Kåre Helland:










Dette er kanskje den vanskeligste saken vi har i denne perioden.
Det er stort engasjement i saken.
Det er viktig å poengtere at det ikke bare må være økonomiske forhold som gjør at vi må
gjøre tiltak. Må og få et fokus på kvalitet.
Det er viktig at vi nå ikke graver oss ned i detaljer, men prøver å se et bilde framover.
Tror ikke det er så viktig å fokusere på om det blir en storkommune. Det viktige er at vi har
det bra, og kan gi de tjenestene vi trenger.
Å øke aktiviteten i kommunen øker bare utgiftene. Oppgava er å gi tjenester til innbyggerne.
Det er utrolig stor aktivitet i kommunen. Skatteinntekter svikter. Den største utfordringa er
kanskje at vi har fått mindre overføringer fra staten i det siste. Tror ikke løsninga er å innføre
eiendomsskatt for å kompensere drifta. Er redd vi fort blir innhenta om vi gjør det.
Vi har et greit utgangspunkt for å prioritere noen områder som administrasjonen skal jobbe
videre med.
La oss vri dette til å handle om å ha en målretta plan…….

Magnhild Huseby:


Jeg gleder meg til å flytte hjem til SA til høsten. ER litt redd for denne debatten. For det en
storskole fører med seg….. Men alt i alt synes jeg det er for langt. Forslag til endring: å endre
2 a: Det tas sikte på en 2-skolemodell med dagens skoleanlegg.

Magne Damslora:


Dette har vi dret med i mange år. Det er vanskelig og ømtålig. Alt henger sammen i en liten
kommune. Alle trenger tjenester. Argumenterer for en sentralskole plassert sentralt i
kommune. Bruke kreftene sammen mer rasjonelt og effektiv. Faglig og sosialt, og for
lærerne. Hvorfor skal ikke vi gjøre det samme som andre kommuner? – Jeg er helt sikker på
at sentralskole er tingen, jeg er ikke i tvil.

Reidar Schlytter:


Fremmer fellesforslag for Ap og Sp.

Elling:









Imponert over arbeidet som er gjort administrativt.
Likevel noe som mangler. Viktig at de får mer tid.
Opptatt av at SA fortsatt skal ha et godt omdømme. Politikerne må pleie omdømmet.
Likte mye av det som kom i flertallsforslaget. Bagn er sentrum nå, etter hvert blir det
Fagernes. Hva vil vi med de ulike delene av kommunen? Ønsker i alle fall at hele Sør-Aurdal
skal tilhøre Valdres. Må se på hvilke muligheter som ligger i de ulike bygder og hvordan dette
kan utvikles. Må da fortsatt være tjenester som ivaretar befolkningas behov. Ingen vil flytte
til ei bygd hvor alt er lagt ned / eller muligens legges ned.
Tidlig innsats er viktig.
Det er for lang reiseveg fra øverst i Hedalen til Bagn. En skal ha krefter når en kommer hjem.
En unge har også krav til fritid, ut over det å sove.
Trur på et skolesenter i nørre del, og et i sørre del.

Arne Leite




Vi har i mange år valgt å bruke penger på den strukturen vi har i dag, og sett verdien til det.
Er redd vi har kommet til et punkt hvor vi ikke har muligheten til det. Må få til et tilbud som
er bra for SA samla. Vi må bruke tid på det, og utrede. Må sette i gang en prosess. Alle må
antagelig gi og ta litt. En strategi for hva vi skal drive med i SA i framtida.
Støtter fellesforslaget. Grunnen til at vi har tatt inn punktet lag og foreninger, ser for oss at
dette er starten på en prosess hvor det gjelder å tenke litt mer samla for hele kommunen.

Svein Erik Vold




Trenger mer informasjon, det er for tidlig å konkludere. Det er lange avstander i kommunen,
og en ulempe med at kommunesenteret ligger lengst nord. Det er viktig å ha et sterkt
kommunesenter. Ikke sikker på om det er en god løsning å legge en skole midt i kommunen.
Dersom vi får elever fra Nes kan det være mer aktuelt med en 2-skolemodell.
Tilleggsforslag: Det bør holdes et folkemøte høsten 2014 som gir informasjon fra andre
områder som har vært gjennom lignende prosesser. Det bør vurderes å besøke andre
områder.

