekretsgrenser/  

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Narskole-og-skolekretsgrenser/Narskoleprinsippet-og-skolekretsgrenser/
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Narskole-og-skolekretsgrenser/Narskoleprinsippet-og-skolekretsgrenser/
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«Ettersom forarbeidene åpner for at kapasitet kan være et hensyn det kan legges vekt på i praktiseringen 
av nærskoleprinsippet, vil en forskrift om kretsgrenser som legger vekt på kapasitet etter en nærmere 
vurdering kunne være lovlig. 
 
Det er imidlertid en svært begrenset adgang til å legge vekt på kapasitet, både ved avgjørelsen av 
enkeltsaker og ved fastsettelse av forskrift om skolekretsgrenser. Etter Utdanningsdirektoratets vurdering 
blir det først aktuelt å legge vekt på kapasitet når det kan dokumenteres at en skole er full.» 
 

 

Om framtidige kapasitetsproblemer mente Utdanningsdirektoratet: 

 
«I nærskolesaker, og ved fastsettelse av forskrift om skolekretsgrenser, kan det i utgangspunktet ikke 
legges vekt på fremtidige kapasitetsproblemer, uansett hvor dokumentert disse skulle vise seg å være. 
Dette innebærer at kommunen må fylle opp skolene hvert år med de elevene som etter 
nærskoleprinsippet hører til den enkelte skole. 
 
Det at skolene skal fylles opp i forhold til sin kapasitet, innebærer imidlertid ikke at de skal være så fulle at 
én elev fra eller til gjør at elevtallet på skolen blir ulovlig stort, jf opplæringsloven kap. 9a. En skole er full i 
nærskoleprinsippets forstand når elevtallet har nådd en viss grense - skjønnsmessig, pedagogisk og 
bygningsmessig. Med et slikt maksimumstall som bakgrunn, må kommunen fordele de øvrige elevene på 
andre skoler på en forsvarlig og likeverdig måte, enten ved forskriftsregulering og/eller ved 
enkeltsaksbehandling.» 
 

 

Oppsummert ser vi at Utdanningsdirektoratet legger til grunn at: 

- Hva som skal regnes som nærskolen avgjøres av en rekke forhold.  Det skal tas utgangspunkt i 

geografisk nærhet til skolen, men også andre objektive forhold som topografi og farlig skolevei er 

relevante hensyn. I tillegg kan det legges vekt på subjektive forhold som at eleven har søsken på 

skolen.  

- Det kan ikke legges vekt på hensyn til «lik belastning» på kommunens skoler. Adgangen til å 

vektlegge kapasitetsproblemer er svært begrenset, og kan i praksis gjøres bare når det kan 

dokumenteres at en skole er full. Framtidige kapasitetsproblemer kan det i utgangspunktet ikke 

legges vekt på. En skole er full i nærskoleprinsippets forstand når elevtallet har nådd en viss grense – 

skjønnsmessig, pedagogisk og bygningsmessig. 

 

Barnekonvensjonen 
VKR viser til det vi har nevnt om Barnekonvensjonen i kapittel 4.1. 

 

Utdanningsdirektoratets rundskriv 2/2012 
VKR viser til det vi har nevnt i kapittel 4.1 om Utdanningsdirektoratets rundskriv 2/2012. Vi gjentar det 

Utdanningsdirektoratet anbefaler om høringsrunden ved forslag om skolenedleggelser og endring av 

opptaksgrenser: 

 
«Spørsmål om skolestruktur og eventuelle kretsgrenser for skoler vil i stor grad berøre foreldre og 
nærmiljø. Skolens samarbeidsutvalg, alternativt foreldrerådet, bør derfor få anledning til å uttale seg når 
det gjelder vedtak om skolestruktur. 
 
Andre som bør få anledning til å uttale seg i slike saker kan være: 

- Fagforeningene for de ansatte ved skolen, grendelag og andre grupper og organisasjoner som kan 
ha interesse i saken. 
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- Andre brukere av skolen som vil bli påvirket av en nedleggelse. 
- Andre brukerorganer ved skolene, for eksempel skolemiljøutvalg og elevråd. 
- Samarbeidsutvalg eller foreldreråd ved andre skoler som berøres.» 

 

 

I kapittel 4 ovenfor (om sak 65/14) har vi lagt til grunn at lag og organisasjoner som berøres av en 

skolenedleggelse bør være høringsinstanser. Dette stiller seg annerledes i en sak om opptaksgrenser der 

spørsmålet om nedleggelse allerede er behandlet. Derfor er ikke revisjonskriteriene i kapitlene 4 og 5 

identiske på dette punktet. 

Rundskrivet anbefaler to måneders høringsfrist. 

 

 

5.2. Faktabeskrivelse 

Kort om avstandene 
For lesere av rapporten som ikke er godt kjent i Hønefoss by, har vi på rapportens side 1 tatt inn et enkelt 

kart, der Benterud skole, Hønefoss skole og Ullerål skole er markert med piler henholdsvis sør i byen, midt i 

byen og nord i byen.  

Noe sør for Hønefoss skole ligger Hønefoss bru («bybrua»). Etter samtaler med folkevalgte, foreldre og 

ansatte i administrasjonen legger VKR til grunn at bybrua utgjør det tradisjonelle skillet mellom nordre og 

søndre bydel i Hønefoss. 

Enkle søk på kartverktøy på internett gir følgende oversikt over avstandene mellom skolene (som gangveier, 

ikke bilveier): 

- Fra Benterud skole til Hønefoss skole er det om lag 2 kilometer gangavstand. 

- Fra Hønefoss skole til Ullerål skole er det om lag 1,4 kilometer gangavstand. 

- Fra Benterud skole til Ullerål skole er det om lag 3,4 kilometer gangavstand. 

Hønefoss skole ligger altså noe nærmere Ullerål skole enn Benterud skole.  

Det medfører at en tenkt «midtlinje» mellom Benterud skole og Ullerål skole ligger noen hundre meter sør 

for dagens plassering av Hønefoss skole – om lag ved Hønefoss bru. Elever bosatt nord for denne tenkte 

midtlinjen vil ha kortest gangvei til Ullerål skole. Elever bosatt sør for midtlinjen vil ha kortest gangvei til 

Benterud skole. 

 

Hovedrapporten fra 2013 
Vi ser først på hva som i 2013 og 2014 ble sagt om fordeling av elevene ved Hønefoss skole dersom skolen 

ble lagt ned. 

I hovedrapporten fra 201316 var det flere uttalelser om hvilke skoler elevene ved Hønefoss skole ville sogne 

til – dvs. ha som nærskole – dersom skolen ble nedlagt: 

 
«Om Hønefoss skole legges ned, og det bygges ny skole på Benterud, vil om lag halvparten av elevmassen 
fra Hønefoss få Benterud som nærskole.» 
 
«Om lag halvdelen av elevene som har Hønefoss som sin nærskole, vil ved en eventuell nedlegging få 
Ullerål som nærskole.» 
 

 

16 Se kapittel 4.2 ovenfor 
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Vi ser at elevmassen ved Hønefoss skole ville bli delt i to ved nedleggelse, dersom Benterud ble valgt som ny 

skole i Hønefoss sør. 

 

Saksframlegget i sak 65/14 
Saksframlegget til vedtaket om nedleggelsen av Hønefoss skole – sak 65/14 – berørte fordelingen av 

Hønefoss skoles elever etter nedleggelsen:  

 
«Hønefoss skole har inneværende skoleår 235 elever. Av disse er ca. 210 bosatt nord for Hønefoss bru 
(bybrua ved fossen). Ved å bygge ut Ullerål skole til å få en kapasitet på 600 elever, og samtidig legge ned 
Hønefoss skole, mener rådmannen den nordre bydelen vil få en god og framtidsrettet skolestruktur. 
 
Grovt sett vil alle som er bosatt nord for Hønefoss bru sogne til Ullerål skole. De som bor sør for Hønefoss 
bru vil sogne til nye skole i Hønefoss syd.» 
 

 

I det forutgående høringsbrevet av 10. mars 2014 het det at opptaksområder for den nye skoleløsningen ikke 

var utredet i detalj, og ville bli fastsatt etter endelig politisk behandling. 

VKR har i samtaler med flere politikere fra både posisjon og opposisjon fått opplyst at de i 2014 oppfattet det 

slik at alle elevene, eller i alle fall nær sagt alle elevene, ved Hønefoss skole skulle flyttes til Ullerål skole når 

sistnevnte sto ferdig. 

 

Skolebehovsanalyser 
Ringerike kommune innhentet i 2016 rapporten Barnehage- og skolebehovsanalyse 2016-2030 – Langsiktige 

og helhetlige vurderinger fra konsulentselskapet Norconsult. I 2018 innhentet kommunen rapporten 

Befolknings- og elevtallsprognoser 2018-2033, også fra Norconsult. Begge rapportene er tilgjengelige på 

kommunens nettsider.17 Versjonen av 2018-rapporten som ligger på nett er datert 18. juni 2018. Rådmannen 

har opplyst at 2016 var første gang kommunen innhentet slike eksterne analyser. 

VKR anser det som utenfor mandatet å gjøre en nærmere vurdering av innholdet i disse rapportene, og vi 

refererer ikke inngående fra dem. Men vi nevner at 2018-rapporten gav elevtallsprognoser for kommunen 

under ett og pr. opptaksområde fram mot 2033. 

Norconsult opplyste om prognosen for eksisterende Hønefoss skole opptaksområde (kapittel 5.2), samt om 

prognoser for Benterud skole etter ny skolestruktur (kapittel 5.3) og Ullerål skole etter ny skolestruktur 

(kapittel 5.4).  

Det går fram av Norconsults rapport at prognosene for Benterud skole og Ullerål skole bygde på at elevene 

ved Hønefoss skole ville bli fordelt med om lag en halvdel på hver av skolene, se øverst på rapporten side 14. 

 

Høringsbrevet i HOK-sak 42/18 
Den 7. juni 2018 sendte administrasjonen ut høringsbrev med overskriften «Høringsbrev – reviderte 

opptaksområder grunnskolene i Ringerike». 

Forrige gang opptaksområdene ble revidert var ved HOKs vedtak 9. mars 2016, HOK-sak 8/16. 

Innledningsvis i høringsbrevet av 7. juni 2018 ble det vist til at ferdigstillelse av to nye skoler i Hønefoss 

skapte behov for å justere opptaksområdene til grunnskolene i kommunen, særlig sentrumsområdene. Det 

 

17 https://www.ringerike.kommune.no/aktuelt/honefoss-skole  

https://www.ringerike.kommune.no/aktuelt/honefoss-skole
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ble videre vist til at Hønefoss skole var vedtatt nedlagt når Ullerål skole står klar, til starten av skoleåret 

2020/ 2021. 

Videre het det, blant annet: 

 
«De siste elevtallsprognosene viser at kapasiteten ved de to nye skolene vil være nok til å dekke 
skolebehovet for elever i Hønefoss fram til slutten av neste tiåret. 
 
Det er flere elever i Ullerål og Hønefoss sine nåværende opptaksområder, enn i opptaksområder som i dag 
dekkes av Eikli skole og Kirkeskolen. For å tilpasse kapasiteten til den forventede elevtallsøkningen ved de 
to barneskolene i Hønefoss, foreslås det at nåværende opptaksområde for Hønefoss skole deles mellom 
Ullerål og Benterud skole. 
 
Dersom alle elevene ved Hønefoss overføres til Ullerål 1. august 2020, vil skolen ha over 600 elever, mens 
det vil være i noe over av 300 elever på Benterud. 
 
For å få to skoler i Hønefoss, begge med kapasitet til forventet elevtallsøkning de neste årene, foreslås det 
derfor at det nåværende Hønefoss skoles opptaksområde deles mellom Ullerål og Benterud når nye Ullerål 
skole er ferdig.» 
 

 

Høringsbrevet viste videre til nærskoleprinsippet, som sier at grunnskoleelever har rett til å gå på den skolen 

som ligger nærmest eller ved den skolen i nærmiljøet de sokner til. 

Vedlagt høringsbrevet var administrasjonens beskrivelse av reviderte opptaksområder, både skriftlig og ved 

kart. Kartet så slik ut: 

 

Den røde streken viser den foreslåtte grensen mellom opptaksområdet for Benterud skole i sør og Ullerål 

skole i nord etter nedleggelsen av Hønefoss skole. Hønefoss bru («bybrua») vises i nedre bildekant. 

Høringsfristen var 20. oktober 2018. Det vil si at høringsperioden var fra 7. juni 2018 til 20. oktober 2018, en 

periode på om lag tre og en halv måned. 

 

Høringsuttalelser i HOK-sak 42/18 
Høringsbrevet av 7. juni 2018 ble sendt til samarbeidsutvalgene ved kommunens grunnskoler, Brakar, 

Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund, Delta og Fagforbundet. 
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Følgende gav høringsuttalelser: 

- Samarbeidsutvalget ved Vang skole støttet rådmannens forslag. 

- Samarbeidsutvalget ved Helgerud skole hadde en merknad til opptaksgrensen mellom Helgerud 

skole og Veien skole. 

- Samarbeidsutvalget ved Hallingby skole ville beholde opptaksgrensen mot Ullerål skole, ikke (som 

rådmannen foreslo) å utvide området for Ullerål skole i retning Hallingby skole. 

- Samarbeidsutvalget ved Ullerål skole ønsket ikke at nye Ullerål skole skulle bli full ved oppstart, og 

ønsket derfor å beholde gjeldende opptaksgrense ved elva og deler av jernbanelinja. 

- Ansatte ved Hønefoss skole viste til forutsetningen om at Hønefoss skole og Ullerål skole skulle slå 

seg sammen ikke ville slå til. Det ville føre til at elever fra Hønefoss nord måtte krysse sentrum for å 

komme til Benterud skole i sør. De ansatte etterlyste trafikksikringstiltak i den forbindelse. 

I tillegg gav Brakar uttalelse. Den refererer vi ikke her. 

Ingen av høringsuttalelsene fra samarbeidsutvalgene nevnte særskilt om eller hva elevrådets representant i 

utvalget hadde ment. 

 

Særlig om svar fra FAU og SU ved Hønefoss skole 
FAU ved Hønefoss skole avga 19. oktober 2018 det som ble kalt «Foreløpig høringssvar angående 

skolegrenser og overgang til nye skoler». Her ble det stilt seks spørsmål som FAU ønsket svar på, før endelig 

høringssvar ble avgitt: 

1. Hvilken skole førsteklassinger skoleåret 2019/ 2020 skulle begynne på. (Ville det være like 

hensiktsmessig å begynne direkte på Ullerål eller Benterud skole, framfor å gå ett år på Hønefoss 

skole?) 

2. Hvilken ungdomsskole ville Hønefoss-elevene som flyttes til Benterud skole sokne til? 

3. Redegjørelse for sikring av skoleveien til Benterud skole. 

4. Om det var muligheter for individuelle vurdering ved valg av skole. 

5. For å skape forutsigbarhet og trygghet, ba FAU om at det ble laget en plan for gjennomføringen / 

overføringen, med elever og foresatte som målgruppe for informasjonen. 

6. FAU ønsket dialog og drøfting om hva som var tenkt for å opprettholde kvalitet og fokus ved 

Hønefoss skole i nedtrappingstiden.  

Samarbeidsutvalget ved Hønefoss skole støttet uttalelsen fra FAU. I tillegg understreket samarbeidsutvalget 

ytterligere to forhold: For det første at økt bilkjøring til Benterud skole kunne bli et problem. For det andre at 

to broer over elva ville kunne lette skoleveien for elever fra nordsida av byen som skulle gå til Benterud skole 

i sør. 

 

Saksframlegget i HOK-sak 42/18 
Saksframlegg i saken er datert 25. oktober 2018. Innledningsvis ble det gjort rede for bakgrunnen for saken 

og for gjennomføringen av høringen. 

Innholdet i høringsuttalelsene var punktvis kommentert, på denne måten: 

 
       «… 

• FAU ved Hønefoss skole har avgitt en uttalelse der det stilles flere spørsmål som vil bli besvart. 

• Både SU og ansatte ved Hønefoss skole har i sine uttalelser påpekt viktigheten av sikre 
trafikkløsninger. 

• Uttalelsene fra råd/ utvalg eller ansatte ved Hønefoss skole har ikke kommentert direkte de 
foreslåtte nye opptaksområdene. 

• SU ved Hallingby skole ønsker ikke noen endring av opptaksområdet i området ved Hen. 

• FAU ved Ullerål skole ønsker den foreslåtte endringen av grensen mot Hallingby skole. 
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• SU ved Helgerud skole mener en naturlig grense mot Veien skoles opptaksområde er ved E-16, 
ikke ved avkjøringen til Oppen gård. 

• SU ved Vang skole støtter de foreslåtte endringene.» 
 

 

Saksframlegget kommenterte hvordan høringsuttalelsene hadde blitt vurdert: 

 
«Etter høringen er grensen mellom Ullerål og Hallingby skoler foreslått endret, noe som også betyr at 
nærskoleprinsippet blir ivaretatt. 
 
Forslaget fra SU ved Helgerud er og tatt inn i det endelige forslaget til nye opptaksområder. 
 
For ungdomstrinnet er det heller ingen vesentlige endringer i forhold til dagens opptaksområder etter 
høringen. (Dagens opptaksområder ble vedtatt av HOK 09.03.16.) 
 
Ut over dette er det ikke gjort endringer i forslaget til opptaksområder etter høringsrunden.» 
 

 

Dessuten ble det opplyst at trafikksikkerhet ville bli behandlet i egen sak. Og det ble vist til at det i Ringerike 

kommune kan søkes om å få gå på en annen skole enn nærskolen. Rektor ved skolen det ble søkt opptak ved 

behandler slike søknader, og det er i hovedsak kapasitet som avgjør om slike søknader innvilges. 

Rådmannens vurdering var: 

 
«Rådmannen ser det som viktig med tydelige og forutsigbare opptaksområder. Videre mener rådmannen 
at den vedtatte forskrift til opptaksområder ikke skal være til hinder for muligheten til å søke plass ved 
annen skole.» 
 

 

Vedlagt saken var høringsuttalelser fra:  

- Samarbeidsutvalgene ved Hallingby skole, Hønefoss skole, Helgerud skole. 

- FAU ved Ullerål skole og Hønefoss skole. 

- Ansatte ved Hønefoss skole. 

