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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 05.04.2017 Tid: 16:00 – 18:20 

Dagsorden: 

16:00 Ringerike bibliotek – Orientering/omvisning på biblioteket. 

16:30 Ringerike kulturskole – Orientering/omvisning på skolen. 

17:15 Ringerike Rådhus – Orientering om skolebidragsindikatorer. 

17:30 Ordinære saker. 

 

Innkalte 
Funksjon Navn           Forfall   Møtt for 

Leder Mons-Ivar Mjelde   

Nestleder Jan Frantzen   

Medlem Trine Sandum   

Medlem Ahmad Mahmoudi FO  

Medlem Richard Baksvær FO  

Medlem Ragnhild Lilleeng FO  

Medlem Axel Sjøberg   

Medlem Linn Merete Selte Løken   

Varamedlem Asbjørn Skille   

Varamedlem Morten Løken Kværnstrøm  Ragnhild Lilleeng 

Varamedlem Eli Johanne Ruud  Ahmad Mahmoudi 

Varamedlem Nena Bjerke  Richard Baksvær 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

 Kommunalsjef Marianne Mortensen og Magnar Ågotnes. 

 

Merknader  Eli Johanne Ruud (AP) erklærte seg inhabil i sak 15/17 og forlot 

formannskapssalen under behandling av saken. 

Behandlede saker Fra og med sak 14/17 og referatsak 2/17 

til og med sak  16/17 
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Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

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

 

 

 

Møtesekretær 

Marit Simensen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

2/17 17/1373   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedutvalget for 

oppvekst og kultur den 05.04.2017  

 

 

14/17 17/819   

 Prosjektet ungdomstrinnet i utvikling (UIU)  

 

 

15/17 17/1244   

 Korps i skole - rapport og videreføring  

 

 

16/17 17/1330   

 Turskiltprosjektet-Ringerike kommune  

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

 

2/17   

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

den 05.04.2017  

 

Vedtak: 

 

Referatet tas til orientering 

REFERATSAKER 
 

 

 

Behandling: 

 

 

Referatet tas til orientering 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

 



  

Side 5 av 7 

 

 

14/17   

Prosjektet ungdomstrinnet i utvikling (UIU)  

 

Vedtak: 

 

Informasjonen om prosjektet Ungdomstrinnet i utvikling (UIU) tas til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

 

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

formannskapet. 

Forslag til vedtak: 

 

Informasjonen om prosjektet Ungdomstrinnet i utvikling (UIU) tas til orientering. 
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15/17   

Korps i skole - rapport og videreføring  

 

Vedtak: 

 

1. Rapporten om korps i skolen tas til orientering. 

  2. HOK ønsker at Korps i skolen på sikt tilbys alle elever på 3. trinn i Ringerike      

kommune. 

 3. Budsjettet for Ringerike kulturskole økes med 162.000 kroner i 2017 for å utvide 

prosjektet til to nye skoler. Summen innarbeides i budsjettet ved 1. tertialrapport. 

 4. En videre plan for gradvis innføring av Korps i skolen innarbeides i budsjett og 

handlingsplan med målsetting om et tilbud på alle skoler inne skoleåret 2021/22. 

 

 

 

Behandling: 

 

Mons-Ivar Mjelde (AP) fremmet følgende forslag: 

«1. Rapporten om korps i skolen tas til orientering. 

  2. HOK ønsker at Korps i skolen på sikt tilbys alle elever på 3. trinn i Ringerike      

kommune. 

 3. Budsjettet for Ringerike kulturskole økes med 162.000 kroner i 2017 for å utvide 

prosjektet til to nye skoler. Summen innarbeides i budsjettet ved 1. tertialrapport. 

 4. En videre plan for gradvis innføring av Korps i skolen innarbeides i budsjett og 

handlingsplan med målsetting om et tilbud på alle skoler inne skoleåret 2021/22.» 

 

Avstemming: 

Rådmannens og Mjeldes forslag ble satt opp mot hverandre, Mjeldes forslag ble vedtatt mot 2 

stemmer (Nena Bjerke, FrP og Jan Frantzen, H) som hovedutvalgets (HOK) innstilling til 

formannskapet 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rapporten om Korps i skolen tas til orientering. Videreføring til flere skoler vurderes i 

sammenheng med budsjettet for 2018. 
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Turskiltprosjektet-Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur tar informasjonen om Turskiltprosjektet til orientering, 

og bifaller en økt satsning på friluftsliv i Ringerike kommune. 

 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

 

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

formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur tar informasjonen om Turskiltprosjektet til orientering, 

og bifaller en økt satsning på friluftsliv i Ringerike kommune. 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/1373-4  Arkiv: 033  

 

Sak: 2/17 

 

Saksprotokoll - Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedutvalget for 

oppvekst og kultur den 05.04.2017  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Referatet tas til orientering 

REFERATSAKER 
 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.04.2017: 

 

 

Referatet tas til orientering 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/819-2  Arkiv: A20  

 

Sak: 14/17 

 

Saksprotokoll - Prosjektet ungdomstrinnet i utvikling (UIU)  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Informasjonen om prosjektet Ungdomstrinnet i utvikling (UIU) tas til orientering. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.04.2017: 

 

Avstemming: 

 

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

formannskapet. 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/1244-2  Arkiv: C32  

 

Sak: 15/17 

 

Saksprotokoll - Korps i skole - rapport og videreføring  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
1. Rapporten om korps i skolen tas til orientering. 

  2. HOK ønsker at Korps i skolen på sikt tilbys alle elever på 3. trinn i Ringerike      

kommune. 

 3. Budsjettet for Ringerike kulturskole økes med 162.000 kroner i 2017 for å utvide 

prosjektet til to nye skoler. Summen innarbeides i budsjettet ved 1. tertialrapport. 

 4. En videre plan for gradvis innføring av Korps i skolen innarbeides i budsjett og 

handlingsplan med målsetting om et tilbud på alle skoler inne skoleåret 2021/22. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.04.2017: 

 

Mons-Ivar Mjelde (AP) fremmet følgende forslag: 

«1. Rapporten om korps i skolen tas til orientering. 

  2. HOK ønsker at Korps i skolen på sikt tilbys alle elever på 3. trinn i Ringerike      

kommune. 

 3. Budsjettet for Ringerike kulturskole økes med 162.000 kroner i 2017 for å utvide 

prosjektet til to nye skoler. Summen innarbeides i budsjettet ved 1. tertialrapport. 

 4. En videre plan for gradvis innføring av Korps i skolen innarbeides i budsjett og 

handlingsplan med målsetting om et tilbud på alle skoler inne skoleåret 2021/22.» 

 

Avstemming: 

Rådmannens og Mjeldes forslag ble satt opp mot hverandre, Mjeldes forslag ble vedtatt mot 2 

stemmer (Nena Bjerke, FrP og Jan Frantzen, H) som hovedutvalgets (HOK) innstilling til 

formannskapet 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/1330-2  Arkiv:   

 

Sak: 16/17 

 

Saksprotokoll - Turskiltprosjektet-Ringerike kommune  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur tar informasjonen om Turskiltprosjektet til orientering, 

og bifaller en økt satsning på friluftsliv i Ringerike kommune. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.04.2017: 

 

Avstemming: 

 

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

formannskapet. 
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