Olav Kristian Huseby






Spørsmål til forslagets punkt 5a: Hedalen er ikke nevnt. Kan tolkes på flere måter.
Må prøve å tenke på at vi kan øke befolkninga også. Har ikke gjort så mye for å øke
befolkninga.
Dersom vi gjør grep som gjør at innbyggere får vesentlige ulemper, bør vi tenke oss godt om.
Vi må klare å selge inn løsningene.
Forslag: Feriestengt barnehage i 3 uker skal kun gjennomføres dersom det ikke fører til
vesentlige ulemper for de familiene det gjelder.

Marianne Haldis Jensen


Fellesforslaget gir handlingsrom og tid til å gjøre de rette grep.

Emmy Bakkom







FAU-leder i Hedalen har prøvd å få tak i ordfører og rådmann i dag. Har fått mange
tilbakemeldinger. Reagerer på det rådmannen har skrevet i innledninga:
Ofte er det viktig å gi tilbakemeldinger for de som er mest negative, og dette speiler ikke
nødvendigvis oppfatningene.
En kommune med to dalfører, og vi må tenke litt annerledes.
Ser ut fra høringsuttalelsene at Bagn ikke er villige til å ha skole noe annet sted enn på Bagn.
Naturlig å tenke slik i og med at Bagn er kommunesenteret. Har ringt barneombudet og spurt
hva de tenker. De sier at når for eksempel elever skal flyttes/skoler skal legges ned skal det
framgå i sakspapirene. Ombudet synes 45 min (som er anbefalt) er for lang tid. Bør stå noe
om vegstandard, hvordan barna har det på bussen. Regner med at dette blir med i
saksbehandlinga.
6b Sentralskole i Garthus er + nesten 2 mill i året (lån). Vi skal spare 15. Hvordan få til det?





Skal vi ha sentralskole på Garthus, må kommunale tilbud samles der.
Inger Randi Kleven foreslo å ha et lukka møte for å diskutere interne forhold ved de ulike
skolene. Et godt forslag.
Veit om flere familier med barn som skal flytte til Hedalen. Innflytting er ikke tatt med i
beregningene for framtidig elevtall. Da hennes eldste skulle begynne på skolen i Hedalen, var
det én elev som var født i Hedalen. Da de begynte, var de ti.

Kåre Helland







Ikke enig med Olav Kristian Huseby i at de har diskutert utvikling lite. Utbygging av E16 eks.
Initiativ ovenfor lag og foreninger høsten 2014: Helland vil ta på seg det ansvaret. Få de i
dialog. Hvis vi starter med lag og foreninger, så kan dette være starten på en sentralskole.
Viktig å få det arbeidet i gang.
Avgjørende å vite hva Ringerike tenker om et samarbeid, før de vil gi en endelig innstilling.
Nesten alle dagens skoler er 50 år +. Mange kommuner river skoler som er 50 år. Må ta med
investeringsbehov i beregningene.
Forklaring til foreslått 5a:
o Går vi for sentralskole i Garthus er Hedalen en del av sentralskolen.
o Går vi for Begnadalen, da er Hedalen en del av denne.
o Går vi for en sentralskole i Bagn, er Helland personlig mer usikker på om Hedalen er
en del av denne. Synes personlig det er for langt. Men ungdomsskolen er helt greit.