- Brakar 

 

Administrasjonens svar til FAU ved Hønefoss skole 
Vi har ovenfor sett at FAU ved Hønefoss skole i foreløpig høringsuttalelse stilte seks spørsmål som man 

ønsket svar på, før endelig høringsuttalelse ble avgitt. Den foreløpige høringsuttalelsen er datert 19. oktober 

2018, altså dagen før høringsfristen gikk ut. 

Vi har også sett at rådmannen i saksframlegget viste til at «FAU ved Hønefoss skole har avgitt en uttalelse der 

det stilles flere spørsmål som vil bli besvart». Administrasjonen svarte FAU ved brev 31. oktober 2018.  

Til FAU sitt spørsmål om hvor førsteklassinger skoleåret 2019/ 2020 skulle begynne, svarte administrasjonen: 

 
«Elever som ut fra dagens opptaksområder tilhører Hønefoss skole, og som skal starte i 1. klasse i august 
2019, skal slik det er foreslått starte grunnskoleopplæringen ved Hønefoss skole. 
 
FAU uttrykker at de ønsker en dialog om dette fordi de ser det som best at elevene får starte på den 
skolen de skal være elever hele barneskolen. Ringerike kommune går gjerne i dialog med FAU ved 
Hønefoss skole om dette. Kommunen vil innkalle til dialogmøte i november/ desember 2018.» 
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Videre ble det svart: 

- Elever bosatt eksisterende opptaksområde for Hønefoss skole, skal også i framtiden gå på Hov 

ungdomsskole. 

- Egen politisk sak om skolevei var under utarbeidelse, og ville bli behandlet innen kommende 

årsskifte.  

- Det ville også i framtiden være fullt mulig å søke om skolegang ved annen skole enn nærskolen. 

- Skoleledelsen ved berørte skoler ville utarbeide plan for gjennomføring når forslaget til nye 

opptaksområder var politisk vedtatt. 

- Kommunen forutsatte at det alltid er god kvalitet ved alle kommunens grunnskoler, også etter 

vedtak om nedleggelse. 

Administrasjonens brev av 31. oktober 2018 ligger ikke ved saken til HOK i kommunens innsynsløsning, men 

ble delt ut til hovedutvalgets medlemmer. 

 

HOKs behandling av sak 42/18 
HOK behandlet sak om reviderte opptaksområder for grunnskolene i kommunen i møte 7. november 2018. 

I debatten ble det fremmet et alternativt forslag til rådmannens forslag. Forslaget gikk ut på at de gjeldende 

opptaksområdene i kommunen ble videreført (med unntak av at Benterud skole skulle overta elevene fra 

Eikli skole og Kirkeskolen). Forslaget gikk videre ut på at sak om endring av opptaksområder skulle endres 

senere, når skolestrukturspørsmål var endelig avklart. Opptak fra debatten viser at bakgrunnen for det 

alternative forslaget var et politisk ønske om å videreføre driften ved Hønefoss skole. 

Rådmannens forslag til reviderte opptaksområder ble vedtatt, mot to stemmer (som stemte for det 

alternative forslaget). 

Opptak fra debatten viser at selve grensene mellom opptaksområdene ikke ble debattert. 

 

Møte i HOK 9. mai 2019 og videre oppfølging 
Hovedutvalgets leder viste i møte 9. mai 2019 til at det hadde vært stort engasjement i saken etter at HOK 

vedtok nye opptaksgrenser i november 2018.  

Komitelederen hadde sammen med assisterende rådmann og kommunens representant ved 

samarbeidsutvalget ved Hønefoss skole hatt møte med FAU’ene ved Hønefoss skole og Ullerål skole. 

Oppfatningen fra disse møtene var at mange hadde opplevd å ikke ha tilstrekkelig medvirkning i prosessen, 

noe utvalgets leder mente utvalget burde lytte til. 

Etter forslag fra lederen gjorde HOK vedtak om å be rådmannen komme med ny sak om opptaksområder i 

Hønefoss by, noe som måtte gjøres i god dialog med skolene. Denne saken har senere blitt behandlet av 

administrasjonen og folkevalgte organer, senest i kommunestyrets møte 13. desember 2019.  

Vurdering av saksbehandlingen mellom mai og desember 2019 faller utenfor VKRs mandat. 

 

Orientering for kommunestyret juni 2019 
I kommunestyremøtet 6. juni 2019 orienterte rådmannen om Ullerål skole og Benterud skole. 

Presentasjonen inneholdt: 

- Historikk 

- Forskjellen i trafikksikkerhetstiltak mellom Benterud og Ullerål skole 

- Trafikksikkerhetstiltak ved Ullerål skole 

- Veien videre og kommende saker til behandling 
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Når det gjaldt historikken, viste kommunalsjef for skole til at de fleste norske kommuner de siste 20 årene 

hadde hatt utvikling mot færre og større skoler. Både økonomiske og pedagogiske grunner lå bak denne 

utviklingen. Kommunalsjefen opplyste at Ringerike kommunes strukturutvalg (2005, med politisk deltakelse) 

lagde en innstilling som lignet veldig på de vedtakene som senere hadde blitt gjort om skolestruktur de neste 

15 årene. Deretter laget kommunens kvalitetsutvalg (fram til 2008) grunnlaget for prosessen fram mot 

kommunestyrets vedtak i 2008 om struktur i skolesektoren. 

Deretter gjorde kommunalsjefen rede for kommunestyrets 2008-vedtak og videre til kommunestyrets 2014-

vedtak om utbygging av Ullerål skole og påfølgende nedleggelse av Hønefoss skole. 

Kommunalsjefen opplyste om at Ullerål skole og Benterud skole ligger om lag 3,5 kilometer fra hverandre, og 

begge vil ha kapasitet til 600 elever. Deretter ble langsiktige elevtallsprognoser presentert: 

 

Det ble opplyst at prognosen ble lagt til grunn for kommunens planarbeid for barnehage og skole. Benterud 

skole og Ullerål skole vil dekke behovet for barneskoler sentralt i Hønefoss til siste halvdel av 2020-tallet, 

under forutsetning av at opptaksområdene til Ullerål og Benterud justeres og fastsettes slik at skolenes 

kapasitet utnyttes. Kommunalsjefens presentasjon viste at det må planlegges med en ny barneskole sentralt i 

Hønefoss som kan være klar til å bli tatt i bruk mot slutten av prognoseperioden. 

Status for elevtall pr. 1. mars 2019 ble opplyst å være: 

- Ullerål skole: 380 elever, Hønefoss skole: 215 elever. Til sammen 595 elever. 

- Benterud skole: 315 elever. 

Kommunalsjefen opplyste at veksten i elevtallet ved Ullerål skole hadde blitt større enn da man begynte å 

planlegge skolen, og dessuten hadde Benterud skole to privatskoler i nærområdet som påvirket skolens 

elevtall. 

Videre opplyste kommunalsjefen om hvilke innsparinger kommunen hadde hatt etter nedleggelsen av 

Stranden skole og Vegård skole. Foreløpig beregnet innsparing på driftsutgifter etter åpningen av Benterud 

skole 1. januar 2019 (og nedleggelse av Kirkeskolen og Eikli skole) ble opplyst. Og det ble opplyst om stipulert 

årlig driftsreduksjon som følge av nedleggelsen av Hønefoss skole (2,5 millioner kroner). 

På spørsmål fra et av kommunestyrets medlemmer – som mente å huske andre elevtallprognoser fra 2016 – 

svarte kommunalsjefen at det skyldtes at Statistisk sentralbyrå i 2018 nedjusterte prognoser for 

befolkningsvekst. 

 

Rådmannen opplyser 
Rådmannen har i samtale med VKR i november 2019 opplyst: 

- Rådmannen kan forstå at det ble reaksjoner i 2018, da forslag til nye opptaksgrenser medførte at 

grensen mellom kretsene for Ullerål skole og Benterud skole ikke ble satt ved bybrua, slik det ble 

signalisert i 2014. Fra 2015 har det vært større befolkningsvekst i Hønefoss nord enn tidligere antatt, 

på grunn av økt byggeaktivitet i området. Det er i seg selv gledelig, men har ført til at Ullerål skole 

blir full tidligere enn opprinnelig forutsatt. Dette fører til at noen av elevene ved Hønefoss skole må 

gå på Benterud skole. Byen er likevel i en luksussituasjon, med to, nye og store skoler. 

- Ekstern skolebehovsanalyse ble første gang innhentet i 2016. 
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Administrasjonen opplyser 
I sluttfasen av arbeidet med rapporten har administrasjonens blitt forelagt revisjonens vurderinger med 

hensyn til bl.a. forståelsen av nærskoleprinsippet ved fastsetting av nye opptaksområder i 2018, slik disse 

framkommer av rapporten kapittel 5.3. Til dette har administrasjonen opplyst følgende: 

 

«Det som har vært viktig når det gjelder opptaksområdene, er forutsigbarhet, og å sikre at det er 
plass på Ullerål for elever som kommer flyttende i området gjennom skoletiden (jf. Udir 12.12.2014). 
Det står og i skrivet fra Udir at  

 
«Ettersom forarbeidene åpner for at kapasitet kan være et hensyn det kan legges vekt på i 
praktiseringen av nærskoleprinsippet, vil en forskrift om kretsgrenser som legger vekt på kapasitet 
etter en nærmere vurdering kunne være lovlig.»  

 
Opptaksområdene ble forsøkt definert så ingen elever i opptaksområdet avises selv om de flytter inn i 
området gjennom skoletiden.  Samtidig skal skolen ta inn elever utenfra dersom det er kapasitet, noe 
kommunens regler for ønsket skolebytte presiserer. Begge disse forhold må hensynstas i praktisering 
av nærskoleprinsipp og opptaksområder.» 
 

 

 

5.3. Vurdering 

Innledning 
I mandatet for forvaltningsrevisjonen er det fastsatt at VKR skal vurdere saksbehandlingen og 

saksframstillingen i saken om reviderte opptaksområder i HOK-sak 42/18. 

Vi gjentar avgrensingen som ligger i at VKRs mandat ikke omfatter den fornyede behandlingen av spørsmålet 

om opptaksgrenser som har pågått parallelt med VKRs arbeid andre halvår 2019. 

 

Ble nærskoleprinsippet ivaretatt? 
Vi har i kapittel 5.1 utledet følgende revisjonskriterium: 

1) Fastsetting av opptaksområder for skolene må ivareta nærskoleprinsippet. 

 

VKRs vurdering: 

VKR minner om deler av innholdet i nærskoleprinsippet, som vi har sett på i kapittel 5.1 ovenfor: 

- Hva som skal regnes som nærskolen avgjøres av en rekke forhold. Det skal tas utgangspunkt i 

geografisk nærhet til skolen, men også andre objektive forhold som topografi og farlig skolevei er 

relevante hensyn.  

- Det kan ikke legges vekt på hensyn til «lik belastning» på kommunens skoler. Adgangen til å 

vektlegge kapasitetsproblemer er svært begrenset, og kan i praksis gjøres bare når det kan 

dokumenteres at en skole er full. Framtidige kapasitetsproblemer kan det i utgangspunktet ikke 

legges vekt på. En skole er full i nærskoleprinsippets forstand når elevtallet har nådd en viss grense – 

skjønnsmessig, pedagogisk og bygningsmessig. 

Vi minner også om at nærskoleprinsippet medfører individuelle rettigheter for det enkelte barn. 

Spørsmålet er om administrasjonens forslag til nye opptaksgrenser i 2018 ivaretok nærskoleprinsippet. På 

bakgrunn av det vi har sagt ovenfor om forståelsen av nærskoleprinsippet, legger vi for vår vurdering til 

grunn at kommunen må kunne synliggjøre to forhold for å vise at nærskoleprinsippet er ivaretatt:  
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- For det første at det er tatt utgangspunkt i geografisk nærhet og (eventuelle) andre objektive forhold 

som kan være relevante.  

- For det andre at det ikke er lagt vekt på forhold som det etter loven ikke kan legges vekt på. 

For ordens skyld skyter vi inn at vi er innforstått med at de nye opptaksområdene vakte reaksjoner i 

befolkningen etter at de var vedtatt av HOK 7. november 2018. Dette kom blant annet fram i HOKs møte 

9. mai 2019. Vi understreker at vi ser det som utenfor mandatet å konkret vurdere grensene som ble fastsatt 

(«gate for gate»), og om disse var optimalt utformet. Dette forutsetter en betydelig skjønnsutøvelse, der vi 

ikke kan se at det grunnlag for å sette revisjonens skjønn til erstatning for administrasjonens, som HOK 

sluttet seg til. 

VKR ser det som klart at administrasjonens forslag til reviderte opptaksområder i 2018 tok utgangspunkt i 

geografisk nærhet til skolene. 

Men det må etter vår vurdering stilles spørsmål ved om ikke administrasjonens forslag bygde delvis på 

hensyn som etter loven ikke kan tillegges vekt. Vi sikter da til hensynet til «lik belastning» av kommunens 

skoler og hensynet til tilpasning til framtidige kapasitetsproblemer. 

Vi har sett at både høringsbrevet og saksframlegget i HOK-sak 42/18 spesifikt viste til at forslaget om å dele 

opptaksområdet for Hønefoss skole skulle medvirke til at både Benterud skole og Ullerål skole skulle ha 

kapasitet til den forventede elevtallsøkning de neste årene. 

I seg selv er det ikke et problem å ønske kapasitet ved begge skolene til å håndtere forventet elevtallsøkning.  

Det mulige problemet oppstår dersom kommunen oppnår denne kapasiteten ved at noen barn må gå på en 

annen skole enn skolen som ligger nærmest hjemmet. 

VKR legger til grunn følgende hovedtrekk ved saken: 

- Dersom alle elevene ved Hønefoss skole skulle bli overført til Ullerål skole, ville Ullerål skole være full 

ved oppstart. 

- Men administrasjonens forslag fra 2018 medførte at et ikke ubetydelig antall elever fra Hønefoss 

skole skulle gå på Benterud skole i stedet. 

- Dette ville føre til opparbeiding av en tilsvarende «restkapasitet» ved Ullerål skole. 

VKR ser det slik at når administrasjonen først la til grunn at Ullerål skole ville bli full ved oppstart høsten 

2020, var det legitimt og nødvendig å legge vekt på dette når forslag til reviderte opptaksområder ble 

utarbeidet. 

Men det innebærer ikke nødvendigvis at opptaksgrensene kan flyttes så mye at Ullerål skole har 

restkapasitet, samtidig som barn som bor nærmest Ullerål skole må gå på Benterud skole. 

Slik VKR oppfatter Utdanningsdirektoratet, vil det som utgangspunkt ikke være i samsvar med 

nærskoleprinsippet å la barn som bor nærmest Ullerål skole gå på Benterud skole, dersom hensikten er å 

sikre jevnere elevfordeling mellom skolene. Først når Ullerål skole er full, vil nærskoleprinsippet gi rom for at 

disse barna skal gå på Benterud skole.18 Så lenge Ullerål skole har restkapasitet, så vil barna som bor 

nærmest denne skolen sokne dit, dvs. ha den som nærskole. Her tar vi forbehold for at topografiske og 

trafikale forhold m.m. kan påvirke vurderingen av hva som er å anse som nærskolen. 

Vi har ovenfor sett at Benterud skole og Ullerål skole ligger om lag 3,4 kilometer fra hverandre, målt i 

gangavstand. En tenkt midtlinje mellom skolene går noen hundre meter sør for dagens Hønefoss skole – om 

 

18 Jf. formuleringen «I nærskolesaker, og ved fastsettelse av forskrift om skolekretsgrenser, kan det i 

utgangspunktet ikke legges vekt på fremtidige kapasitetsproblemer, uansett hvor dokumentert disse skulle 

vise seg å være. Dette innebærer at kommunen må fylle opp skolene hvert år med de elevene som etter 

nærskoleprinsippet hører til den enkelte skole.» i Utdanningsdirektoratets tolkningsuttalelse 12. desember 

2014. (Vår understrekning.)  

(footnote continued) 
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lag ved Hønefoss bru («bybrua»). Denne grensen vil rent geografisk i alle fall være et naturlig utgangspunkt 

for drøftingen av nærskoleprinsippet ved fastsettelse av opptaksområdet mellom Benterud skole og Ullerål 

skole. Grunnen er at elever sør for «midtlinja» vil ha kortest gangvei til Benterud skole. Elever nord for 

«midtlinja» vil ha kortest gangvei til Ullerål skole. Dette er for øvrig i samsvar med det rådmannen antydet i 

saksframlegget i sak 65/14 om nedleggelsen av Hønefoss skole.19  

VKRs poeng er at dersom barn nord for en slik tenkt «midtlinje» ved bybrua skal gå på Benterud skole i sør, 

samtidig som Ullerål skole i nord har restkapasitet, vil det være problematisk i relasjon til nærskoleprinsippet. 

Vi leser kartet som fulgte høringsbrevet fra juni 2018 slik at en del barn nord for en tenkt «midtlinje» ved 

Hønefoss bru ville sokne til Benterud skole, ifølge administrasjonens forslag. Og vi oppfatter det slik at med 

administrasjonens forslag til HOK i sak 42/18 ville Ullerål skole ha noe restkapasitet.  

VKR savner en nærmere utredning av det vi har drøftet ovenfor i forbindelse med forberedelsen av HOK-sak 

42/18.  

Noen nærmere konklusjon har VKR ikke grunnlag for. Dels fordi også andre objektive forhold enn antall 

meter fra hjem til skole kan være relevante ved fastlegging av hva som er nærskolen. Dels fordi vi anser det 

utenfor revisjonens mandat å selv trekke opp de konkrete opptaksgrensene. Vi understreker dessuten at vårt 

eksempel med midtlinja mellom Benterud skole og Ullerål skole treffer best for barn som bor mer eller 

mindre langs linja mellom de to skolene, og mindre godt for de som bor i andre deler av Hønefoss. 

VKR er innforstått med at en slik forståelse og praktisering av regelverket som vi har lagt til grunn kan føre til 

at en skole blir nesten full, mens andre har nokså betydelig restkapasitet. I seg selv kan dette framstå som lite 

rasjonelt for begge skolers vedkommende, med hensyn til hensiktsmessig utnyttelse av arealer m.m. Vi har 

sett at rådmannen i saksframlegget til HOK-sak 42/18 la vekt på hensynet til forutsigbare opptaksområder, 

noe vi isolert sett er enig med rådmannen i at er et gode. 

