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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 08.02.2017 Tid: 16:00 –18:00 

Temamøte 

- Ungt Entreprenørskap (UE) i Ringerike – v/Erlend 

Eggen, Daglig leder i UE, Buskerud. 

- Kulturplan i Ringerike – Workshop – v/ Marja Lyngra 

Høgaas, kulturleder 

 

 

Innkalte 
Funksjon Navn          Forfall    Møtt for 

Leder Mons-Ivar Mjelde   

Nestleder Jan Frantzen   

Medlem Trine Sandum   

Medlem Ahmad Mahmoudi   

Medlem Richard Baksvær   

Medlem Ragnhild Lilleeng FO  

Medlem Axel Sjøberg   

Medlem Linn Merete Selte Løken   

Medlem Asbjørn Skille FU  

Vara Eli Johanne Ruud FO Ragnhild Lilleeng 

    

Tilstede fra 

administrasjonen 

 Marianne Mortensen, kommunalsjef. 

 

Merknader   

Behandlede saker Fra og med sak 1/17 og referatsak 1/17 

til og med sak 10/17  

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Jan Frantzen (sign)  Mons-Ivar Mjelde (sign)  Axel Sjøberg (sign) 

 

 

 

Møtesekretær 

Trude S. Bjerkås/Marit Simensen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

1/17 17/516   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedutvalget for 

oppvekst og kultur den 08.02.2017  

 

 

1/17 16/497   

 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2017  

 

 

2/17 17/66   

 Høringssvar - Forslag til endringer i barneloven og straffeloven mv.  

 

 

3/17 16/6346   

 Høringsuttalelse ny rammeplan barnehage  

 

 

4/17 16/6347   

 Utvidelse og opprettelse av barnehager  

 

 

5/17 17/285   

 Håndtering av mistanke om seksuelle overgrep i skolen  

 

 

6/17 17/337   

 Skolenes og kommunens bidrag til elevenes læring i grunnskolen  

 

 

7/17 17/244   

 Fylkesmannens tilsynsrapporter etter tilsyn ved to skoler  

 

 

8/17 17/297   

 Kulturmidler 2017  

 

 

9/17 17/254   

 VÅR-konferansen 2017  

 

 

10/17 17/118   

 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune  

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

den 08.02.2017  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Referatsaker tas til orientering. 

 

REFERATSAKER 
 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2017  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Hovedutvalg for Oppvekst og kultur vedtar prioritert liste for Nasjonal tilskuddsordning mot 

barnefattigdom. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedutvalg for Oppvekst og kultur vedtar prioritert liste for Nasjonal tilskuddsordning mot 

barnefattigdom. 
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Høringssvar - Forslag til endringer i barneloven og straffeloven mv.  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur tar høringssvar fra Ringerike kommune om endringer i 

barnelov og straffelov til orientering.  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig tatt til orientering. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur tar høringssvar fra Ringerike kommune om endringer i 

barnelov og straffelov til orientering.  
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Høringsuttalelse ny rammeplan barnehage  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Rådmannens svar på høringsuttalelse på ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og 

oppgaver tas til orientering. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig tatt til orientering. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 

Rådmannens svar på høringsuttalelse på ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og 

oppgaver tas til orientering. 
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Utvidelse og opprettelse av barnehager  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Ringerike kommune gir ikke tilskudd for nyetablering og utvidelse av flere barnehageplasser 

utover det som er planlagt da det ikke er behov for dette.  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune gir ikke tilskudd for nyetablering og utvidelse av flere barnehageplasser 

utover det som er planlagt da det ikke er behov for dette.  
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Håndtering av mistanke om seksuelle overgrep i skolen  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 «Rutine og veileder for håndtering av mistanke om seksuelle overgrep i skole» vedtas  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HOK) innstilling til 

formannskapet. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 «Rutine og veileder for håndtering av mistanke om seksuelle overgrep i skole» vedtas  
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Skolenes og kommunens bidrag til elevenes læring i grunnskolen  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Rapport fra SSB: «Er det forskjeller i skolers og kommuners bidrag til elevens læring i 

grunnskolen?», tas til etterretning  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig tatt til etterretning. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 