Oddvar Fremgaard






Vil ha verifisert gjesteelevsats fra elever fra Ringerike.
Må være mer offensive. Driftstilpasning gjør at vi kommer på bana. Viktig at vi styrker
planavdelinga. Raskere saksbehandling gjør at vi kan komme mer på offensiven.
Vi har ikke råd til ny sentralskole i skogen ved Garthus. Urealistisk å trekke skolen ut fra
kommunesentret. Enig med Kåre Helland i at det er for langt fra Åsli og Storruste for
barneskoleelever. Viktig å komme i dialog med Ringerike. Må få reelle tall på bordet. Det er
også langt fra Liagrenda og Stavedalen til Garthus og Begnadalen. Vi må ha et slagkraftig
kommunesenter for framtida. Benytte oss av det som er i dag, ikke bygge opp alt på nytt. Det
vil påføre oss utgifter.
Skole sør i kommunen får de bli enige om. Mener personlig Begnadalen. Gå i dialog.

Helland


Gjestepris er forhandlingsspørsmål. Eks. 75 000. Per elev i Ringerike koster 109 000 per elev.
Ikke naturlig å gi pris på 30 000 (som er valdresprisen).

Arne Leite


Enig i at det er for langt for 6 åringer fra Hedalen til Bagn.

Inger Randi Kleven:


Med Ringerike er det snakk om å lage en felles skolekrets. Da er det snakk om å fordele
utgifter på antall elever. Gjestepris i valdreskommunene er noe annet.




Vanskelig å komme i kontakt på tvers av bygder. Tette skott mellom øvre eller ytre del. Gjør
noe med min trivsel. I skolen kan en gjøre noe med det.
Ikke helt enig i at skolen må ligge i kommunesenteret. Savner jo næringstomter. Ikke en
selvfølge at skolen må ligge der. Uansett hvor en plasserer skolen blir det lange reiseveier for
noen. Mye kan løses ved å legge SFO til barnehagene. Folk må kunne jobbe.

Olav Kristian Huseby


5a: opprettholder Høyres forslag om 2 skoler.

Rolf Gunnar Olsen




Med det verste alternativet for en elev i Hedalen 160 døgn på bussen ila. 10 år skolegang.
Må be fylket utarbeide anslag for rutetider og kostnader, slik at vi vet. Ikke tro at det er en
times tid…
Må samle fakta, for lite til å gjøre valg.

Marit Hougsrud



Ønsker på sikt én skole i kommunen. Det er det beste for de aller fleste. Ja, det blir langt for
noen.
Nes er 40 elever fra 1-10. Ingen redning. Synes også en skole i ytre del blir for lite.

Emmy Bakkom



Barns beste. Elevene skal høres. Ikke bare foreldre, ansatte osv.
Tette skott mellom bygene? Opplever at når det er barnekafé, kommer det folk med barn fra
Begnadalen. Ungene har ikke noe grense på myra lenger. I ferd med å løse seg opp.

Tor Anders Perlestenbakken
God prosess på skole må til. Geografi må vi ha med oss.
Oddvar Fremgaard
Hvem bekoster kryss ved skole?
Brannberedskap?
Høgdebasseng?
Hvilke andre funksjoner trenger vi der?
Gunnar Heiene
Det må lyttes til befolkningen. Viktig med god prosess. Tilflytting har vi. Denne kan vi miste dersom vi
har bare én skole. Ikke naturlig å flytte den største skolen til den minste. Hva med skolebyggenes
kvalitet?
Tor Einar Fekjær
La frem følgende forslag til vedtak:
Hvis alternativet med å bygge sentralskole ikke skulle føre fram som følge av økonomiske eller
avstandsmessige brunner, må de eksisterende skolebyggenes tilstand nøye vurderes før valg av
skolebygg/skolestruktur foretas. Dette gjelder ikke bare vedlikholdsbehov, men også framtidige
lovpålagte tilpasinger/ombygninger til universell utforming, samt tilpasninger/ombygninger for å
tilfredsstille krav vedrørende brannsikkerhet.
Dette forslaget fikk kommunestyrets enstemmige tilslutning.

Marit Hougsrud
Jeg ønsker en større skole for ungene mine. Frede skolene nå. Eiendomskatt på fond.
Rådmannen
Rådmannen ser en fare i kapitalkostnader hvis en skal bygge nytt. Så lenge en har en bygningsmasse
en kan bruke, vil det være galt å sanere det en har. Viktig å få en avklaring med Ringerike.

