
Bystyret er enige om å
innføre nettbrett for alle
politikerne så snart det
lar seg gjøre med opp-
læring og oppstart. Sen-
terpartiets forslag om
en gradvis innføring ble
nedstemt.

PÅL NORDBY
Telefon 33099004

HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Per Harald Age-
rup (Sp) ville ha en endelig digi-
tal løsning først fra høsten av.
Han tok også til orde for å innfø-
re digitale dokumenter, men øn-
sket også at store dokumenter
som årsmelding, budsjetter og
kommuneplan fortsatt skulle

sendes ut på papir.
- Flere andre kommuner har

innført dette som en forsøksord-
ning, argumenterte han.

- Vil ikke på Sp-vis
- Dette er en gladsak. Holme-
strand kommune har vært tidlig
ute på nettoverfløringer fra mø-
ter. Papirutsendelse er en stor
utgiftspost og vi har mulighet til
å effektivisere. Da kan vi ikke
gjøre det på Sp-vis og ta kostna-
den, men vente med innføring-
en, svarte Rolf Hillestad (H).

- De store tunge dokumen-
tene. Det er de som koster mest.
Takke meg til å få alt på brett
framfor bleke kart og skisser
som før har vært vanskelige å
lese, fortsatte han.

Heller ikke Stig Atle Vange
(SV) kunne forstå holdningen til

Senterpartiet.

Få teknikken ut
- Jeg trodde Sp var opptatt av å få
teknikken ut til folket. Nå har vi
mulighet til å gå inn i dette, og vi
får heller trå til og hjelpe hveran-
dre underveis, sa han.

Agerup svarte med at han først
og fremst var opptatt av at inn-
føringen av nettbrett ble gjort på
en god måte, men han opprett-
holdt forslaget om å få tilsendt
de store dokumentene.

Forslaget fikk kun hans og
Anne Berit Findens stemmer.

Koster 233.000 kroner
Engangskostnadene ved anskaf-
felse og iverksetting er beregnet
til cirka 233.000 kroner. Dette
dekker 39 nettbrett og tilhø-
rende utstyr.

Med ordfører Alf Johan
Sveles dobbeltstemme
sa bystyret nei til Kunn-
skapsdepartementes
forslag om å lovfeste en
nasjonal bestemmelse
om lærertetthet i
grunnskolen. I Lasse
Berntzens (H) fravær
endte avstemningen
“uavgjort” 13-13.
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HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Som i Utvalget
for oppvekst og omsorg foreslo
SV å støtte forslaget om en na-
sjonal bestemmelse under for-
utsetning om at kommunene
blir kompensert for merutgifter
ved innføring av en slik bestem-
melse om lærertetthet.

Kan gi et signal
- Dette er en høring - ikke en sak
vi skal avgjøre, men vi kan gi et
klart signal til departementet,
innledet Stig Atle Vange (SV).

- Vi bør ha en annen holdning
til dette, enn den administrasjo-
nen her fremmer, mente han.

SV fikk støtte av KrF da Trine
Hasselgård Bøe fulgte opp med
å si at hun synes administrasjo-
nen har en defensiv innstilling.

- Med stadig strammere øko-
nomi har skolen i mange år blitt
en taper med blant annet 38 års-

verk mindre. Vi bør ha en min-
stenorm i skolene, derfor støtter
vi SV, sa hun.

Ønskerminstekrav
Mette Kalve (Ap) nevnte også
kuttene som har ført til færre læ-
rere de siste årene i Holme-
strand-skolene.

- Vi ønsker et minstekrav for å
motvirke flere kutt. En lovfesting
sikrer likebehandling. Vi gikk til
valg på å jobbe for flere lærere
inn i skolen. Elevene i grunnsko-
len fortjener det, og det vil være
defensivt å ikke innføre en min-
stenorm, sa Kalve.

Støttet rådmannen
- Høyre støtter rådmannens inn-
stilling. Delvis deler vi oppfat-
ningen til Kommunenes Sen-
tralforbund (KS) – at dette er et
lite spesifikt virkemiddel for å
bedre skolen. Et aktivt selvstyre
er bedre enn en sentral bestem-
melse, argumenterte Rolf Hille-
stad.

Han la til at det som vanlig
ikke ville bli et fullfinasiert tiltak
fra staten, men i beste fall en
delfinanisiering.

- Kommunen må som vanlig
sørge for pengene. Derfor bør vi
jobbe med alle virkemidler som
skaper en bedre skole i Holme-
strand, sa Hillestad.

Kan velgemer ennminstekravet
Fra talerstolen begrunnet råd-
mannen administrasjonens
innstilling med at alle kommu-
nene har KS som sin interesse-

organisasjon, og at KS har vært
klare på at denne måten å øre-
merke midler på har kommune-
ne gått i mot i alle år.

- Dette er ment som en norm
for minstekrav. Vi kan selvfølge-
lig velge mer enn minstekravet
også, men dette handler om å
sette en minstestandard, min-
net Stig Atle Vange om.

Tommelen ned forminstekrav

En todeling av handels-
sentrum i Holmestrand
er ikke ønskelig. Detalj-
handel skal lokaliseres i
sentrum.
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HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Per i dag står

det ledig cirka 2.600 kvadratme-
ter handelsareal på Kleivbrottet,
og det er nylig åpnet sportsbu-
tikk her.

Dette var bakgrunnen for en
orientering om Kleivbrottet til
Utvalget for Regulering og kom-
munalteknikk - og til bystyret fra
rådmannen.

I orienteringen heter det blant
annet at utleie av eksisterende
handelsareal ikke krever tilla-

telse fra kommunen.
Utvidelse opp til 3.000 kva-

dratmeter eller mer vil være i
strid med regional plan og vil
kreve et enkeltvedtak i fylket.
Utvidelse til inntil 1.000 kvadrat-
meter må vurderes av kommu-
nen.

Utvidelse til mellom 1.000 og
3.000 kvadratmeter må vurderes
både av kommunen og fylket -
opp mot senterstrukturen.
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HHÅÅRRFFIINN AAVVGGJJØØRREELLSSEE:: Med sin dobbeltstemme sørget ordføreren for at at Stig Atle Vanges motforslag ble
nedstemt. 13-13 ble avstemningsresultatet i bystyret. (Foto: Pål Nordby)

Spvilleventemeddestoredokumentene

Omhandelsutvikling ibystyret

NNEETTTTBBRREETTTT:: Digitalisering av bystyremøtene kan være kun få måne-
der unna etter vedtaket onsdag. (Foto: Pål Nordby)

SSTTAATTUUSS:: En orientering om status og handelsarealene på Kleivbrot-
tet ble gitt i bystyret onsdag. (Foto: Pål Nordby)

FFAAKKTTAA
LLÆÆRREERRTTEETTTTHHEETT II GGRRUUNNNNSSKKOOLLEENN
•Høringsutkastet fra Kunnskapsdepartementet omfatter forslag til
endringer i Opplæringsloven. Innføring av nasjonale bestemmelser
om lærertetthet i grunnskolen.
•Departementet har blant annet også bedt om vurdering avmulig-
heter for å rekruttere nok kvalifiserte lærere til å dekke behovet for
nye lærerårsverk, og hvordan kravet til minsteressurs bør være.