Men vi oppfatter det slik at Utdanningsdirektoratet er fullt klar over dette dilemmaet, jf. følgende utdrag fra 

den tidligere nevnte tolkningsuttalelsen av 12. desember 2014: 

 
«Det er en utfordring ved nærskoleprinsippet at en individuell rettighet skal oppfylles, i utgangspunktet 
uavhengig av kommunens økonomi, samtidig som det kan være relevant å legge vekt på kapasiteten på 
skolene.» 
 

 

Tross dilemmaet, legger altså Utdanningsdirektoratet til grunn at barnets rett etter loven til å gå på 

nærskolen går foran, og at først når en skole er full kan elever fordeles til skoler som ligger lenger unna 

hjemmet. Vi viser for øvrig til Utdanningsdirektoratets understrekning av at nærskoleprinsippet er en 

individuell rettighet, altså mer enn et overordnet prinsipp eller ett av flere hensyn det skal legges vekt på. 

Det kan muligens reises spørsmål ved hvor mye vekt det skal legges på Utdanningsdirektoratets 

tolkningsuttalelse, rent rettskildemessig. Men tolkningsuttalelsen bygger på tyngre rettskilder, og må antas å 

være retningsgivende for fylkesmennenes klagesaksbehandling i saker om nærskoleprinsippet. VKRs 

vurdering er at dersom en kommune velger opptaksgrenser som i utgangspunktet ikke samsvarer med 

forståelsen Utdanningsdirektoratet legger til grunn, bør det i alle fall begrunnes.  

Konklusjon: Administrasjonen hadde for så vidt saklig grunn til å vektlegge kjente kapasitetsproblemer ved 

Ullerål skole ved oppstart i 2020. Men i det konkrete forslaget til nye opptaksgrenser var forholdet til 

nærskoleprinsippet ikke tilstrekkelig utredet. Saksbehandlingen tilfredsstilte delvis revisjonskriteriet. 

 

 

 

19 «Grovt sett vil alle som er bosatt nord for Hønefoss bru sogne til Ullerål skole», se kapittel 4.2. 
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Ble barnas beste ivaretatt i saksbehandlingen? 
Vi har i kapittel 5.1 utledet følgende revisjonskriterium: 

2) Barn skal høres som del av saksbehandlingen, og hensynet til barns beste skal være et 

grunnleggende hensyn. 

 

 

 

VKRs vurdering: 

Samarbeidsutvalgene ved skolene var høringsinstans da høringsbrevet ble sendt i juni 2018. I 

samarbeidsutvalgene sitter to elevrepresentanter, jf. opplæringslova § 11-1. Det er i og for seg på det rene at 

barn kan høres også gjennom myndighetsorganer o.l., jf. barnekonvensjonen § 12 nr. 2, altså ikke bare høres 

mer eller mindre direkte.  

Slik sett kan man si at administrasjonen la til rette for høring av barna og barns medvirkning. 

Men til forskjell fra høringsbrevet i sak 65/14 (se kapittel 4.2 ovenfor) hadde høringsbrevet av 7. juni 2018 

ikke en formulering om at høringsuttalelsene fra samarbeidsutvalget også måtte reflekterte elevenes 

synspunkter. Videre konstaterer VKR at ingen av høringsuttalelsene fra samarbeidsutvalgene spesifikt gav 

uttrykk for hva elevene mente om de nye opptaksgrensene eller hvilke konsekvenser de ville gi. VKRs syn er 

at det ikke uten videre kan tas for gitt at samarbeidsutvalgenes uttalelser reflekterte barnas syn. 

I sitt innhold var det naturlig nok flere høringsuttalelser som berørte barnas situasjon. Som ett eksempel 

nevner vi bekymringen hos de ansatte ved Hønefoss skole for trafikkfarene på skoleveien til Benterud skole i 

sør, for de elever som skulle dit.  

Men at voksne – eller samarbeidsutvalget som kollegium – målbærer synspunkter om barnas situasjon er 

ikke det samme som at barn selv blir involvert og hørt. 

Vi minner om at Utdanningsdirektoratet anbefaler at elevrådet vurderes som en selvstendig høringsinstans, 

ved siden av samarbeidsutvalget. 

Verken høringsbrevet eller saksframlegget i sak 42/18 nevnte eksplisitt barnekonvensjonen eller kommunens 

plikter som følger av den, eller inneholdt en vurdering av hvordan hensynet til barnas beste konkret hadde 

blitt vurdert. Det går fram av rådmannens vurdering at forslaget til reviderte opptaksgrenser ville gi tydelige 

og forutsigbare opptaksgrenser. VKR ser at det i seg selv er et gode, men som drøfting av barnas beste var 

det etter vår vurdering ikke tilstrekkelig. 

Konklusjon: Saksbehandlingen tilfredsstilte ikke revisjonskriteriet. Barna kan ikke anses tilstrekkelig hørt i 

høringsrunden i saken om reviderte opptaksområder. Saksframlegget kommenterte ikke forholdet til 

barnekonvensjonen eller hvilke vurderinger som var gjort med hensyn til barnas beste. 

 

Var høringsrunden tilfredsstillende? 
Vi har i kapittel 5.1 utledet følgende revisjonskriterium: 

3) I høringsrunden bør samarbeidsutvalg, ansattes fagforeninger og elevråd ha fått anledning til å 

uttale seg. Høringsfristen bør være to måneder. 

 

VKRs vurdering: 

VKR ser at administrasjonen la opp til en relativt bred høringsrunde. Sammenligner vi med høringsrunden 

fram mot sak 65/14 om nedleggelsen av Hønefoss skole (se kapittel 4.2), ser vi at kretsen av høringsinstanser 

var utvidet: Høringsbrevet ble sendt til samarbeidsutvalgene, FAU’er, Brakar, Utdanningsforbundet, Skolenes 

Landsforbund, Delta og Fagforbundet. 
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Denne framgangsmåten var i utgangspunktet i samsvar med anbefalingene fra Utdanningsdirektoratet. Og 

høringsfristen var på over tre måneder. Selv om man tar hensyn til at det var sommerferie, var høringsfristen 

likevel romslig. 

Men spørsmålet er likevel om ikke elevrådene burde vært på listen over høringsinstanser. Dette henger 

sammen med spørsmålet om barns medvirkning, som vi har drøftet ovenfor. Der har vi sett at det kom 

høringsuttalelser fra samarbeidsutvalgene, der elevrådet er representert. Men høringsuttalelsene sa ikke noe 

om barnets eller elevrådets egen stemme. Vi viser til at Utdanningsdirektoratets rundskriv anbefaler at man 

vurderer elevrådet som høringsinstans, ved siden av samarbeidsutvalget. Hadde det blitt gjort, ville det gitt 

en styrket mulighet for å høre barnas egen stemme inn i saken. 

VKR har merket seg det som kom fram i møte i HOK i mai 2019, om at forankringen av sak 42/18 ikke hadde 

vært god nok, som var deler av bakgrunnen for at HOK ønsket å starte prosessen på nytt. VKR oppfatter det 

slik at sak 42/18 vakte reaksjoner hos deler av byens befolkning.  

Men VKR finner det riktig å understreke av administrasjonens håndtering av saksforberedelsen var i samsvar 

med de anbefalinger som gjaldt, med unntak av de punktene VKR peker på. 

Konklusjon: Forslaget til reviderte opptaksområder ble sendt på relativt bred høring, men inkluderte ikke 

elevrådene eller sikret at barnas stemme ble hørt på annen måte. Høringsfristen var tilstrekkelig lang. 

Saksbehandlingen tilfredsstilte delvis revisjonskriteriet. 

 

 

Fikk HOK tilstrekkelig kjennskap til hva høringsinstansene mente? 
Vi har i kapittel 5.1 utledet følgende revisjonskriterium: 

4) Folkevalgte organer skal ha fått rimelig kjennskap til de som gav høringsuttalelser.  

 

VKRs vurdering: 

I saksframlegget til HOK-sak 42/18 ble høringsrunden omtalt. Hovedpunktene fra høringsuttalelsene ble 

referert. Det gikk fram at høringsuttalelsene hadde ført til noen endringer. Høringsuttalelsene var vedlagt. 

VKRs vurdering er at HOK til tilstrekkelig kjennskap til det høringsinstansene mente. 

Høringsfristen var 20. oktober 2018, og saksframlegget var datert 25. oktober. Da kan man stille spørsmål 

ved om administrasjonen har hatt nok tid til å kunne gjøre en forsvarlig vurdering av høringsuttalelsene. VKRs 

vurdering er at det ikke kan trekkes noen slutninger om så var tilfelle. Vi viser igjen til at høringsrunden førte 

til endringer i administrasjonens opprinnelige forslag.  

VKR nevner likevel at ved første øyekast virker saksframleggets omtale av høringsuttalelsen fra FAU ved 

Hønefoss skole noe uvanlig. Saksframlegget sier at FAU hadde stilt spørsmål som ville bli besvart. Leser man 

saksframlegget er det ikke klart hvem som skal få svarene (FAU eller HOK), eller hva spørsmålene var, for den 

del.  

Dette har sin bakgrunn i at FAU ved Hønefoss skole sendte en foreløpig høringsuttalelse med spørsmål det 

ønsket besvart før endelig uttalelse ble avgitt. Men når dette skjedde dagen før høringsfristen gikk ut, finner 

VKR ikke grunnlag for å kritisere administrasjonens valg av framgangsmåte. Tiden ville uansett ikke tillate at 

administrasjonen skulle svare FAU, og at FAU deretter skulle lese svaret og avgi ny, endelig høringsuttalelse 

innen fristen 20. oktober 2018./ 

Når FAU rent faktisk fikk svar ved brev 31. oktober – om lag en uke før møtet i HOK – og dette ble delt ut til 

HOKs medlemmer, må det etter VKRs vurdering være tilstrekkelig. Men det er likevel et selvstendig poeng at 

brevet av 31. oktober 2018 ikke er å finne gjennom kommunens innsynsportal/ møteportal. Dermed kan 

saken framstå mindre opplyst enn den faktisk var. 
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Vi understreker at vår vurdering på dette punktet knytter seg til de høringsuttalelsene som faktisk kom inn. Vi 

har ovenfor sett at administrasjonen i høringsrunden burde sørget at barnas stemme ble bedre hørt.  

Konklusjon: I saksframlegget til HOK-sak 42/18 ble hovedpunktene i innkomne høringsuttalelser referert, og 

høringsuttalelsene fulgte som vedlegg. Saksframlegget synliggjorde dessuten at høringsuttalelsene hadde 

medført noen justeringer, sammenholdt med det som var forslaget i det opprinnelige høringsbrevet. 

Saksbehandlingen tilfredsstilte revisjonskriteriet. 

 

 

Oppsummering og konklusjon 
Vi har ovenfor sett at våre delkonklusjoner er: 

1) Administrasjonen hadde for så vidt saklig grunn til å vektlegge kjente kapasitetsproblemer ved 

Ullerål skole ved oppstart i 2020. Men i det konkrete forslaget til nye opptaksgrenser var forholdet til 

nærskoleprinsippet ikke tilstrekkelig utredet. Saksbehandlingen tilfredsstilte delvis revisjonskriteriet. 

2) Barna kan ikke anses tilstrekkelig hørt i høringsrunden i saken om reviderte opptaksområder. 

Saksframlegget kommenterte ikke forholdet til barnekonvensjonen eller hvilke vurderinger som var 

gjort med hensyn til barnas beste. Saksbehandlingen tilfredsstilte ikke revisjonskriteriet. 

3) Forslaget til reviderte opptaksområder ble sendt på relativt bred høring, men inkluderte ikke 

elevrådene eller sikret at barnas stemme ble hørt på annen måte. Høringsfristen var tilstrekkelig 

lang. Saksbehandlingen tilfredsstilte delvis revisjonskriteriet. 

4) I saksframlegget til HOK-sak 42/18 ble hovedpunktene i innkomne høringsuttalelser referert, og 

høringsuttalelsene fulgte som vedlegg. Saksframlegget synliggjorde dessuten at høringsuttalelsene 

hadde medført noen justeringer, sammenholdt med det som var forslaget i det opprinnelige 

høringsbrevet. Saksbehandlingen tilfredsstilte revisjonskriteriet. 

I den samlede vurderingen veier det tyngst at forholdet til nærskoleprinsippet ikke ble tilstrekkelig utredet i 

arbeidet med nye opptaksgrenser i 2018, og at barna ikke kan anses tilstrekkelig hørt i høringsrunden. For 

øvrig var saksbehandlingen i hovedtrekk i samsvar med gjeldende krav og forventninger. 
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6. Trygg skolevei til Ullerål skole 
 

 
PLASSERING AV TEMAET OG PROBLEMSTILLING 

 
Byggingen av nye Ullerål skole og flytting av opptaksgrenser gjorde det nødvendig med trafikksikringstiltak 
i Hønefoss nord. 
 
I kapittel 6 ser VKR på om problemstillingen om administrasjonens saksbehandling og saksframstilling var i 
samsvar med lovkrav og god forvaltningsskikk.  
 
Kapittel 6.1 omhandler det normative grunnlaget (revisjonskriteriene). Faktabeskrivelsen i kapittel 6.2 er 
bygd opp kronologisk. Vurderingene i kapittel 6.3 knytter faktaopplysningene til de relevante 
revisjonskriteriene. 
 

 

6.1. Normativt grunnlag – hva kreves? 

Utledede revisjonskriterier 
VKR har utledet følgende revisjonskriterier for vurderingen av administrasjonens saksbehandling og 

saksframlegg i saker om trygg skolevei til Ullerål skole: 

 
 

1) Saken skal være forsvarlig utredet med hensyn til helhetsperspektiv og konsekvenser for økonomi. 
 

2) Kommunen skal ha en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser. 
 
 

 

Nr. 1 bygger på kommuneloven § 23 nr. 2, Ringerike kommunes eget delegeringsreglement og ulovfestede 

krav til utredning av kommunale avgjørelser. Nr. 2 bygger på plan- og bygningsloven § 3-3 fjerde ledd.  

Nedenfor gir vi en nærmere omtale om hva som ligger i de nevnte kildene til revisjonskriteriene. 

 

Generelle merknader 
VKRs mandat er å undersøke administrasjonens saksbehandling og saksframstilling i saker om trygg skolevei 

til Ullerål skole har vært i samsvar med lovkrav og god forvaltningsskikk.  

Spørsmål knyttet til trafikksikkerhet er fragmentert regulert:20 

- Vegtrafikkloven § 3 regulerer det generelle aktsomhetshetskravet i trafikken, som sier at enhver skal 

ferdes hensynsfullt i trafikken, og at veifarende skal vise hensyn mot de som befinner seg ved veien.  

- Trafikkreglene21 § 9 inneholder bestemmelser om særlige plikter ovenfor gående. 

 

20 Se blant annet informasjonsside hos Lovdata: https://lovdata.no/artikkel/trygg_skolevei/43  

21 Forskrift om kjørende og gående trafikk av 21. mars 1986 nr. 747. 

(footnote continued) 

https://lovdata.no/artikkel/trygg_skolevei/43
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- Etter plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 7 kan kommunen i reguleringsplaner gi bestemmelser til 

arealformål og hensynssoner om trafikkregulerende tiltak.  

- I tillegg har Trygg trafikk gitt ut en veileder for arbeid med hva som skal anses som en særlig farlig 

eller vanskelig skolevei.22 Men denne knytter seg til at elever har rett til skoleskyss dersom de har 

særlig farlig eller vanskelig skolevei, uavhengig av avstand til skolen. 

- Forskrift om miljørettet helsevern pålegger skolene å ha internkontrollsystem, der det er anbefalt av 

Trygg Trafikk at det innarbeides rutiner for trafikkavviklingen knyttet til skoleområdet og ivaretakelse 

av elevenes sikkerhet på turer i skoletiden. 

- Ringerike kommunes egen trafikksikkerhetsplan, vedtatt av kommunestyret 2. november 2017, 

fastsetter at trafikksikkerhet skal være et grunnelement i all arealplanlegging. Det skal lages gode 

rutiner på vurdering av trafikksikkerhet i forbindelse med alle omsøkte byggesaker og i alt 

planarbeid. 

Interesseorganisasjoner har tatt til orde for en klar lovhjemmel som sikrer barn retten til en trafikksikker 

skolevei.23  

VKRs vurdering er at kriterier for hva som konkret vurdert er en godt nok sikret skolevei, i liten grad lar seg 

utlede av lovkrav og god forvaltningsskikk. Hva som er gode nok trafikksikringstiltak, beror på utstrakt bruk av 

faglig skjønn. Av denne grunn faller det utenfor VKRs mandat å gjøre finmaskede vurderinger av hvilke 

trafikksikkerhetstiltak som er gode nok, «gate for gate» eller «kryss for kryss». 

VKR legger etter dette til grunn at mandatet er avgrenset til undersøkelse av: 

- Utredning av saken, herunder framdrift og oppfølging av politiske vedtak 

- Den særskilte ordningen med representant for ivaretakelse av barn og unges interesser 

De utledede revisjonskriteriene retter seg mot dette. 

Som for problemstillingen om opptaksgrenser (se kapittel 5), er mandatet i tid avgrenset til det tidspunktet 

VKR fikk mandat av kontrollutvalget (juli 2019), og vi har derfor ikke vurdert administrasjonens arbeid med 

trafikksikringstiltak andre halvår 2019. 

 

Kommuneloven § 23 nr. 2 og kommunens delegeringsreglement. 
Vi har i kapittel 4.1 omtalt blant annet kommuneloven § 23 nr. og kommunens delegeringsreglement som 

grunnlag for revisjonskriteriene for saken om nedleggelse av Hønefoss skole. 

Vi viser til omtalen av disse kildene i kapittel 4.1. Revisjonskriteriet er imidlertid ikke formulert helt identisk, 

elementet med konsekvenser for personell og innbyggernes tjenester er utelatt i dette kapitlet. 

