
 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 5 

Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 
 

Møtested: Formannskapssalen   

Møtedato: 10.06.2015 Tid: 16:00 – 17.30 

 

Innkalte: 
Funksjon               Navn  

Leder Arnfinn Baksvær   

Nestleder Berit Karen Wathne Andersen   

Medlem Eli Johanne Ruud   

Medlem Mons-Ivar Mjelde   

Medlem Asbjørn Skille   

Medlem Jan Frantzen   

Medlem Jorun Askilsrud   

Medlem Magnus Herstad   

Medlem Christine Kristiansen Granlund   

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

Kommunalsjef Magnar Ågotnes og Marianne Mortensen 

 

  

Behandlede saker:  Fra og med sak 18/15 

til og med sak  21/15 

 

Eventuelt:  Orientering v/Magnar Ågotnes:  

                        Prosess i forhold til samarbeid med Sør-Aurdal. 

 

 

Møteprotokollen godkjennes: 

 

 

Arnfinn Baksvær  (sign) Berit Wathne Andersen (sign.) Christine Granlund (sign.) 

   

 

 

 

Møtesekretær: 

 

Ingebjørg Flatin/Mona B. Ildjarnstad 
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Følgende saker ble behandlet: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 

18/15 15/4140   

 Tilskudd til åpne kulturarrangement og kunstneriske prosjekter Retningslinjer 

for administrativ forvaltning 

 

19/15 14/4132   

 Skole- og barnehagetilbud for barn og unge med sammensatt behov  

 

20/15 15/4884   

 Høringsuttalelse; Djupedalsutvalgets innstilling - "Å høre til"  

 

21/15 15/5106   

 Vedtekter for den kommunale skolefritidsordningen (SFO)  

 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

 

 

18/15   

Tilskudd til åpne kulturarrangement og kunstneriske prosjekter Retningslinjer for 

administrativ forvaltning 

 

Vedtak: 

 

Hovedkomiteen for oppvekst og kultur vedtar vedlagte Retningslinjer for tildeling av 

administrative tilskudd til åpne kulturarrangement og kunstprosjekter. 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for oppvekst og kultur vedtar vedlagte Retningslinjer for tildeling av 

administrative tilskudd til åpne kulturarrangement og kunstprosjekter. 
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19/15   

Skole- og barnehagetilbud for barn og unge med sammensatt behov  

 

Vedtak: 

 

1. For barn og unge med sammensatte behov opprettes det et tilrettelagt tilbud i 

barnehage og et samlet tilbud i hele grunnskolen dersom tilbud i ordinær barnehage 

og på nærskole ikke er tilstrekkelig. 

2. Det opprettes en forsterket enhet i barnehage for barn med tegnspråk som førstespråk. 

Forsterket enhet ved Veien skole opprettholdes.  

3. Ringerike kommune oppretter ikke egne alternativer arenaer for elever med sosio-

emosjonelle vansker. Det forutsettes at kommunen benytter eksisterende tilbud, eller 

inngår avtaler med aktører som tilbyr fullverdige alternative arenaer. 

4. Opplæringstilbudet ved Austjord opprettholdes. 

5. Hovedkomiteen (HOK) anbefaler at samarbeidet med Honerud gård videreføres. 

6. Hovedkomiteen for oppvekst og kultur sender forslaget ut på høring med høringsfrist 

15. september 2015. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Frp v/Christine Granlund og Magnus Herstad: 

 

Punkt 3 endres til:  

 

«Ringerike kommune oppretter ikke egne alternativer arenaer for elever med 

sosioemosjonelle vansker. Det forutsettes at kommunen benytter eksisterende tilbud, eller 

inngår avtaler med aktører som tilbyr fullverdige alternative arenaer». 

 

Forslag fra Asbjørn Skille (H) p.v.a. Ap, H og Krf.: 

 

Tillegg nytt punkt 5 (Rådmannens punkt 5 blir punkt 6): 

 

 «Hovedkomiteen (HOK) anbefaler at samarbeidet med Honerud gård videreføres». 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag med Frp`s endring og Skilles tillegg ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
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1. For barn og unge med sammensatte behov opprettes det et tilrettelagt tilbud i 

barnehage og et samlet tilbud i hele grunnskolen dersom tilbud i ordinær barnehage 

og på nærskole ikke er tilstrekkelig. 

2. Det opprettes en forsterket enhet i barnehage for barn med tegnspråk som førstespråk. 

Forsterket enhet ved Veien skole opprettholdes.  

3. Ringerike kommune oppretter ikke egne alternativer arenaer for elever med sosio-

emosjonelle vansker, men benytter eksisterende tilbud som kommunen allerede har 

eller inngår avtale med 

4. Opplæringstilbudet ved Austjord opprettholdes. 

5. Hovedkomiteen for oppvekst og kultur sender forslaget ut på høring med høringsfrist 

15. september 2015. 
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20/15    

Høringsuttalelse; Djupedalsutvalgets innstilling - "Å høre til"  

 

Vedtak: 

 

Hovedkomiteen for oppvekst og kultur avgir vedlagte høringsuttalelse til Djupedalsutvalgets 

innstilling – «Å høre til». 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for oppvekst og kultur avgir vedlagte høringsuttalelse til Djupedalsutvalgets 

innstilling – «Å høre til». 
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21/15   

Vedtekter for den kommunale skolefritidsordningen (SFO)  

 

Vedtak: 

 

Vedtekter for den kommunale skolefritidsordningen (SFO) gjeldende fra 01.08.15 vedtas. 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Vedtekter for den kommunale skolefritidsordningen (SFO) gjeldende fra 01.08.15 vedtas. 

 

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter
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