Rapport fra SSB:  «Er det forskjeller i skolers og kommuners bidrag til elevens læring i 

grunnskolen?»,  tas til etterretning  
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Fylkesmannens tilsynsrapporter etter tilsyn ved to skoler  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Fylkesmannens tilsynsrapporter om elevens rett til et godt psykososialt skolemiljø tas til 

etterretning. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig tatt til etterretning. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 

Fylkesmannens tilsynsrapporter om elevens rett til et godt psykososialt skolemiljø tas til 

etterretning. 
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Kulturmidler 2017  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur vedtar følgende fordeling av kr. 228.000,- i kulturmidler 

for 2017, på bakgrunn av innkomne søknader og i tråd med gjeldende retningslinjer: 

 

ESA Hvem Beløp 

16/11 Ringerike Folkedansgruppe 5000 

16/6453 Tyristrand Landsbyforening 20000 

16/6452 Heradsbygda IL 16500 

16/6451 Ringerike Skytterlag 5000 

16/6449 Austjord Musikkorps 20000 

16/6448 Ådal Skytterlag 10000 

16/6447 Ringerike Operakor 22000 

16/6446 Foreningen Bosnia 10000 

16/6350 Vang skoles musikkorps 16500 

16/6125 Eikli skolekorps 16500 

17/16 Klokkergården bokkafé 1000 

17/23 Soknedalen Idrettsforening 16500 

17/20 Hallingby skolekorps 16500 

17/22 Spellemannslaget Elvelangs 5000 

17/18 Hønefoss Basketballklubb 15000 

17/41 Ringerike Jeger og fiskerforening 16000 

17/42 Veme Sportsklubb 16500 

      

  Totalbeløp 228000 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur vedtar følgende fordeling av kr. 228.000,- i kulturmidler 

for 2017, på bakgrunn av innkomne søknader og i tråd med gjeldende retningslinjer: 
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ESA Hvem Beløp 

16/11 Ringerike Folkedansgruppe 5000 

16/6453 Tyristrand Landsbyforening 20000 

16/6452 Heradsbygda IL 16500 

16/6451 Ringerike Skytterlag 5000 

16/6449 Austjord Musikkorps 20000 

16/6448 Ådal Skytterlag 10000 

16/6447 Ringerike Operakor 22000 

16/6446 Foreningen Bosnia 10000 

16/6350 Vang skoles musikkorps 16500 

16/6125 Eikli skolekorps 16500 

17/16 Klokkergården bokkafé 1000 

17/23 Soknedalen Idrettsforening 16500 

17/20 Hallingby skolekorps 16500 

17/22 Spellemannslaget Elvelangs 5000 

17/18 Hønefoss Basketballklubb 15000 

17/41 Ringerike Jeger og fiskerforening 16000 

17/42 Veme Sportsklubb 16500 

      

  Totalbeløp 228000 
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VÅR-konferansen 2017  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Informasjonen om VÅR-konferansen tas til orientering. 

 

2. HOK mener VÅR-konferansen er et godt bidrag til å bli bedre kjent med 

organisasjonen og dens arbeid og setter derfor opp ekstra utvalgsmøte tirsdag 26. 

april fra kl. 09:00 til 15:00 med tema VÅR konferansen 2017. 

 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Mons-Ivar Mjelde (Ap) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2: 

«HOK mener VÅR-konferansen er et godt bidrag til å bli bedre kjent med organisasjonen og 

dens arbeid og setter derfor opp ekstra utvalgsmøte tirsdag 26. april fra kl. 09:00 til 15:00 med 

tema VÅR konferansen 2017» 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak, samt Mons-Ivar Mjeldes (Ap) forslag ble enstemmig vedtatt 

som Hovedutvalgets (HOK) innstilling til formannskapet. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Informasjonen om VÅR-konferansen tas til orientering 
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Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Nye etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Ringerike kommune vedtas. 

2. Rådmannen bes å fremme en plan for formannskapet på hvordan retningslinjene skal 

implementeres blant ansatte og folkevalgte innen mai 2017. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HOK) innstilling til 

formannskapet. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

1. Nye etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Ringerike kommune vedtas. 

2. Rådmannen bes å fremme en plan for formannskapet på hvordan retningslinjene skal 

implementeres blant ansatte og folkevalgte innen mai 2017. 

 

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Tom side
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