 

Særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser 
Plan- og bygningsloven §  3-3 fjerde ledd fastsetter at kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt 

ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingsarbeid. Bestemmelsen antas å formulere en 

forpliktelse i henhold til FNs barnekonvensjon.24 

 

 

 

22 https://www.tryggtrafikk.no/wp-content/uploads/2017/10/Farlig_skolevei_veileder.pdf  

23 https://www.naf.no/om-naf/naf-mener/trygge-skoleveier/  

24 Jf. Øystein Nore Nyhus i Norsk lovkommentar note 56 til bestemmelsen. 

https://www.tryggtrafikk.no/wp-content/uploads/2017/10/Farlig_skolevei_veileder.pdf
https://www.naf.no/om-naf/naf-mener/trygge-skoleveier/


 

Viken Kommunerevisjon IKS 

59 
Ringerike kommune   |  2019   | Nedleggelsen av Hønefoss skole 
 

  

14.01.2020 

6.2. Faktabeskrivelse 

HMA januar 2018 
HMA hadde møte 15. januar 2018. Under orienteringssak om «Trafikkløsninger for nye UIlerål skole», før 

ordinær saksliste, ble det fra administrasjonens side (utbyggingsavdelingen) sagt at man gjennom arbeidet 

med reguleringsplanen forventet å få føringer for sikker skolevei, og forventet å få krav i planen for 

gangveier, fortau og liknende. Opptak fra møtet viser at medlemmer stilte relativt detaljerte spørsmål, f.eks. 

om det vil være plass til at to barnevogner kan møtes på fortauet. 

Senere i møtet behandlet HMA første gangs behandling av plan 433, som var detaljreguleringen for Ullerål og 

Hov skoler. 

 

Formannskapet januar 2018 
Formannskapet hadde detaljreguleringen 433 til første gangs behandling i møte 23. januar 2018, sak 1/18. 

Formannskapet gjorde vedtak om å legge planen ut til offentlig ettersyn. 

I tillegg ble det i møtet fremmet forslag fra et av formannskapets medlemmer, som ble enstemmig vedtatt 

som vedtakets punkt 4: 

 
«Det skal i den videre behandling fokuseres på å legge til rette for å etablere optimale skoleveiløsninger, 
også utenfor selve planområdet.» 
 

 

Opptak av møtet viser at bakgrunnen for dette vedtakspunktet var ønske om trafikksikringstiltak for elevene 

ved Hønefoss skole som ville overføres til nye Ullerål skole når sistnevnte sto klar. 

Opptak av møtet viser videre at et annet av formannskapets medlemmer gav uttrykk for at det var ønskelig 

med helhetlig planlegging av både byggingen av nye Ullerål skole og tiltak for sikring av den nye skoleveien 

for elevene som kom fra Hønefoss skole. Det var ønskelig at de folkevalgte fikk seg forelagt den samlede 

kostnaden av begge prosjektene, samtidig. 

 

 

Høringsuttalelser i forbindelse med planarbeidet 
Detaljreguleringsplanen for Ullerål og Hov skoler lå til offentlig ettersyn fram til 12. mars 2018. Det kom inn 

14 høringsuttalelser som fulgte saken til kommunestyrets møte 31. mai 2018.  

Behandlingen av selve detaljreguleringsplanen er utenfor VKRs mandat, men vi nevner at: 

- Fylkesmannen gav uttalelse til planen 12. mars 2018, og forutsatte at det ble foretatt en grundig 

vurdering av trafikksikkerheten med tanke på flytting av elever fra Hønefoss skole til den nye skolen. 

- Statens vegvesen gav uttalelse 5. mars 2018. Vi refererer noe av innholdet av denne lenger nede i 

rapporten. 

Barnas representant25 i Ringerike kommune gav uttalelse 11. mars. Uttalelsen var over to sider, og 

representanten oppsummerte slik: 

 

25 Jf. ordningen etter plan- og bygningsloven § 3-3 fjerde ledd. 
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Det kom ikke formelle innsigelser til detaljreguleringsplanen. 

Kommunestyret gjorde vedtak om å fastsette detaljreguleringsplanen for Hov og Ullerål skoler. 

 

HMA mai 2018 
På sakslista til møte i HMA 7. mai 2018 sto andre gangs behandling av detaljreguleringen for Ullerål og Hov 

skoler, plan 433. Opptak av møtet viser at under behandlingen av saken ble det av komiteens medlemmer 

reist spørsmål både knyttet til framtiden til Hønefoss skole, og knyttet til trafikksikringstiltak for skoleveien til 

nye Ullerål skole. 

Opptak av møtet viser videre at administrasjonen opplyste følgende til HMA: 

- Cowi hadde utarbeidet reguleringsplanen for Ullerål og Hov skoler. I den forbindelse var det også 

satt i gang arbeid med en skoleveisanalyse, med tanke på elevene på Hønefoss skole som skulle til 

nye Ullerål skole. 

- Arbeidet ble bestilt av kommunen 11. april 2018. Befaring m.m. var avholdt. 

- Det skulle komme et planforslag som skulle til sluttbehandling i kommunestyret 31. mai 2018. 

- Planen var at skoleveisutredningen skulle behandles av kommunestyret i juni 2018, samtidig med 

endelig vedtak om byggeprosjektet nye Ullerål skole. 

- Da ville kommunestyret etter planen vite hva tiltakene til sikker skolevei var, og hvilke kostnader det 

var snakk om.  

Fra et av komiteens medlemmer ble det stilt spørsmål ved hvorfor spørsmål knyttet til trafikksikkerhet ikke 

var innarbeidet i reguleringsplanen, men skulle utredes og vedtas særskilt, etterpå. Administrasjonen viste til 

at forslag til vedtak punkt 3 sa at dette skulle utredes særskilt. Komitemedlemmet understreket at dette etter 

hans syn var noe av utfordringen; at det blant annet ikke i reguleringsplanen ble regulert areal med tanke på 

sikring av myke trafikanter. 

 

Kommunestyret mai 2018 
Kommunestyret gjorde 31. mai 2018 vedtak i andre gangs behandling av detaljreguleringen for Ullerål og Hov 

skoler, sak 64/18. Rådmannens hadde forslag til vedtak i fire punkter, de to første gjaldt vedtakelse av 

planen, samt opphevelse av eldre planer. 

Punkt 3 i rådmannens forslag til vedtak var: 

 
«Utredning vedrørende nødvendige tiltak for å bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter på 
strekningen fra dagens skolekrets for Hønefoss skole og nordover til Ullerål skole følges opp i egen prosess 
som vil forelegges kommunestyret for vedtak etter at foreliggende planforslag er vedtatt.» 
 

 

Rådmannens forslag, punkt 4, var: 
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«En eventuell nedleggelse av driften ved Hønefoss skole med påfølgende overføring av elever til Ullerål 
skole kan ikke iverksettes før nødvendige trafikksikkerhetstiltak som utredningen nevnt i pkt. 3 
konkluderer med, er gjennomført.» 
 

 

Saksframlegget nevnte at formannskapet tidligere hadde vedtatt at det skulle fokuseres på å legge til rette 

for å etablere optimale skoleveisløsninger, også utenfor selve planområdet.  

Videre gikk det fram av saksframlegget at byggestart av nye Ullerål skole var planlagt til høsten 2018. For at 

denne framdriften ikke skulle stoppe opp, ville utredning av trafikksikker skolevei mellom Hønefoss skole og 

nye Ullerål skole følges opp i egen sak. 

Skoleveisanalysen ble nevnt, og den videre framdriften ble omtalt slik: 

 
«Når arbeidet med analysen er avsluttet, vil det legges frem egen sak til kommunestyret med forslag til 
tiltak for optimalisering av skoleveien. Noen av tiltakene vil kunne være nødvendige å gjennomføre før en 
eventuell flytting av elever fra Hønefoss skole til nye Ullerål skole. Saken planlegges forelagt 
kommunestyret samtidig som det skal besluttes å inngå kontrakter for gjennomføring av byggeprosjekt 
nye Ullerål skole.» 
 

 

Det sistnevnte i sitatet viser til at kommunestyret i sitt juni-møte skulle gjøre endelig vedtak vedr. kontrakter 

for bygging av nye Ullerål skole. 

Rådmannen fremmet også et alternativt forslag til vedtak: 

 
«Saken utsettes inntil utvidet skoleveisanalyse, og dennes konklusjon følges opp med 
rekkefølgebestemmelser om gjennomføring av tiltak som er nødvendige for trafikksikkerheten for myke 
trafikanter på strekningen Hønefoss skole – Ullerål skole.» 
 

 

Kommunestyret gjorde mot 8 stemmer vedtak om å gjøre vedtak i samsvar med formannskapets og 

rådmannens (prinsipale) innstilling. Detaljreguleringsplanen ble dermed vedtatt. 

 

Formannskapet juni 2018 
Til formannskapets møte 19. juni 2018 fremmet rådmannen sak som gjaldt kontraktene for bygging av nye 

Ullerål skole, sak 94/18.  

Det går fram av saksframlegget at trafikksikringstiltak foreløpig ikke var kostnadsberegnet. Opptak fra møtet 

viser at et av formannskapets medlemmer gav uttrykk for at vedkommende hadde forventet å få også 

kostnadene til trafikksikkerhetstiltakene til behandling i samme møte. 

Formannskapet vedtok rådmannens forslag, men med en tilføyelse, satt i kursiv nedenfor: 

 
«Ny Ullerål barneskole vedtas bygget innenfor et budsjett på 341 Mill Nok inkl. mva. slik som vedlagte 
forprosjekt viser. Dette inkluderer riving av eksisterende skole med unntak av «2013»-bygget og inkluderer 
skolevei/infrastruktur.» 
 

 

Opptak fra møtet viser at et av formannskapets medlemmer gav uttrykk for at vedkommende innså at 

rådmannen muligens ville komme med en tilleggssak om finansiering som følge av tilføyelsen i vedtaket. 
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Kommunestyret juni 2018 
I kommunestyrets møte 28. juni 2018 (sak 86/18) gjorde kommunestyret likelydende vedtak som 

formannskapet hadde gjort 19. juni, se avsnittet ovenfor. 

Opptak fra møtet viser at det fra et av kommunestyrets medlemmer ble etterspurt status for arbeidet med 

trafikksikkerhetsspørsmål. 

Administrasjonen opplyste muntlig i møtet at arbeidet var igangsatt. Utkast til endelig rapport var mottatt fra 

ekstern konsulent. Det hadde vært gjennomført brukermedvirkning for innbyggere på nordsida av byen. 

Kostnader til tiltak skulle kalkuleres og det skulle gjøres prioriteringer. Det ville bli laget egen sak til politisk 

behandling så fort som mulig over sommerferien.  

 

Om skoleveisutredningen 
Skoleveisutredningen fra COWI var ferdigstilt i månedsskiftet mai/ juni 2018. Rapporten har fulgt som 

vedlegg til HMA i mars 2019 og til kommunestyret i juni 2019. Vi refererer ikke utfyllende fra rapportens 

innhold, men nøyer oss med følgende: 

COWI holdt medvirkningsmøte ved arbeidets oppstart, det er opplyst at bl.a. representanter for skoler, 

kommunen og andre deltok. Her kunne deltakerne peke ut utrygge veier og foreslå mulige løsninger. COWI 

gjorde befaringer og observasjoner morgen og ettermiddag for å danne seg inntrykk av mønsteret i elevenes 

bruk av veisystemet til og fra Ullerål skole. 

Rapporten beskriver trafikkdata og alternative skoleveier som ikke innbefatter benytter Hønengata. Avsnitt 7 

i rapporten er en «katalog» over mulige tiltak ulike steder i veinettet. Avsnitt 8 omhandler andre tiltak enn 

fysiske tiltak. 

I avsnitt 9 i COWIs rapport, side 69, finner vi en tabellarisk oversikt over det COWI definerte som tiltak med 

høy prioritet på kort sikt, i ikke-prioritert rekkefølge: 

 

I tillegg til disse tiltakene, omtalte COWI på side 69 flere mulige tiltak som kunne vurderes på lengre sikt; nye 

jernbanekryssinger både vest og øst for Hønengata, samt de andre, mulige tiltakene som var omtalt i 

rapporten men ikke inntatt i tabellen over prioriterte tiltak på kort sikt.  

Vi skal nedenfor se at administrasjonen senere foreslo å ta ut to av tiltakene COWI anbefalte; lysregulering 

(signalanlegg) i krysset Hønengata/ Hovsmarksveien/ Hov alle, samt å utrede muligheten for undergang 

under jernbane. 



 

Viken Kommunerevisjon IKS 

63 
Ringerike kommune   |  2019   | Nedleggelsen av Hønefoss skole 
 

  

14.01.2020 

Om det anbefalte signalanlegget het det i kapittel 7.6.2 i COWI-rapporten: 

 
«Det er tidligere utarbeidet en trafikkanalyse for krysset, hvor det anbefales å etablere et signalanlegg. 
Trafikken i krysset kan ikke avvikles hensiktsmessig i fremtiden med eksisterende utforming. 
Signalanlegget vil også medvirke til å forbedre trafikksikkerheten for myke trafikanter.» 
 

 

Og videre: 

 
«Signalanlegget kan tiltrekke mer trafikk til Hovsmarksveien, idet det blir enklere å svinge fra sideveiene 
her. Til gjengjeld reduseres trafikkmengden i øvrige veier i området. Dette er hensiktsmessig ettersom det 
i Hovsmarksveien er fortau til myke trafikanter, mens fotgjengere i flere av de øvrige veier deler 
kjørebanen med biltrafikken.» 
 

 

Vi kommer nedenfor tilbake til rådmannens begrunnelse for å ta de ut disse to tiltakene som var anbefalt av 

COWI.  

 

Administrasjonens svar til FAU ved Hønefoss skole 
Vi har i kapittel 5.2 ovenfor, under behandlingen av saken om nye opptaksgrenser, sett at administrasjonen 

den 31. oktober 2018 svarte FAU ved Hønefoss skole, som hadde stilt spørsmål i høringsrunden fram mot 

HOK-sak 42/18.  

Av administrasjonens svar til FAU gikk det fram at egen politisk sak om skolevei var under utarbeidelse, og 

ville bli behandlet innen kommende årsskifte.  

 

HMA mars 2019 
Til møte i HMA 11. mars 2019 fremmet rådmannen sak om skoleveistiltak som følge av byggingen av nye 

Ullerål skole, HMA-sak 24/19. Rådmannen foreslo 10 konkrete tiltak som saksframlegget viste til. 

Saksframleggets sammendrag var: 

 
«Denne saken viser foreslåtte infrastrukturtiltak i Hønefoss Nord som utløses av skolebygget. Det er 
foreslått 10 tiltak som gjennomføres før Nye Ullerål skole åpner. Kalkylen for tiltakene er 9 millioner 
kroner som dekkes innenfor vedtatt økonomisk ramme for Ullerål skole.» 
 

 

Om arbeidet fram mot det forslaget rådmannen fremmet for HMA, het det: 

 
«Ringerike kommune og Cowi as gjennomførte et åpent møte med medvirkning fra skoler, FAU og naboer/ 
foreldre våren 2018. Dette resulterte i en liste med punkter som Cowi tok med seg inn i arbeidet med 
skoleveisutredningen.   
 
På bakgrunn av dette ble det levert en grundig utredning der man tok for seg alle elevveier frem til skolen, 
og ut fra dette satte Cowi opp en uprioritert liste med tiltak (se vedlegg 2) Senere er listen priset av Cowi 
til en total kostnad på 125 millioner inkl. mva.   
 
Dette er både kortsiktige tiltak som er foreslått å gjennomføres nå, og langsiktige tiltak som bør vurderes 
inn i arbeidet med kommuneplan og kommunedelplaner. Det vil i samme prosess tilrettelegges for 
gjennomføring av rekkefølgekrav satt i ny Områderegulering for Øvre Hønengata øst.  
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30.10.2018 ble det holdt et informasjonsmøte for skolene og FAU ved Hønefoss og Ullerål skoler der man 
la frem Cowis uprioriterte liste og prosjektets tiltaksliste. Møtereferat vedlagt saken (Vedlegg 5).  
Tiltakslisten er gjennomgått og vurdert, og rådmannen har foreslått å prioritere10 tiltak som 
gjennomføres. Oversikt inkludert økonomisk kalkyle for disse tiltakene følger som vedlegg 3 i saken.»  
 

 

Vedlagt saken var: 

- COWIs trafikkanalyse for Hønefoss nord fra 2017 

- COWIs skoleveisutredning fra 2018 

- Økonomisk oversikt for sikring av skolevei, fra september 2018 

- Kart med foreslåtte/ nummererte tiltak 

- Referat fra møte med skoler og FAU 30. oktober 2018 

Av sistnevnte referat går det fram at deltakere var representanter fra FAU ved Hønefoss skole og Ullerål 

skole, rektorer ved begge skoler, tre ansatte i Ringerike kommune og to eksterne rådgivere, en av dem fra 

COWI. 

HMA gjorde vedtak i tråd med rådmannens forslag, men føyde til et vedtakspunkt om at ytterligere tiltak for 

trafikksikkerheten vil bli vurdert i forbindelse med behandlingen av innbyggerinitiativ knyttet til Hønefoss 

skole. 

Opptak fra dette møtet i HMA er ikke tilgjengelig på kommunens nettsider. 

 

HOK april 2019 
HOK hadde møte 10. april 2019. I dette møtet orienterte administrasjonen, som orienteringssak utenfor 

ordinær saksliste, om arbeidet med skoleveistiltak som følge av byggingen av nye Ullerål skole. 

Opptak fra møtet viser at administrasjonen opplyste at det var to av tiltakene som COWI hadde anbefalt, som 

administrasjonen ikke ønsket å realisere.  

Det gjaldt for det første lysregulering av krysset Hovsmarksveien/ Hønengata. Administrasjonen viste til at en 

slik løsning ikke var anbefalt av Statens vegvesen og Trygg trafikk, fordi det ville legge til rette for økt 

biltrafikk inn mot Ullerål skole. I stedet ville administrasjonen foreslå å flytte gangfeltene i gatene inn mot 

Hønengata noen meter lenger unna Hønengata. 

For det andre gjaldt det COWIs anbefaling av undergang under jernbanen i forlengelsen av Parkgata. Dette 

måtte eventuelt gjøres i lengre perspektiv. Administrasjonen viste til at COWI hadde anbefalt å utrede dette, 

samtidig som COWI hadde tatt med kostnaden til tiltaket (over 50 millioner kroner) i sine kalkyler. Dette 

alene ville påvirke regnestykket mye, opplyste administrasjonen. 

Administrasjonen gjorde videre rede for de tiltakene som ville bli gjennomført. Det gikk fram at kostnadene 

dels ville bli belastet Ullerål skole som prosjekt, dels belastet andre kommunale prosjekter. 

På spørsmål fra utvalget svarte administrasjonen at det var mange foreslåtte tiltak fra medvirkningsmøte 

med FAU m.fl. som ikke var med blant administrasjonens foreslåtte tiltak, men de fleste av COWIs 

anbefalinger var tatt med. 

 

Formannskapet mai 2019 
I formannskapets møte 21. mai 2019 holdt administrasjonen orientering for status for arbeidet med Ullerål 

skole og Hønefoss skole. I innhold var presentasjonen nokså lik presentasjonen som senere ble holdt for 

kommunestyret i juni 2019, som vi har omtalt i kapittel 5.2 (saken om nye opptaksgrenser). 

Hovedtema for presentasjonen var: 

- Historikken i skolestrukturutviklingen i Hønefoss. 

- Forskjellen mellom trafikksikringstiltak ved Benterud skole og Ullerål skole. 
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- Trafikksikringstiltak for Ullerål skole, som svarte til presentasjonen for HOK 10. april 2019. 

- Forholdet til andre reguleringsplaner i området. 

- Om behandlingen av framtidige saker vedr. Hønefoss skole og Ullerål skole. 

Opptak fra møtet viser at formannskapets medlemmer stilte relativt detaljerte spørsmål, blant annet om 

trafikkanalyser og om fysiske sikringer var vurdert på konkrete steder i Hønefoss nord. 

Blant plansjene i administrasjonens presentasjon var en oversikt som sammenlignet tiltakene som COWI 

hadde foreslått med tiltakene rådmannen ville foreslå for kommunestyret, herunder kostnadene ved dem: 

En plansje viste i kart hvor de planlagte tiltakene skulle komme: 

 

 

Kommunestyret juni 2019 
Til kommunestyrets møte 6. juni 2019 fremmet rådmannen sak om skoleveistiltak, sak 61/19. I innhold var 

saken lik saken til HMA i mars, som ved en feil hadde blitt ferdigbehandlet der. 

Saksframlegget gjorde rede for 11 konkrete tiltak som ble foreslått gjennomført. Om dette het det: 

 
«De 11 punktene baserer seg på Cowi sine anbefalinger (Cowi 01.06.18 s. 69). 
 
Statens vegvesen har i sine kommentarer til prosjektet anbefalt å ikke bygge ut krysset Hønengaten-
Hovsmarksveien for økt biltrafikk. Dette punktet fra Cowi er derfor ikke med i de 11 punktene ovenfor. 
Det legges ikke opp til økt tilrettelegging for biltrafikk inn mot skolen. Ringerike kommunestyre har 
tidligere vedtatt planer for sykkelbyen Hønefoss og det er en holdning for at det skal legges til rette for at 
både unge og voksne skal bevege seg mer enn nå. Derfor bør man ikke legge forholdene til rette for 
biltrafikk helt inn til skolen, så sant dette ikke bidrar til å sikre mye trafikanter. Man kan ikke se at det er 
tilfelle her. Det finnes gode muligheter for å sette av elever sydfra i Hønengaten nord for 
jernbaneundergangen. De har da adkomst til skolen uten å krysse Hønengaten ved å benytte sidegatene 
syd for skolen» 
 

 

For sammenhengens skyld gjengir vi fra uttalelsen fra Statens vegvesen av 5. mars 2018, som vi har referert 

til ovenfor: 
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«Det beskrives tiltak langs Hønengaten og lysregulering i kryss med Hovsmarksveien og Hønengaten. 
Signalregulert kryss er et tiltak for å gjøre det lettere å kjøre til skolen. Det er det motsatte som bør 
gjøres.» 
 

 

Videre het det i rådmannens saksframlegg i sak 61/19: 

 
«Ringerike kommune og Cowi as gjennomførte et åpent møte med medvirkning fra skoler, FAU og naboer/ 
foreldre våren 2018. Dette resulterte i en liste med punkter som Cowi tok med seg inn i arbeidet med 
skoleveisutredningen. 
 
På bakgrunn av dette ble det levert en grundig utredning der man tok for seg alle elevveier frem til skolen, 
og fra dette satte Cowi opp en uprioritert liste med tiltak (se vedlegg 2). Senere er listen priset av Cowi til 
en total kostnad på 125 millioner inkl. mva. 
 
Dette er både kortsiktige tiltak som er foreslått å gjennomføres nå, og langsiktige tiltak som bør vurderes 
inn i arbeidet med kommuneplan og kommunedelplaner. Det vil i samme prosess tilrettelegges for 
gjennomføring av rekkefølgekrav satt i ny Områderegulering for Øvre Hønengata øst.» 
 

 

Og videre: 

 
«Rådmannens vurdering er at de foreslåtte tiltak vil gi bedret trygghet for elever langs skoleveien til nye 
Ullerål skole. Det ligger an til at tiltakene kan gjennomføres innenfor tidsplan i forhold til overflytting av 
elever fra Hønefoss skole. 
 
I rapporten fra Cowi foreslås det mange tiltak som vil bedre sikkerheten til og fra Ullerål skole. Alle 
tiltakene her er totalt kostnadsberegnet til kr 125 mill. Et slikt omfang og kostnad av trafikksikkerhetstiltak 
vil ikke Ullerål skole som enkeltprosjekt tåle økonomisk. 
 
Rekkefølgekrav tilknyttet 271 Områderegulering for Øvre Hønengata øst bør gjennomføres parallelt med 
skoleveistiltak tilknyttet Ullerål skole. Tiltakene tas med inn i avklaring om gjennomføring med Statens 
vegvesen og andre berørte parter. 
 
Rådmannen har derfor gått gjennom rapporten og vurdert det slik at de 10 tiltakene som foreslås 
gjennomføres ved utbyggingen av ny Ullerål skole. Disse vil gi en økt sikkerhet langs skoleveien også i 
forhold til dagens situasjon for elevene ved skolene. De mer langsiktige tiltak som rapporten peker på 
vurderes inn i arbeidet med kommuneplan og kommunedelplaner.» 
 

 

Inntatt i saksframlegget var følgende tabell, som også har blitt brukt i presentasjoner for folkevalgte organer: 
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Summen i den blå ruten nede til høyre viser kalkylen over de tiltak administrasjonen foreslo å gjennomføre 

(størrelsesorden 50 millioner kroner). I den grå ruten like over vises kalkylen over kostnadene som skulle 

belastes utbyggingen av Ullerål skole som prosjekt (9 millioner kroner). Differansen skulle finansieres over 

andre kommunale budsjetter, noe som ble kommentert i tabellen. 

Vedlagt saken var det samme som til HMA i mars 2019, dvs: 

- COWIs trafikkanalyse for Hønefoss nord fra 2017 

- COWIs skoleveisutredning fra 2018 

- Økonomisk oversikt for sikring av skolevei, fra september 2018 

- Kart med foreslåtte/ nummererte tiltak 

- Referat fra møte med skoler og FAU 30. oktober 2018 

Kommunestyret gjorde vedtak mot seks stemmer om å gjennomføre de tiltakene rådmannen hadde 

foreslått. Mindretallet stemte for å gjennomføre skoleveistiltak som berørte elever i eksisterende Ullerål 

skoles opptaksområde, og avvente tiltak i eksisterende Hønefoss skoles opptaksområde fram til framtiden til 

Hønefoss skole var endelig avklart. 

 

Administrasjonens svar på spørsmål fra VKR 
I forbindelse med gjennomføring av forvaltningsrevisjonen har administrasjonen svart på spørsmål som VKR 

har funnet naturlig å reise. 

Vi har blant annet bedt om en kommentar til tidsbruken fram mot kommunestyrets behandling av saken i 

juni 2019, ettersom det i første halvår ble signalisert fra administrasjonen at saken skulle til kommunestyret i 

juni 2018. Til dette har administrasjonen opplyst: 

 
«Grunnen til at det går lang tid er at det arbeides det med en reguleringsplan, Hønengaten Øst, der 
Statens Vegvesen kommer med innsigelser som pålegger en rekkefølgebestemmelse om planfri undergang 
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under Hønengaten. Dette blir oppfattet som et urealistisk krav og Ringerike kommune går til mekling. I 
denne perioden avventes det videre arbeid i plansaken i påvente av meklingens resultat, og hva som blir 
endelige rekkefølgebestemmelser for utbyggere. Dette fordi disse tiltakene i henhold til 
rekkefølebestemmelsene vil utgjøre en del av de totale trafikksikkerhetstiltakene, samt gi mulighet for å 
gjennomføre ytterligere tiltak på skoleveien. 
 
Tiltaksanalysen fra Cowi var i hovedtrekk ferdigstilt i juni 2018. Rapporten ble ferdigstilt og presentert i et 
møte til blant annet FAU ved Hønefoss skole 30.10.2018. Rapporten var på vent frem til mai 2019.  
I mai 2019 ble de foreslåtte tiltakene koordinert med andre tiltak og prosjekter i kommunen og lagt fram 
for kommunestyret.  De samlede forslag til tiltak ble vedtatt i kommunestyret 6. juni 2019 (Vedlegg 4).» 
 

 

VKR har spurt om administrasjonen har sett det som aktuelt å overføre elevene ved Hønefoss skole før den 

usikrede jernbaneovergangen er sikret. Til det har administrasjonen svart at det ikke er aktuelt. 

Administrasjonen ønsker fysisk stenging av overgangen. 

Videre har VKR bedt om en kommentar til begrunnelsen for at COWIs anbefaling om signalregulering av 

krysset Hønengata/ Hovsmarksveien ikke ble fulgt opp av administrasjonen. Bakgrunnen var at COWI-

rapporten kunne leses som at denne signalreguleringen var et tiltak for å sikre myke trafikanter. (Vi kommer 

tilbake til dette nedenfor.) Administrasjonen har svart: 

 
«Administrasjonen velger her å følge Statens vegvesen sin anbefaling da de er veimyndighet for 
fylkesveien (Hønengaten). 
De myke trafikantene vil bli ivaretatt av en eksisterende og tre nye foreslåtte lysregulerte overganger, se 
vedlegg 6.  
- Det er en eksisterende overgang passert rett sør for krysset Hovsmarkveien og Hønegaten.  
- Det er planlagt en ny lysregulert overgang rett nord for Hovsmarkveien og Hønegaten.  
- Det er planlagt en ny lysregulert overgang rett nord for Gummikrysset.  
- Det er planlagt en ny lysregulert overgang rett nord for krysset Asbjørnsens gate og Hønegaten.» 
 

 

Med anbefalingen fra Statens vegvesen sikter administrasjonen her til vegvesenets uttalelse av 5. mars 2018 i 

forbindelse med offentlig ettersyn av plan 433, som vi har omtalt ovenfor. 

 

 

6.3. Vurdering 

Innledning 
I mandatet for forvaltningsrevisjonen er det fastsatt at VKR skal vurdere saksbehandlingen og 

saksframstillingen i saker om trygg skolevei til Ullerål skole. 

Vi gjentar avgrensingen som ligger i at VKRs mandat ikke omfatter administrasjonens arbeid som har pågått 

parallelt med VKRs arbeid andre halvår 2019. 

 

Var saken om skoleveistiltak forsvarlig utredet? 
Vi har i kapittel 6.1 utledet følgende revisjonskriterium: 

1) Saken skal være forsvarlig utredet med hensyn til helhetsperspektiv og konsekvenser for økonomi. 

 

VKRs vurdering: 

Her er VKRs vurdering sammensatt av vurderingen av flere enkeltelementer. Innledningsvis viser vi til at vi i 

kapittel 4.3 om nedleggelsen av Hønefoss skole har sett at vurderingen av om en sak er tilstrekkelig utredet 
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kan være en sammensatt og vanskelig vurdering. I kapittel 6.1 ovenfor har vi sett at reguleringen av 

trafikksikkerhetsmessige spørsmål er fragmentert, og at det vanskelig lar seg utlede av lovkrav og god 

forvaltningsskikk konkrete krav for når en skolevei er godt nok sikret – her er det store innslag av faglige 

vurderinger. I kapittel 4.3 har vi også sett at i saker med stor kommunal handlefrihet vil folkevalgte organer 

ha en viss frihet med hensyn til hvilket detaljnivå faktagrunnlaget i en sak skal være utredet på, før saken er 

moden for avgjørelse. Tilsvarende synspunkter gjør seg etter vårt syn gjeldende her. 

Utredning av behov for tiltak: COWIs skoleveisanalyse viser at administrasjonen bruker ekstern kompetanse, 

der det vurderes som nødvendig. VKR mener at COWIs arbeid med skoleveisutredningen la til rette for bred 

innbyggermedvirkning, gjennom møter både før og etter prosessen, der det ble tatt imot innspill på hvilke 

steder i Hønefoss nord som var trafikkfarlige, og mulige tiltak for å bøte på det. COWI leverte en omfattende 

og veldokumentert rapport med konkrete anbefalinger, både kortsiktige og mer langsiktige tiltak. 

Vi har sett at formannskapet i januar 2018, mens arbeidet var i en relativt tidlig fase, gjorde vedtak om at i 

det videre arbeidet skulle legges vekt på å etablere optimale skoleveisløsninger. Dette gav klart nok føringer 

for administrasjonens videre arbeid. Hvorvidt de tiltakene administrasjonen senere foreslå tilfredsstilte det 

formannskapet hadde signalisert, lå det først og fremst til de folkevalgte organer å selv vurdere når saken 

kom tilbake med konkrete trafikksikringstiltak i 2019, slik VKR ser det.  

Administrasjonen har i sine forslag videreført anbefalingene fra COWI, med to unntak. Disse unntakene, samt 

spørsmålet om kostnader til tiltakene, kommer vi tilbake til nedenfor. 

Framdrift i arbeidet og samhandlingen med folkevalgte organer: Vi har sett at administrasjonen gjennom 

første halvår 2018, og så sent som i saksframlegg til kommunestyrets møte 31. mai 2018, signaliserte at egen 

sak om skoleveistiltak ville komme i juni 2018. Da ville kommunestyret vite hvilke tiltak det var tale om, og 

hva kostnaden ville bli. Arbeidet tok lenger tid, og saken kom til kommunestyret i juni 2019. I mellomtiden 

ble det først signalisert (muntlig) at saken ville komme raskt over sommeren 2018 (kommunestyremøte juni 

2018), deretter (skriftlig) at saken ville komme i løpet av 2018 (brev til FAU ved Hønefoss skole med kopi til 

HOK). 

Administrasjonen har opplyst at årsaken til tidsbruken ligger i arbeidet med reguleringsplan for Hønengata 

øst, der saken gikk til mekling på grunn av innsigelser fra Statens vegvesen. Denne reguleringsplanen og 

skoleveistiltakene i forbindelse med byggingen av Ullerål skole griper inn i hverandre, og derfor ble sistnevnte 

ikke ferdigstilt som forespeilet i utgangspunktet. 

Vi legger til grunn administrasjonens forklaring om grunnen til tidsbruken. Men uavhengig av grunnen til 

tidsbruken, ligger det fast at administrasjonen gjennom første halvår 2018 – og så sent som i framlegg til 

kommunestyrets møte 31. mai 2018 – formidlet at saken ville komme til kommunestyret i juni 2018. 

En konsekvens av at saken tar lenger tid enn signalisert, er at det kan tenkes å påvirke det reelle 

handlingsrommet folkevalgte organer opplever å ha. I denne saken ligger det reelt sett en ytre tidsfrist i at 

nye Ullerål skole skal åpne i august 2020, og kommunestyret har vedtatt at før elevene fra Hønefoss skole 

kan overføres dit, skal nødvendige trafikksikringstiltak være gjennomført. Jo nærmere man kommer 

åpningen av skolen, jo mindre tid vil det være til arbeid med ytterligere trafikksikringstiltak, dersom 

kommunestyret skulle ønske andre eller flere tiltak enn det som er anbefalt fra administrasjonens hold. 

Selv om spørsmål om trafikksikring har store innslag av faglige vurderinger, er det de folkevalgte organer selv 

som avgjør hvor langt ned i detaljene i saken de ønsker å gå. Og som vi har sett fra opptak fra flere møter i 

folkevalgte organer, har det ikke manglet på konkrete spørsmål – som om det vil være plass for to 

barnevogner å møtes på fortauet langs Hønengata, som vi så fra møtet i HMA i januar 2018. 

Men det har heller ikke har manglet på anledninger til å stille disse spørsmålene – og få svar. 

Administrasjonen har holdt gjentatte orienteringer for ulike folkevalgte organer, både før, under og etter 

COWIs arbeid med skoleveisanalysen. 

Samlet sett vurderer VKR det slik at, tross det uheldige avviket mellom signalisert og faktisk tidsbruk, har 

administrasjonen vært tilgjengelig med informasjon og svar til folkevalgte organer i tilstrekkelig grad. 
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Økonomi: Etter VKRs vurdering har administrasjonen synliggjort i tilstrekkelig grad hvilke kostnader som 

påløper ved tiltakene til skoleveissikring. 

Vi har ovenfor sett at administrasjonen la fram sine tilrådinger om skoleveistiltak først for HMA i mars 2019. 

Kommunestyret behandlet saken i juni 2019, etter at behandlingen ved en feil stanset i HMA i mars. Ved 

begge anledninger la administrasjonen ved (blant annet) skoleveisutredningen fra COWI, og et dokument 

som viste administrasjonens kalkyle over kostnader. 

I saksframlegget i sak 61/19 var det inntatt en tabell som viste forholdet mellom COWIs anbefalte tiltak og 

det administrasjonen anbefalte. 

Leser man saksframlegg med vedlegg og dessuten presentasjoner for folkevalgte organer i sammenheng, har 

administrasjonen, slik VKR vurderer det, gjort det tilstrekkelig klart: 

- Hvilke tiltak administrasjonen mener bør iverksettes, og hvorfor 

- Hva kostnadene vil bli (størrelsesorden 50 millioner kroner) 

- Om kostnadene belastes prosjektet med ny Ullerål skole (størrelsesorden 9 millioner kroner), eller 

andre prosjekter i kommunen 

- Og i hvilken grad administrasjonens forslag avviker fra COWIs anbefalinger, både i innhold og i 

kostnader. 

Noen tiltak finansieres innenfor den vedtatte økonomiske rammen av byggingen av ny Ullerål skole. Andre 

tiltak finansieres over andre kommunale budsjetter.  

Dette fører til at man på sett og vis opererer med to ulike summer på kostnadene; en sum som viser 

kostnadene for tiltak som iverksettes (størrelsesorden 50 millioner kroner), og en annen sum som viser 

summen av tiltak som belastes bygging av Ullerål skole som prosjekt (størrelsesorden 9 millioner kroner). 

Dette kan muligens skape et inntrykk av kommunen bare bruker 9 millioner kroner på sikring av skoleveien til 

nye Ullerål skole, men også tiltakene som finansieres på andre budsjetter kommer elevene til gode. Vi har 

ovenfor gjengitt et kart fra administrasjonens presentasjon, der de aktuelle tiltakene konkret er tegnet inn. 

VKR bemerker at noen formuleringer i saksframlegget til sak 61/19 er egnet til å forvirre. Vi sikter til omtalen 

av hvordan COWI har kalkulert kostnaden ved tiltakene de hadde anbefalt, her med VKRs understrekinger: 

 
«På bakgrunn av dette ble det levert en grundig utredning der man tok for seg alle elevveier frem til 
skolen, og fra dette satte Cowi opp en uprioritert liste med tiltak (se vedlegg 2). Senere er listen priset av 
Cowi til en total kostnad på 125 millioner inkl. mva. 
 
Dette er både kortsiktige tiltak som er foreslått å gjennomføres nå, og langsiktige tiltak som bør vurderes 
inn i arbeidet med kommuneplan og kommunedelplaner.» 
 

 

Rent språklig kan det andre avsnittet leses som at administrasjonen mener at COWI i prisen på 125 millioner 

kroner også har inkludert alle, mulige langsiktige tiltak omtalt skoleveisutredningen. Men i avsnittet foran 

vises det til at COWI har prissatt «listen», altså listen med kortsiktige tiltak med høy prioritet, til nettopp 125 

millioner. VKR leser dette samlet sett slik at administrasjonen ikke mente å gi uttrykk for at absolutt alle tiltak 

COWI lanserte ville koste 125 millioner kroner, men dette kunne kommet klarere til uttrykk.  

Ser man hen til tabellen i presentasjonen administrasjonen brukte for folkevalgte organer i mai og juni 2019, 

blir sammenhengen etter VKRs vurdering tilstrekkelig klar. Denne tabellen bygger på nettopp COWIs liste 

med kortsiktige tiltak med høy prioritet. Det er på det rene at den nevnte tabellen ikke omtaler alle mulige 

tiltak som er nevnt i COWI-rapporten. 

Samlet sett ser VKR det slik at administrasjonen har gitt folkevalgte organer et forsvarlig beslutningsgrunnlag. 

Hvorvidt de folkevalgte da ønsker andre eller flere tiltak – eller ytterligere utdypinger om det eksisterende – 

er opp til det folkevalgte organet selv. 



 

Viken Kommunerevisjon IKS 

71 
Ringerike kommune   |  2019   | Nedleggelsen av Hønefoss skole 
 

  

14.01.2020 

Jernbanekryssingen: Dagens opptaksområder mellom Ullerål skole og Hønefoss skole går ved jernbanelinja 

som går i øst-vestlig-retning gjennom nordre Hønefoss. Det betyr at verken Hønefoss- eller Ullerål-elevene 

trenger å krysse jernbanelinja på vei til skolen. Dette vil endres når elevene til Hønefoss skole skal overføres 

til Ullerål skole. Det eksisterer en usikret jernbanekryssing.  

Vi har sett at COWIs skoleveisutredning anbefalte utredning av undergang under jernbanen, med en estimert 

kostnad på over 50 millioner kroner. Vi har også sett at dette tiltaket var ett av to COWI-anbefalte tiltak som 

administrasjonen ikke videreførte. Undergang av jernbanen var ikke blant tiltakene kommunestyret vedtok i 

juni 2019. 

Av den grunn, og på bakgrunn av at kommunestyret også har gjort vedtak om at elevene ved Hønefoss skole 

ikke skal overføres til Ullerål skole før nødvendig trafikksikring er gjennomført (kommunestyremøte 31. mai 

2018), har VKR spurt administrasjonen om den ser det som aktuelt med denne elevoverføringen før 

jernbanekryssingen er sikret.  

Administrasjonen har svart at det ikke er aktuelt, og at den ønsker fysisk stenging av overgangen. Vi legger 

dette til grunn, og har ingen ytterligere merknader til spørsmålet. 

Signalregulering av lyskryss: Det andre COWI-anbefalte tiltaket som administrasjonen ikke har funnet grunn 

til å videreføre, er signalanlegg (lysregulering) i krysset Hønengata/ Hovsmarksveien/ Hov alle.  

VKR presiserer at vi ikke ser det som del av vårt mandat å ettergå de mer faglig pregede vurderingene i 

saken. Men vi har stilt administrasjonen spørsmål knyttet til valget om å ta ut signalanlegget, og det har sin 

bakgrunn i den formulerte begrunnelsen for dette valget i saksframlegget til sak 61/19. 

COWIs anbefaling av signalanlegg i dette krysset var gitt etter befaring og konkrete vurderinger av krysset. 

COWI begrunnet tiltaket med at uten tiltak vil det ikke være mulig å avvikle trafikken i krysset effektivt i 

framtiden, og med hensynet til myke trafikanter.  

Statens vegvesens uttalelse av 5. mars 2018 er på sin side mer kortfattet, og gitt i forbindelse med offentlig 

ettersyn av detaljreguleringsplan 433. Her ble det vist til at signalanlegg ville legge til rette for økt biltrafikk 

inn mot nye Ullerål skole, og at det var det motsatte som burde gjøres. 

I saksframlegget til sak 61/19 ble det som begrunnelse for å ta signalanlegget ut vist til uttalelser fra Statens 

vegvesen. Det går ikke entydig fram av saksframlegget, men det er nå på det rene at administrasjonen siktet 

til uttalelsen av 5. mars 2018. Administrasjonen ønsket ikke tiltak som ville legge til rette for økt biltrafikk, 

med mindre tiltaket var begrunnet i hensynet til myke trafikanter, noe administrasjonen ikke kunne se var 

tilfelle. 

I utgangspunktet kunne det da framstå som administrasjonen la lite vekt på at COWI etter befaring hadde 

begrunnet signalanlegget nettopp med hensynet til myke trafikanter, og la mer vekt på det som – i alle fall 

lest isolert – framstår som en kortere og mer generelt begrunnet uttalelse fra Statens vegvesen. 

Vi har ovenfor sett at administrasjonen har svart at man har fulgt anbefalingen fra Statens vegvesen som 

vegmyndighet, og at myke trafikanter vil ivaretas gjennom ett eksisterende og tre nye lysregulerte 

fotgjengerfelt. 

VKR legger administrasjonens svar til grunn, og har ikke ytterligere merknader til spørsmålet. Vi understreker 

at COWI sa at trafikken ikke kan avvikles effektivt i krysset slik krysset i dag er utformet, men ikke at 

signalanlegg nødvendigvis var eneste mulige løsning. Nærmere faglige vurderinger faller utenfor mandatet. 

Konklusjon: Saken var forsvarlig utredet, og tilfredsstilte revisjonskriteriet. Kommunestyret fikk tilstrekkelig 

beslutningsgrunnlag, og administrasjonen har før, under og etter arbeidet med skoleveisutredningen holdt 

presentasjoner for folkevalgte organer og svart på spørsmål. Vi peker likevel på at administrasjonen fram til 

mai 2018 signaliserte at saken ville kommunestyret i juni 2018, men det gjorde den ikke før i juni 2019. 
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Særskilt ordning for barn og unges interesser 
Vi har i kapittel 6.1 utledet følgende revisjonskriterium: 

2) Kommunen skal ha en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser. 

 

VKRs vurdering: 

Ringerike kommune har etablert en ordning for å ivareta barn og unges interesser, i samsvar med kravet i 

plan- og bygningsloven § 3-3 fjerde ledd. 

Vi har ovenfor sett at representanten avga høringsuttalelse da detaljregulering 433 for Ullerål og Hov skoler 

lå til offentlig ettersyn vinteren 2018. Vi har også sett at representanten da så behov for en grundig 

skoleveisutredning. Slik VKR ser det, må dette anses ivaretatt gjennom COWIs skoleveisutredning og den 

påfølgende saksbehandlingen, administrativt og politisk. Det går blant annet fram av COWIs rapport at det 

var lagt til rette for bred medvirkning, herunder fra barn og unges representant. 

Konklusjon: Det er etablert særskilt ordning for barn og unges interesser, som har uttalt seg i saken om trygg 

skolevei til nye Ullerål skole. Saksbehandlingen var i samsvar med revisjonskriteriet. 

 

 

Oppsummering og konklusjon 
Vi har ovenfor sett at våre delkonklusjoner er: 

- Saken var forsvarlig utredet, og tilfredsstilte revisjonskriteriet. Kommunestyret fikk tilstrekkelig 

beslutningsgrunnlag, og administrasjonen har før, under og etter arbeidet med skoleveisutredningen 

holdt presentasjoner for folkevalgte organer og svart på spørsmål. Vi peker likevel på at 

administrasjonen fram til mai 2018 signaliserte at saken ville kommunestyret i juni 2018, men det 

gjorde den ikke før i juni 2019. 

- Det er etablert særskilt ordning for barn og unges interesser, som har uttalt seg i saken om trygg 

skolevei til nye Ullerål skole. Saksbehandlingen var i samsvar med revisjonskriteriet. 

Samlet sett var saksbehandlingen i samsvar med gjeldende krav og forventninger, men avviket mellom 

signalisert og faktisk tidsbruk var uheldig. 
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7. Klagesak, reguleringsplan Ullerål skole 
 

 
PLASSERING AV TEMAET OG PROBLEMSTILLING 

 
Kommunestyret gjorde 31. mai 2018 vedtak om detaljreguleringsplan for Ullerål skole. Vedtaket ble 
påklaget. Vedtaket ble behandlet på nytt av kommunestyret 2. mai 2019, og har senere blitt stadfestet av 
Fylkesmannen i Oslo og Viken. 
 
I kapittel 7 ser VKR på om problemstillingen om administrasjonens klagesaksbehandling var i samsvar med 
lovkrav og god forvaltningsskikk.  
 
Kapittel 7.1 omhandler det normative grunnlaget (revisjonskriteriene). Faktabeskrivelsen i kapittel 7.2 er 
bygd opp kronologisk. Vurderingene i kapittel 7.3 knytter faktaopplysningene til de relevante 
revisjonskriteriene. 
 

 

 

7.1. Normativt grunnlag – hva kreves? 

Utledede revisjonskriterier 
VKR har utledet følgende revisjonskriterier: 

 
1) Klagen skal behandles uten ugrunnet opphold. 

 
2) Anmodning om utsatt iverksettelse skal avgjøres av kommunestyret. Anmodning om utsatt 

iverksettelse skal avgjøres så snart som mulig. 
 

3) Administrasjonen skal gjøre de undersøkelser som klagen gir grunn til, vurdere og kommentere 
klagens synspunkter og om nødvendig tilrå kommunestyret å gjøre om sitt eget vedtak. 

 

 

Kommunestyrets endelige vedtak i saker om reguleringsplaner kan påklages, jf. plan- og bygningsloven 

(2008) § 12-12, jf. samme lov § 1-9, som sier at forvaltningsloven (1967) gjelder, sammen med de særlige 

bestemmelser som følger av plan- og bygningsloven selv. Fylkesmannen er klageinstans. 

Dette innebærer at forvaltningslovens bestemmelser om klagebehandling gjelder.  

Saken skal avgjøres uten ugrunnet opphold, jf. forvaltningsloven § 11 a jf. § 33 første ledd. 

Videre fastsetter forvaltningsloven § 42 blant annet at underinstansen, klageinstansen eller annet overordnet 

organ kan beslutte at et vedtak ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. 

Anmodninger om utsatt iverksettelse skal avgjøres snarest mulig. VKR legger til grunn at med underinstansen 

– som her er kommunen – siktes til det kommunestyret selv, når det er kommunestyret som har fattet 

vedtaket som er påklagd. 

Forvaltningsloven § 33 annet ledd fastsetter at underinstansen (dvs. kommunen) skal foreta de 

undersøkelser som klagen gir grunn til. Dette må ses i sammenheng med prinsippet om at saken skal være så 

godt opplyst som mulig, jf. forvaltningsloven § 17 jf. § 33 første ledd.26 Det følger dessuten av alminnelig 

forvaltningsskikk at klagerens synspunkter skal vurderes og kommenteres, og der det er grunn til det skal 

underinstansen selv gjøre om det påklagede vedtaket. 

 

26 Rettslig sett er det ikke tvilsomt at uttrykket «så godt mulig» ikke alltid skal forstås bokstavelig. 
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Dette ligger til grunn for de utledede revisjonskriteriene ovenfor. 

 

 

7.2. Faktabeskrivelse 

Reguleringsvedtaket 
Kommunestyrets vedtak 31. mai 2018 ved annen gangs behandling av detaljreguleringen for Ullerål og Hov 

skoler er omtalt ovenfor i kapittel 6.2. Vi viser til omtalen der. 

 

Klagen 
Klagen på kommunestyrets vedtak er datert 26. juni 2018. Klagere var to foreldre ved Hønefoss skole. 

Klagerne gjorde gjeldende at det var gjort feil i behandlingen av plansaken. Dette medførte blant annet at 

sikkerheten for barn på vei til skolen ikke var ivaretatt i planforslaget. 

Det ble gjort gjeldende at trafikksikker skolevei var et åpenbart tema som må være belyst ved vurdering av et 

planforslag for ny barneskole. Det ble vist til uttalelser fra fylkesmannen og Statens vegvesen. 

Videre ble det gjort gjeldende at trygg skolevei i byggeperioden for Ullerål skole ikke var fulgt opp i saken. 

Endelig ble det gjort gjeldende at plan- og bygningslovens bestemmelser om medvirkning ikke var ivaretatt. 

 

Administrasjonens innledende behandling av klagen 
Utbyggingsavdelingen i Ringerike kommune gav uttalelse til klagen 7. august 2018. Uttalelsen ble avgitt til 

Ringerike kommune, areal- og byplankontoret, etter at sistnevnte hadde bedt om uttalelse ved brev 25. juli 

2018. 

Administrasjonen vurderte det til at klagerne hadde klagerett. Deretter avslo administrasjonen kravet om 

utsatt iverksettelse av planvedtaket. Det er på det rene at administrasjonen ikke hadde kompetanse til det, 

noe vi kommer tilbake nedenfor. 

Om denne prosessen het det i administrasjonsintern epost 7. august fra en leder til to andre i ledende 

stillinger og en medarbeider:  

 
«Oversender som avtalt på telefon klagen som vi har mottatt på reguleringsplanen som var til 
sluttbehandling før sommeren. 
 
Som jeg nevnte for deg så har vi hatt et internt møte i går (hvor også byggesak deltok). I tillegg har også 
[medarbeider] og [leder] hatt møte med forslagsstiller. 
 
Klager har anmodet om utsatt iverksetting av vedtaket. Vår vurdering er at det ikke er grunnlag for å 
imøtegå denne forespørselen, og [medarbeider] skriver en tilbakemelding til klager om dette. Vi sender 
over dette til deg og [leder] når det har blitt sendt herfra. 
 
Deretter forbereder vi saken for vanlig klagebehandling, og tar sikte på å fremme den til HMA, FS og KS. 
Pga. skrivefrister ligger det an til at denne med i HMA i septembermøtet, og til FS og KS etter dette.» 
 

 

Dokumenter VKR har fått tilgang til, viser at administrasjonen i august 2018 hadde interne møter som følge 

av klagen, blant annet ett møte 6. august 2018 med tema «Ullerål skole – klagesak på planvedtak – videre 

behandling og mulige konsekvenser». 
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Interne eposter i administrasjonen 
VKR har i arbeidet med forvaltningsrevisjonen fått tilgang til eposter sendt internt i administrasjonen i august 

2018, som omhandler klagen. Ett tema som ble drøftet, var om administrasjonen hadde adgang til selv å 

behandle kravet om utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak.  

VKR gjengir nedenfor fra eposter 27. august 2018. Dette var snaue tre uker etter at administrasjonen hadde 

behandlet og avslått klagernes anmodning om utsatt iverksettelse av det påklagede planvedtaket. 

27. august 2018 kl. 12:50: En saksbehandler sendte epost til fire andre ansatte i administrasjonen, flere av 

dem ledere, på ulike ledernivåer:  

- Det går fram at i et tidligere møte hadde flere deltakere fra administrasjonen ment at spørsmålet om 

utsatt iverksettelse måtte behandles politisk. I et annet møte hadde det blitt nevnt at 

administrasjonen tidligere hadde behandlet slike spørsmål på delegert myndighet. 

- Det ble vist til at rettslig sett var antatt at administrasjonen vil kunne beslutte utsettelse, 

administrasjonen kan imidlertid ikke avslå en begjæring om oppsettende virkning etter § 42. Da må 

begjæringen forelegges det ansvarlige folkevalgte organet. Med mindre det er bestemt i 

delegeringsreglementet i kommunen at beslutning etter § 42 kan treffes av administrasjonen. 

- Saksbehandleren skrev videre at «jeg er faktisk usikker på om vi kunne avslå begjæringen om 

oppsettende virkning på delegert myndighet». Saksbehandleren ønsket saksnumre på tidligere saker 

der administrasjonen hadde behandlet spørsmål om utsatt iverksettelse på delegert myndighet. 

27. august 2018 kl. 12:54:  

- En av lederne svarte (kun) saksbehandleren, og spurte om kommuneadvokaten har blitt spurt om 

råd. 

27. august 2018 kl. 15:19:  

- Saksbehandleren svarte og opplyste at vedkommende hadde snakket med en advokat ved 

kommuneadvokatkontoret.  

- Advokaten mente at spørsmålet om utsatt iverksettelse måtte behandles av kommunestyret, ikke 

administrasjonen.  

- Saksbehandlerens epost ble sendt til de samme mottakerne som eposten kl. 12:50, og i tillegg fikk 

advokaten ved kommuneadvokatkontoret kopi. 

27. august 2018 kl. 17:40:  

- En av lederne svarte. Vedlagt eposten var eksempler fra eldre praksis i kommunen.  

- Det går fram av eposten at det i 2011/ 2012 hadde vært en drøfting innad i administrasjonen om 

spørsmål om utsatt iverksettelse.  

- Videre går det fram lederen hadde inntrykk av at konklusjonen fra drøftingen i 2011/ 2012 var den 

motsatte av det rådet advokaten ved kommuneadvokatkontoret hadde gitt saksbehandleren som 

startet eposttråden 27. august 2018 kl. 12:50.  

- Dette svaret gikk til de fire ansatte i administrasjonen som deltok i eposttråden i utgangspunktet, 

men advokaten ved kommuneadvokatkontoret mottok ikke kopi. 

VKR legger til grunn at vedleggene det ble vist til i den sistnevnte eposten, gjelder tidligere praksis i liknende 

saker. 

 

Kommunens brev 3. oktober 2018 
I august 2018 fikk klagerne tilbakemelding om at administrasjonen hadde besluttet å ikke innvilge utsatt 

iverksettelse av planvedtaket. Klagerne stilte 20. august 2018 spørsmål ved om administrasjonen hadde 

anledning til å gjøre det selv, all den tid det påklagede vedtaket var gjort av kommunestyret.  

Administrasjonen, ved assisterende rådmann, svarte klagerne i brev av 3. oktober 2018, der blant annet 

følgende gikk fram: 
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«I det aktuelle tilfellet vurderte kommunens administrasjon at det her var tale om et hastespørsmål, da 
det ville ha store konsekvenser både for utbygger, ansatte og elever ved Ullerål skole dersom de planlagte 
tiltakene ikke kunne påbegynnes til beregnet tid. Administrasjonen støttet seg til innarbeidet praksis i 
kommunen, der man ved behov først tar stilling til et hastespørsmål administrativt, for deretter å legge 
spørsmålet frem [for] underinstansen (kommunestyret) for avgjørelse. 
 
I administrasjonens vurdering av 08.08.2018 går det frem at en iverksettelse av planvedtaket ikke vurderes 
å ville forringe eller ødelegge de forhold klagen gjelder. Dette er en vurdering som kommunestyret vil 
kunne overprøve når de får klagesaken til behandling.» 
 

 

 

Påminnelser fra klager 
Vedleggene til kommunestyrets sak 54/19 viser følgende kommunikasjon mellom klagerne og 

administrasjonen etter at klagen var framsatt: 

I epost 20. august 2018 etterlyste klagerne begrunnelsen for at administrasjonen selv kunne ta stilling til 

spørsmålet om utsatt iverksettelse. Dette ble besvart ved brev 3. oktober, omtalt ovenfor.  

I epost 21. desember 2018 stilte klagerne ytterligere spørsmål ved administrasjonens adgang til å behandle 

utsatt iverksettelse. Administrasjonen svarte ved brev 18. mars 2019. 

Den 26. mars 2019 sendte klagerne merknader til håndteringen av klagesaken. 

 

Kommunestyrets klagesaksbehandling 
Kommunestyret behandlet klagen i møte 2. mai 2019, sak 54/19. 

Med hensyn til spørsmålet om utsatt iverksettelse og saksbehandlingstid, gikk følgende fram av rådmannens 

saksframlegg: 

 
«Administrasjonen vurderte i denne saken at det var behov for en rask avgjørelse, og fattet et vedtak i den 
hensikt å legge spørsmålet om utsatt iverksetting frem for kommunestyret sammen med behandling av 
klagesaken. Av sammensatte årsaker har det tatt lengre tid enn forventet å forberede saken til politisk 
behandling. Dette er årsaken til at spørsmålet om utsatt iverksetting blir forelagt kommunestyret nå.  
  
Kommuneadvokaten beklager at spørsmål om utsatt iverksetting er blitt behandlet administrativt, og vil i 
den forbindelse se på hvordan kommunen kan bedre de interne rutinene for å sikre at slik behandling blir 
drøftet med advokatkontoret i fremtiden.» 
 

 

Opptak fra møtet viser at flere av kommunestyrets medlemmer tok ordet og kritiserte administrasjonens 

behandling av klagen. Dels at administrasjonen uten myndighet til det hadde avslått utsatt iverksettelse av 

planvedtaket. Dels den lange saksbehandlingstiden.  

Under behandlingen av saken hadde både rådmannen og assisterende rådmann ordet og beklaget 

saksbehandlingen, og gav uttrykk for at det var en alvorlig sak. 

Opptak fra møtet viser at administrasjonen opplyste om framdriften i saken:  

- At det i august hadde blitt satt i gang dialog med Statens vegvesen om tilstøtende reguleringsplaner i 

området rundt Hønengata, fordi dette var relevant for det påklagede reguleringsvedtaket.  

- Dialogen med Statens vegvesen førte til mekling rundt årsskiftet 2018/ 2019. 

- I ettertid var det åpenbart at saken burde blitt fremmet for kommunestyret over sommerferien 

2018, noe som ikke ble gjort, da man antok at reguleringssaken i Hønengata var relevant. 
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- Dette var en menneskelig svikt i administrasjonen i overgang til ny organisasjon og med endrede 

ansvarsforhold. 

Når det gjaldt selve realiteten i saken – og spørsmålet om utsatt iverksettelse skulle innvilges – orienterte 

administrasjonen kommunestyret bak lukkede dører. Opptak fra møtet viser at begrunnelsen for å lukke 

møtet lå i mulige kontraktsmessige konsekvenser av å innvilge utsatt iverksettelse (og med det også utsette 

ferdigstillelse av nye Ullerål skole). Dette var også nevnt i saksframlegget. Det foreligger ikke opptak av den 

lukkede delen av møtet.  

Kommunestyret gjorde vedtak om å ikke ta klagen til følge, og heller ikke gi utsatt iverksetting av 

planvedtaket. Dette vedtaket var i samsvar med rådmannens forslag, og ble vedtatt mot åtte stemmer. 

Mindretallet stemte for rådmannens alternative forslag, som ville medføre å ta klagen til følge og starte 

planprosessen på nytt. 

Kommunestyret gjorde i tillegg følgende vedtak i punkt 4, foreslått i møtet: 

 
«Kommunestyret ber rådmannen straks, og senest til kommunestyret 06.06.19, skriftlig redegjøre for 
rutiner kommunen har ved klagehåndtering, herunder hvilke tiltak som er iverksatt for å unngå slik 
behandling i fremtiden.» 
 

 

Dette vedtakspunktet var enstemmig. 

Etter dette ble klagesaken oversendt Fylkesmannen i Oslo og Viken.  

VKR er kjent med at fylkesmannen etter klage har funnet kommunestyrets saksbehandling ved lukkingen av 

møtet ulovlig, noe kommunestyret ble orientert om i sitt møte 7. november 2019. 

 

Innføring av nye rutiner - juni 2019 
Som følge av kommunestyrets vedtak nevnt ovenfor, kom rådmannen tilbake med en redegjørelse i juni-

møtet i 2019, sak 68/19.  

Rådmannen orienterte kommunestyret nærmere om forholdet mellom reglene i plan- og bygningsloven og 

reglene i forvaltningsloven, og om eksisterende rutiner. 

Deretter het det i saksframlegget at rådmannen med umiddelbar virkning hadde innført følgende tiltak: 

 
1. Ved spørsmål om utsatt iverksetting i klagesaker skal nærmeste leder og aktuell kommunalsjef 

umiddelbart orienteres. Slike saker skal alltid behandles i rådmannens ledergruppe. Bakgrunn for 
dette er at utsatt iverksetting vil kunne ha betydning for flere deler av kommunens organisasjon, 
typisk knyttet til kommunale utbyggingsprosjekter og reguleringssaker. 

2. Spørsmål om utsatt iverksetting skal alltid fremlegges til politisk behandling i rett organ ved første 
mulige anledning, for å unngå unødige komplikasjoner. Frister både for dialog med klager og 
politisk behandling skal fastsettes. 

3. Kommuneadvokaten skal umiddelbart orienteres i slike saker, og det skal foreligge en juridisk 
vurdering i saksframlegget. 

 

 

Kommunestyret tok saken til orientering.  

 

Fylkesmannens vurdering av saken 
Fylkesmannen i Oslo og Viken gjorde vedtak i saken den 1. oktober 2019. 

Fylkesmannen refererte kommunens merknader til de ulike punktene i klagen. Dette gjaldt: 
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- Spørsmålet om planen var mangelfullt utredet, jf. § pbl. § 4-2. 

- Spørsmålet om mangelfull medvirkning, jf. pbl. § 5-1. 

Vi refererer ikke her hva som var kommunens syn. Men på begge disse punktene sluttet Fylkesmannen seg til 

kommunens syn på saken, og fant at planen ikke var mangelfullt utredet, og at medvirkningen hadde vært 

tilfredsstillende.  

Det går fram at Fylkesmannen merket seg at ytterligere trafikksikringstiltak utenfor planområdet skulle 

behandles i egen prosess. 

I tillegg berørte Fylkesmannen spørsmålet om hvorvidt administrasjonen hadde myndighet til å ta stilling til 

spørsmålet om utsatt iverksettelse. Fylkesmannen viste til at dette allerede var tatt opp i kommunestyrets 

møte 2. mai 2019. 

Fylkesmannen oppsummerte slik: 

 
«Fylkesmannen har etter dette kommet til at planforslaget er tilfredsstillende opplyst og at sakens 
dokumenter gir et tilstrekkelig grunnlag til å fatte en avgjørelse i saken.   
  
Fylkesmannen kan etter en gjennomgang av saken ikke se at det foreligger grunnlag for å foreta endringer 
i den vedtatte reguleringsplan basert på klagernes anførsler. Fylkesmannen presiserer i denne forbindelse 
at vedtak av arealplaner og disses nærmere innhold beror på et lokalpolitisk skjønn, som klageinstansen 
skal være varsom med å overprøve, jf. forvaltningsloven § 34 annet ledd tredje punktum.   
  
Etter Fylkesmannens oppfatning har kommunen foretatt en bred planmessig vurdering av ulike hensyn 
som er fremkommet gjennom utarbeidelsen av detaljplanen. Fylkesmannen vil i denne sammenheng også 
vise til plan- og bygningslovens formålsparagraf, § 1-1, hvor det følger at planlegging skal legge til rette for 
vedtak om bruk og vern av ressurser og utbygging.   
  
Fylkesmannen kan heller ikke se, etter gjennomgangen av sakens dokumenter, at det foreligger 
saksbehandlingsfeil som skulle tilsi at planvedtaket er ugyldig.» 
 

 

Fylkesmannen stadfestet kommunestyrets vedtak. 

 

Opplysninger fra administrasjonen 
VKR har vært i kontakt med de ansatte som tok del i epostutvekslingene i august 2018 som vi har gjengitt 

ovenfor. Vi har kontaktet dem dels for å gjøre dem kjent med at rapporten ville omtale epostene, dels for å gi 

dem mulighet til å komme til orde i saken. 

VKR har fått opplyst fra de ansatte at de ikke har noe å legge til, ut over det som går fram av epostene selv, 

som viser at det i august 2018 gjort en intern vurdering som tilsa at administrasjonen hadde anledning til selv 

å ta stilling til spørsmålet om utsatt iverksettelse – en vurdering som senere har vist seg å være feil. 

 

 

7.3. Vurdering 

Innledning 
I mandatet for forvaltningsrevisjonen er det fastsatt at VKR skal vurdere saksbehandlingen i klagesaken etter 

kommunestyrets vedtak 31. mai 2018 om detaljregulering for Ullerål og Hov skoler. For denne 

problemstillingen har vi utledet tre revisjonskriterier.  
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Tidsbruken og spørsmålet om utsatt iverksettelse 
Vi har i kapittel 7.1 utledet følgende revisjonskriterier: 

1) Klagen skal behandles uten ugrunnet opphold. 
 

2) Anmodning om utsatt iverksettelse skal avgjøres av kommunestyret. Anmodning om utsatt 
iverksettelse skal avgjøres så snart som mulig. 

 

Disse drøftes under ett. 

VKRs vurdering: 

Klagen er datert 26. juni 2018. Vi har av intern epostveksling i administrasjonen i august 2018 sett at planen 

opprinnelig var å fremme saken for HMA i september 2018, og deretter for formannskapet og 

kommunestyret. Kommunestyret fikk saken til behandling 2. mai 2019. Konklusjonen er at klagen ikke ble 

behandlet uten ugrunnet opphold. Klagesaksbehandlingen var med andre ord ikke i samsvar med lovkravene. 

Dette er allerede beklaget fra rådmannens side. 

Administrasjonen avslo anmodningen om utsatt iverksettelse. Det var kommunestyret som hadde 

kompetanse til å innvilge eller avslå dette. Det fikk kommunestyret først muligheten til da saken ble lagt fram 

i møte 2. mai 2019. Konklusjonen er at spørsmålet om utsatt iverksettelse ikke ble behandlet av riktig organ 

til riktig tid. Dette er allerede beklaget fra rådmannens side. 

Vi minner om at vårt mandat fastsetter at vi som utgangspunkt ikke går dypt inn i spørsmål som allerede er 

påpekt av kommunestyret og beklaget av rådmannen. Med dette som bakteppe, er det likevel ytterligere 

forhold i behandlingen av klagesaken VKR må påpeke. 

Det var allerede i kommunestyrets møte 2. mai kjent at administrasjonen i utgangspunktet foretok en 

vurdering, og konkluderte med at administrasjonen selv kunne ta stilling til spørsmålet om utsatt 

iverksettelse – en vurdering som er erkjent å være uriktig.  

VKRs vurdering er at den interne epostvekslingen i administrasjonen i august 2018 klart viser at: 

- Administrasjonen var klar over at klagen kunne ha innvirkning på framdriften for nye Ullerål skole. 

- Administrasjonen var klar over at utsatt iverksettelse og realitetsbehandling av klagen var to adskilte 

spørsmål. 

- Ledelsen ble gjort kjent med, av egne ansatte, at det slett ikke var sikkert at administrasjonen hadde 

kompetanse til selv å avgjøre spørsmålet om utsatt iverksettelse.  

- Ledelsen ble informert om at kommuneadvokaten hadde blitt spurt til råds, og at 

kommuneadvokatens vurdering var at saken måtte til politisk behandling. Ledelsen fastholdt (i 

praksis, ved å ikke gjøre noe) at administrasjonen hadde kompetanse til å nekte utsatt iverksettelse.  

- Administrasjonen var – uavhengig av spørsmålet om utsatt iverksettelse – helt fra starten klar over 

at realitetsbehandling av klagen skulle til politisk behandling.  

- Administrasjonen hadde som mål å legge fram saken for HMA i september 2018, noe VKR vanskelig 

kan forstå på annen måte enn at en slik tidshorisont ble sett på som noenlunde realistisk. 

- Administrasjonen så selv på saken som en hastesak. 

At det var en hastesak underbygges ved at utbyggingsavdelingen allerede 7. august 2018 gav uttalelse til 

klagen. Likevel kom saken til politisk behandling først 2. mai 2019, både spørsmålet om utsatt iverksettelse 

og selve realitetsbehandlingen av klagen.  

Disse sakene kunne vært delt.  

I tillegg kommer at klagerne flere ganger henvendte seg til administrasjonen med spørsmål om saken, siste 

gang 21. desember 2018, en henvendelse som ble besvart først 18. mars 2019.  

VKR nevner også at de tre tiltakene rådmannen lanserte i kommunestyrets møte 6. juni 2019, i alle fall ikke 

fullt ut fanger opp det som gikk galt, slik VKR ser det. Vi har ovenfor omtalt disse tiltakene: Ved begjæringer 
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om utsatt iverksettelse av planvedtak skal nærmeste leder og kommunalsjef orienteres m.m., saken skal 

behandles av folkevalgt organ så snart som mulig, og kommuneadvokaten skal spørres til råds. 

Isolert sett er det ikke noe å si på disse tiltakene.  

Men som den interne epostvekslingen i administrasjonen i august 2018 viser, var flere ledernivåer på dette 

tidspunktet orientert om at klagen eksisterte, planen var politisk behandling allerede i september 2018, og 

kommuneadvokatkontoret hadde blitt spurt til råds, om enn muntlig. 

VKR har vurdert, men ikke funnet grunnlag for å gjøre nærmere undersøkelser av på hvilket nivå i ledelsen 

ansvaret for svikten konkret ligger, utover omtalen av epostene ovenfor. Dette ligger utenfor vårt mandat.  

Vi nøyer oss med å konstatere at flere ledernivåer i august 2018 hadde positiv kjennskap til at saken 

eksisterte, og til at kommuneadvokatens syn var at administrasjonen ikke hadde anledning til selv å behandle 

spørsmålet om utsatt iverksettelse av planvedtaket. Vi har ovenfor sett at kommunestyret 2. mai 2019 fikk 

opplyst at årsaken til tidsbruken lå i arbeid med andre og tilstøtende reguleringsplaner, som 

administrasjonen antok var relevante. VKR legger til grunn at ytterligere konkrete undersøkelser på 

personnivå om vurderingene i august 2018 og den påfølgende framdriften, krever et mandat som grenser 

mot et rent granskningsmandat, noe det eventuelt må være opp til kommunestyret eller kontrollutvalget å 

gi.  

Konklusjon: Saksbehandlingen var ikke i tråd med revisjonskriteriene. Administrasjonen skulle lagt 

spørsmålet om utsatt iverksettelse fram for folkevalgte organer så snart som mulig, men tok stilling til 

spørsmålet selv. Dette skjedde selv om flere ledernivåer i administrasjonen i august 2018 var kjent med at 

kommuneadvokatkontoret muntlig hadde formidlet at spørsmålet måtte avgjøres av kommunestyret. 

Saksbehandlingen fram mot kommunestyrets behandling 2. mai 2019 skjedde ikke uten ugrunnet opphold. 

 

Klagesaken i seg selv 
Vi har i kapittel 7.1 utledet følgende revisjonskriterium: 

3) Administrasjonen skal gjøre de undersøkelser som klagen gir grunn til, vurdere og kommentere 
klagens synspunkter og om nødvendig tilrå kommunestyret å gjøre om sitt eget vedtak. 

 

VKRs vurdering: 

VKR konstaterer at administrasjonens syn på innholdet i selve klagen – om utredning og medvirkning hadde 

vært mangelfull – først fikk kommunestyrets tilslutning i møte 2. mai 2019 og deretter i Fylkesmannens 

vedtak av 1. oktober 2019. Ved klagesaksbehandlingen sluttet Fylkesmannen seg mer eller mindre fullt ut til 

kommunens syn på saken. 

Konklusjon: Saksbehandlingen for så vidt gjelder selve innholdet i klagesaken var tilfredsstillende. 

Administrasjonen vurderte og kommenterte klagens synspunkter, fant ikke grunnlag for å tilrå 

kommunestyret å gjøre om vedtaket, og det må legges til grunn at det ikke var nødvendig med ytterligere 

undersøkelser. 

 

Oppsummering og konklusjon 
Vi har ovenfor sett at våre delkonklusjoner er: 

- Administrasjonen skulle lagt fram spørsmålet om utsatt iverksettelse kommunestyret så snart som 

mulig, men tok stilling til spørsmålet selv. Dette skjedde selv om flere ledernivåer i administrasjonen 

i august 2018 var kjent med at kommuneadvokatkontoret muntlig hadde formidlet at spørsmålet 

måtte avgjøres av kommunestyret. Saksbehandlingen fram mot kommunestyrets behandling 2. mai 

2019 skjedde ikke uten ugrunnet opphold. Saksbehandlingen var ikke i tråd med revisjonskriteriene. 

- Saksbehandlingen for så vidt gjelder selve innholdet i klagesaken var tilfredsstillende. 

Administrasjonen vurderte og kommenterte klagens synspunkter, fant ikke grunnlag for å tilrå 
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kommunestyret å gjøre om vedtaket, og det må legges til grunn at det ikke var nødvendig med 

ytterligere undersøkelser. Saksbehandlingen var i tråd med revisjonskriteriene. 

Samlet sett ble klagen innholdsmessig sett behandlet riktig, men i prosessen fram mot kommunestyrets 

behandling av klagen ble det gjort klare feil, som allerede er erkjent og beklaget fra rådmannens side. 
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Referanseliste 
Referanselisten omtaler sentrale dokumenter vedr. faktagrunnlaget i rapporten, samt møter i folkevalgte 

organer som er gjennomgått i forbindelse med arbeidet med rapporten. Noen dokumenter som rapporten 

bare kort refererer til, men som ikke er gjenstand for vurdering fra vår side, er ikke inntatt i referanselisten. 

(Se som eksempel Rambøll-rapporten fra 2019, omtalt avslutningsvis i kapittel 4.2.) 

I referanselisten er det henvist til dokumenter til og fra møter i folkevalgte organer. Listen inneholder 

henvisning til saksnummer. Henvisningen referer til at revisjonen har gjennomgått sakspapirer til møtet (inkl. 

vedlegg) og protokoll fra møtet. De dokumenter som er omtalt i rapporten og som har fulgt som vedlegg til 

folkevalgte organer (eksempelvis utgående brev fra kommunen) er ikke omtalt som selvstendig dokument i 

referanselisten. Enkelte sentrale dokumenter er likevel omtalt i referanselisten, selv om de har fulgt som 

vedlegg til folkevalgte organer. 

Henvisninger til lovverk og annet normativt materiale er gjort løpende i teksten og gjentas ikke her. 

 

Dokumenter til og fra møter i folkevalgte organer 

Til og med 2014: 

KS 135/08 om framtidig skolestruktur 

HOK 22/13 om Hovedrapport: Framtidig skoleløsning i Hønefoss 

HMA 84/13 om Hovedrapport: Framtidig skoleløsning i Hønefoss 

FS 83/13 om Hovedrapport: Framtidig skoleløsning i Hønefoss 

KS 73/13 om Hovedrapport: Framtidig skoleløsning i Hønefoss 

FS 142/13 om skoleløsning (etter gjennomført åpen høring) 

Mars 2014; rådmannens orientering/ temamøter om skoleløsning for Hønefoss nord; HMA 3. mars 2014, 

HOK 5. mars 2014, KS 27. mars 2014 

HOK 19/14 Utbygging Ullerål skole og nedleggelse Hønefoss skole 

HMA 50/14 Utbygging Ullerål skole og nedleggelse Hønefoss skole 

KS 65/14 Utbygging Ullerål skole og nedleggelse Hønefoss skole 

 

2018 og 2019: 

HMA 3/18 første gangs behandling detaljregulering 433 

FS 1/18 første gangs behandling av detaljregulering 433 

HMA 35/18 andre gangs behandling av detaljregulering 433 

KS 64/18 andre gangs behandling av detaljregulering 433 

KS 86/18 utbygging Ullerål skole og trafikksikring 

FS 94/18 utbygging Ullerål skole og trafikksikring 

HOK 42/18 om nye opptaksgrenser 

HMA 24/19 Skoleveistiltak Ullerål skole 

KS 54/19 Detaljregulering 433, klage på vedtatt plan 

KS 61/19 Skoleveistiltak Ullerål skole 

KS 68/19 Redegjørelse for rutiner ved klagebehandling 
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Andre sentrale dokumenter (i utvalg) 

Hovedrapport: Framtidig skoleløsning i Hønefoss (2013), inkludert oppdatert Skolebruksplan 

Fylkesmannens vedtak 26. august 2014, lovlighetskontroll 65/14 

Skolebehovsanalyser fra 2016 og 2018 fra Norconsult 

Skoleveisanalyse Cowi (2018) 

Administrasjonsinterne eposter august 2018 vedr. klage på detaljregulering 433 

Fylkesmannens vedtak 1. oktober 2019, klagesak detaljregulering 433 

 

Opptak fra møter i folkevalgte organer 

HMA 15. januar 2018, orienteringssak «Trafikkløsninger for nye UIlerål skole» og første gangs behandling av 

detaljregulering 433 

FS 23. januar 2018 om første gangs behandling av detaljregulering 433 

HMA 7. mai 2018 om andre gangs behandling av detaljregulering 433 

FS 19. juni 2018 om utbygging Ullerål skole og trafikksikring 

KS 28. juni 2018 om utbygging Ullerål skole og trafikksikring 

HOK 7. november 2018 om nye opptaksområder 

HOK 10. april 2019, orienteringssak utenfor ordinær saksliste om arbeid med skoleveistiltak 

KS 2. mai 2019, om klagesak på detaljregulering 433 

HOK 9. mai 2019, om ny prosess vedr. opptaksområder for skolene 

FS 21. mai 2019, orienteringssak om Hønefoss skole 

KS 6. juni 2019, orienteringssak om Hønefoss skole, samt sak om skoleveistiltak for Ullerål skole (61/19) og 

sak om oppfølging av kommunestyrets vedtak 2. mai 2019 (68/19) 
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Vedlegg 1 – Uttalelse fra rådmannen  
Utkast til rapport har vært oversendt rådmannen for uttalelse. 

På rådmannens vegne er det 9. januar 2020 gitt følgende høringsuttalelse: 

 

*** 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

19/413-8 1228/20 A20  09.01.2020 

 

Svar - Rapport til uttalelse - Hønefoss skole - UTKAST DESEMBER 2019 
 

Buskerud kommunerevisjon har gjort et grundig arbeid med de problemstillingene som er valgt ut.  

Nedenfor er det likevel noen få merknader til høringsutkastet.  

 

Innledning  

På s. 2 står det: 

«BKR understreker at rapporten tar ikke for seg hele historien om nedleggelsen av Hønefoss 

skole. Vi har fått i oppdrag å se på noen enkeltsaker der det allerede før vi begynte vårt arbeid, 

har vært kritiske røster blant de folkevalgte i Ringerike. Noen ganger fra et mindretall, andre 

ganger fra et enstemmig kommunestyre.» 

Den skraverte del av setningen nedenfor bør endres. Dette ved strykninger slik foreslått ovenfor, 

eventuelt presisere saker og vedtak der et enstemmig kommunestyre har kritisert nedleggelsen av 

Hønefoss skole. 

Det samme gjentas på s. 11, 2. avsnitt under punkt 1.2, og vi foreslår samme endring der. 

 

Kapittel 4 Nedlegging av Hønefoss skole 

I revisjonskriterium nr. 3 i kapittel 4 og 5, går det fram at høringen burde inkludere blant annet 

elevrådene spesifikt. 

I disse sakene, som i andre høringer på skoleområdet, er høringene alltid sendt til skolens 

Samarbeidsutvalg (SU), som er sammensatt av blant annet «to representantar for …. elevane.»  På 

barneskoler er det krav om elevråd for 5.- 7. trinn men ikke for 1.-4. trinn.  I forarbeidene til 

opplæringsloven går det fram at «elevrepresentantene skal representere alle elevane på skolen, ikkje 

berre dei elevane der er skipa elevråd for.»   (Ot.prop. 46, 97-98) 

Elevene i SU har da et bredere representasjonsgrunnlag og mandat enn elevrådene på barnetrinnet, der 

det ikke trenger å være elevråd for 1.-4.trinn. Praksis hos oss, og trolig i mange andre kommuner, har 

vært at høringer sendes SU, og gjennom en SU-uttale så er det vurdert at elevenes stemmer er hørt i 

tillegg til foreldres og ansattes, hvis det ikke kommer egne uttaler fra noen av disse. 

 

 

 

Kapittel 5 Nye opptaksområder 



 

Viken Kommunerevisjon IKS 

85 
Ringerike kommune   |  2019   | Nedleggelsen av Hønefoss skole 
 

  

14.01.2020 

På s. 49 står det  

 «… og dessuten hadde Benterud skole to privatskoler i nærområdet som påvirket sitt elevtall» 

Foreslås endret til  

«… og dessuten hadde Benterud skole fått to privatskoler i opptaksområdet som påvirket skolen sitt 

elevtall.» 

 

På s. 50 kan det i rød rute under «Administrasjonen opplyser» skilles tydeligere mellom 

administrasjonenes kommentarer og sitat fra Utdanningsdirektoratet (Udir) sitt skriv: 

«Det som har vært viktig når det gjelder opptaksområdene, er forutsigbarhet, og å sikre at det 

er plass på Ullerål for elever som kommer flyttende i området gjennom skoletiden (jf. Udir 

12.12.2014). Det står og i skrivet fra Udir at  

 

«Ettersom forarbeidene åpner for at kapasitet kan være et hensyn det kan legges vekt på i 

praktiseringen av nærskoleprinsippet, vil en forskrift om kretsgrenser som legger vekt på 

kapasitet etter en nærmere vurdering kunne være lovlig.»  

 

Opptaksområdene ble forsøkt definert så ingen elever i opptaksområdet avises selv om de 

flytter inn i området gjennom skoletiden.  Samtidig skal skolen ta inn elever utenfra dersom det 

er kapasitet, noe kommunens regler for ønsket skolebytte presiserer. 

Begge disse forhold må hensynstas i praktisering av nærskoleprinsipp og opptaksområder.» 

 

Her er det og ønskelig med et tillegg om kommunens regler for skolebytte (uthevet skrift) 

 

 

På s. 55 (og gjentatt på s. 4) står det under Oppsummering og konklusjon: 

Administrasjonen hadde for så vidt saklig grunn til å vektlegge kjente kapasitetsproblemer ved Ullerål 

skole ved oppstart i 2020. 

 

Vi foreslår her å stryke «for så vidt».  Det vil gjøre rapporten mer presis, og i samsvar med det som står 

tidligere i rapporten står at   

«BKR ser det slik at når administrasjonen først la til grunn at Ullerål skole ville bli full ved oppstart 

høsten 2020, var det legitimt og nødvendig å legge vekt på dette (altså kapasiteten) når forslag til 

reviderte opptaksområder ble utarbeidet.» (s.51) 

 

 

Kapittel 6 Trygg skolevei til Ullerål skole 

 

Ingen kommentarer 

 

 

Kapittel 7 Klagesak, reguleringsplan Ullerål skole 

 

I oppsummering og konklusjon s 79 og 6, står det 

 

«Administrasjonen skulle lagt fram spørsmålet om utsatt iverksettelse kommunestyret så snart 

som mulig, men tok stilling til spørsmålet selv. Dette skjedde selv om flere ledernivåer i 

administrasjonen i august 2018 var kjent med at kommuneadvokatkontoret muntlig hadde 

formidlet at spørsmålet måtte avgjøres av kommunestyret. Saksbehandlingen fram mot 
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kommunestyrets behandling 2. mai 2019 skjedde ikke uten ugrunnet opphold. 

Saksbehandlingen var ikke i tråd med revisjonskriteriene.» 

 

Det er ønskelig at andre setning «Dette skjedde …»  enten endres, konkretiseres eller slettes, da den kan 

skape misforståelser.  Setningene foran og etter inneholder BKR sine klare konklusjoner. 

 

 

Ringerike kommune takker for godt samarbeid i revisjonsarbeidet. 
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Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 
 

Nedenfor følger et kort resyme av RSK 001, med de viktigste punktene som skal følges. 

Standard for forvaltningsrevisjon27 ble fastsatt av styre i NKRF (Norges kommunerevisorers forening)  

1. februar 2011. Standarden gjelder som god kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjonsprosjekter. 

Den består av grunnleggende prinsipper og revisjonshandlinger i forvaltningsrevisjon. 
 

Standarden er bygget opp med 47 punkter hvor noen er anbefalinger og noen er obligatoriske krav. 

Punkt Innhold  Punkt Innhold 

1-5 Innledning   26-30 Metode og data  
6-9 Krav til revisor   31-33 Vurderinger og konklusjoner  

10-11 Bestilling   34 Anbefalinger  

12-17 Revisjonsdialogen   35-41 Prosjektrapport  

18-19 Prosjektplan   42-44 Dokumentasjon  

20-21 Problemstilling(er)   45-47 Kvalitetssikring og kvalitetskontroll  

22-25 Revisjonskriterier     
 

Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave i kommuner og fylkeskommuner, og 

kontrollutvalget skal påse at det årlig blir gjennomført forvaltningsrevisjon. Det skal utarbeides plan for 

forvaltningsrevisjon basert på en overordnet analyse, og denne skal vedtas av kommunestyret eller 

fylkestinget.  

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. 

Forvaltningsrevisjon skal ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller 

fylkeskommunens folkevalgte organer.  

Krav til revisor: 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor må oppfylle gitte kvalifikasjonskrav. Denne må også sørge for at 

forvaltningsrevisjonen gjennomføres med tilstrekkelig kunnskap om og ferdigheter i relevant metodikk, og 

med tilstrekkelig kunnskap om temaet som revisjonen omhandler.  

Revisor skal være uavhengig og objektiv ved utførelsen av sine oppgaver. Dersom revisor benytter arbeid 

utført av andre, skal revisor sikre at kravene til uavhengighet og objektivitet er oppfylt også for disse.  

Bestilling: 

Forvaltningsrevisjonen må gjennomføres i samsvar med kontrollutvalgets bestilling. Revisor må vurdere om 

kontrollutvalgets bestilling lar seg gjennomføre, om revisor er faglig uavhengig, og dersom det er nødvendig 

må bestillingen avklares med kontrollutvalget.  

Revisjonsdialogen: 

Så tidlig som mulig i prosjektet – og senest før datainnsamlingen starter – skal revisor sende oppstartsbrev til 

administrasjonssjefen. Det bør også avholdes oppstartsmøte med administrasjonssjefen og reviderte enheter 

hvor det redegjøres for prosjektet og planlagt gjennomføring.  

Hvis det underveis i prosjektet oppstår behov for å endre prosjektets problemstilling(er) eller annet som har 

vesentlig betydning i forhold til bestillingen, skal dette avklares med kontrollutvalget.  

Administrasjonssjefen skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av rapporten, 

og høringssvaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget.  

 

 

27 http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Diverse_pdf-er/RSK_001_Standard_for_forvaltningsrevisjon_110201.pdf 

http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Diverse_pdf-er/RSK_001_Standard_for_forvaltningsrevisjon_110201.pdf
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Prosjektplan, problemstillinger og revisjonskriterier: 

Det skal utarbeides en skriftlig prosjektplan for hvert prosjekt, med problemstilling(er).  

Med utgangspunkt i bestillingen fra kontrollutvalget må revisor operasjonalisere problemstillingen(e) slik at 

de blir tilstrekkelig konkretisert og avgrenset til å kunne besvares.  

Med utgangspunkt i problemstillingen(e) skal det etableres revisjonskriterier, som skal være begrunnet i, og 

utledet fra, autoritative kilder innenfor det reviderte området. Revisjonskriteriene skal være relevante, 

konkrete og i samsvar med de kravene som gjelder for forvaltningsrevisjonsobjektet innenfor den aktuelle 

tidsperioden.  

Metode og data: 

Revisor må gjennom valg av metode sikre dataenes relevans (gyldighet, validitet) i forhold til 

problemstillingene, og datainnsamlingen må gjennomføres på en måte som sikrer dataenes pålitelighet 

(reliabilitet). Det må innhentes data i tilstrekkelig omfang til å kunne gjøre vurderinger og svare på 

problemstillingene. Ved bruk av intervjuer skal som hovedregel data verifiseres.  

Data som inneholder personopplysninger, må behandles i tråd med lovkrav.  

Vurderinger, konklusjoner og anbefalinger: 

Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til revisjonskriteriene og vurdere om praksis eller 

tilstand er i tråd med kriteriene. Vurderinger må være objektive og logiske. Revisor skal konkludere i forhold 

til problemstillingene ved å se vurderingene av data opp mot revisjonskriteriene. Dersom det avdekkes 

vesentlige avvik skal disse komme tydelig frem i forvaltningsrevisjonsrapporten.  

Anbefalinger er ikke obligatorisk, men bør gis der dette er hensiktsmessig. Anbefalinger må aldri formuleres 

som pålegg til administrasjonen, og det bør utvises varsomhet med å foreslå detaljerte løsninger.  

Prosjektrapporten: 

Det skal skrives rapport til hvert forvaltningsrevisjonsprosjekt. Rapporten bør utformes så leservennlig som 

mulig.  

Rapporten skal vise sammenhengen ("den røde tråden") mellom problemstillinger, revisjonskriterier, 

innsamlede data, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger. Praksis eller tilstand innen det 

reviderte området må beskrives i et omfang som i tilstrekkelig grad underbygger revisors vurderinger og 

konklusjoner.  

Dokumentasjon: 

Forvaltningsrevisjon skal dokumenteres på en måte som er tilstrekkelig til å gi en totalforståelse av utførelsen 

av prosjektet, og til å underbygge revisors vurderinger og konklusjoner. Forhold som tilsier at det kan 

foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres særskilt.  

Dokumentasjon (revisjonsbevis) skal oppbevares i tråd med lovkrav.  

Kvalitetssikring og kvalitetskontroll  

Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres, for å sikre nødvendig faglig og metodisk kvalitet i 

undersøkelse og rapport, samt at det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, 

data, vurderinger og konklusjoner.  

Revisjonsenheten må dokumentere at det er system for kvalitetskontroll.  


