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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 13.09.2017 Tid: 16:00 – 17:00 

TEMAMØTE  

Bosetting av unge enslige mindreårige, v/ Truls Myhre 

Madsen. 

 

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   

Varamedlem Eli Johanne Ruud  Ragnhild Lilleeng 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

 Kommunalsjef, Magnar Ågotnes og Marianne Mortensen. 

 

Merknader   

Behandlede saker Fra og med sak 31/17 og referatsak 3/17 

til og med sak  34/17 

 

Leder tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent og møtet 

satt. 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

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

 

 

 

Møtesekretær 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

3/17 17/3585   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedutvalget for 

oppvekst og kultur den 13.09.2017  

 

 

31/17 17/75   

 Endringer i barnehageloven, forskrift om pedagogsbemanning, 

opplæringsloven og friskoleloven - høring  

 

 

32/17 17/3307   

 Evaluering av migrasjonhelse- og smittevernkontor  

 

 

33/17 17/2851   

 Ungdata 2017 - tiltak  

 

 

34/17 17/693   

 Måling av lokal luftforurensning i Hønefoss  
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3/17   

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

den 13.09.2017  

 

Vedtak: 

 

Referatsak 17/2277-1 Signert samarbeidsavtale Ringerike kommune – Bufetat tas til 

orientering. 

 

REFERATSAK 
 

 

Avstemming: 

Referatsak ble enstemmig tatt til orientering. 

 

. 
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31/17   

Endringer i barnehageloven, forskrift om pedagogsbemanning, opplæringsloven og 

friskoleloven - høring  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune støtter regjeringen i at man trenger økt bemanning i barnehagen, men 

mener her at regjeringen ikke går langt nok i sitt forslag til endringer i barnehageloven, 

opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning. 

 

Kommunen er enig i at bemanningsnormen skal være en voksen pr. 3 barn for 3 åringer og 

under og en voksen pr 6 barn frem til 6 år. 

 

I tillegg mener kommunen at man i større grad bør fokusere på voksentettheten sammen med 

kompetanse. Øie-utvalget presenterte i 2012 forslaget på en bemanningsnorm på 1 pedagog 

per 6 barn under 3 år, og 1 pedagog per 12 barn under 6 år. Ringerike kommune er enige i 

dette og mener derfor at det bør settes krav til 50 % barnehagelærere i barnehagen og 25% 

fagarbeidere. 

 

 

 

Behandling: 

 

Trine Sandum (Ap) p.v.a. Ap og H fremmet følgende forslag: 

«Ringerike kommune støtter regjeringen i at man trenger økt bemanning i barnehagen, men 

mener her at regjeringen ikke går langt nok i sitt forslag til endringer i barnehageloven, 

opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning. 

 

Kommunen er enig i at bemanningsnormen skal være en voksen pr. 3 barn for 3 åringer og 

under og en voksen pr 6 barn frem til 6 år. 

 

I tillegg mener kommunen at man i større grad bør fokusere på voksentettheten sammen med 

kompetanse. Øie-utvalget presenterte i 2012 forslaget på en bemanningsnorm på 1 pedagog 

per 6 barn under 3 år, og 1 pedagog per 12 barn under 6 år. Ringerike kommune er enige i 

dette og mener derfor at det bør settes krav til 50 % barnehagelærere i barnehagen og 25% 

fagarbeidere.» 

 

 

Avstemming: 

Alternativt avstemming mellom Sandum (Ap) p.v.a. AP og H forslag og Rådmannens 

innstilling, ble Sandums forslag enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune støtter høring fra regjeringen om at barnehagebemanningen økes, men 

prioriterer økt kvalitet gjennom å øke pedagognormen i barnehagene framfor innføring av 

bemanningsnorm.  

 

Ringerike har vedtatte overgangsplaner som sikrer samarbeid mellom barnehage og skole og 

SFO, men vil følge dette opp slik at de er i samsvar med regjeringens føringer.  
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32/17   

Evaluering av migrasjonhelse- og smittevernkontor  

 

Vedtak: 

 

Evalueringen av migrasjonhelse- og smittevernkontor tas til orientering 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Evalueringen av migrasjonhelse- og smittevernkontor tas til orientering 
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33/17   

Ungdata 2017 - tiltak  

 

Vedtak: 

 

 HOK mener slike undersøkelser som UNGDATA, er viktige i karlegging av barnas 

oppvekstmiljø og med en høy svarprosent gir et godt bilde av dagens situasjon. Kommunen har 

gode resultater på enkeltområder, men skårer bekymringsfullt på ungdomsmiljø, psykisk helse 

og skoletrivsel. 

 

Ringerike skal være et godt sted å vokse opp og ringeriksskolen skal være en skole som 

utligner sosiale forskjeller. Derfor ber HOK om at rådmannen utarbeider konkrete forslag til 

tiltak og gjennomføringsplan på funnene i UNGDATA og at disse legges frem for politisk 

behandling. 

 

 

Behandling: 

 

Eli Johanne Ruud (Ap) p.v.a. Ap, H og SV fremmet følgende forslag: 

«HOK mener slike undersøkelser som UNGDATA, er viktige i karlegging av barnas 

oppvekstmiljø og med en høy svarprosent gir et godt bilde av dagens situasjon. Kommunen har 

gode resultater på enkeltområder, men skårer bekymringsfullt på ungdomsmiljø, psykisk helse 

og skoletrivsel. 

 

Ringerike skal være et godt sted å vokse opp og ringeriksskolen skal være en skole som 

utligner sosiale forskjeller. Derfor ber HOK om at rådmannen utarbeider konkrete forslag til 

tiltak og gjennomføringsplan på funnene i UNGDATA og at disse legges frem for politisk 

behandling.» 

 

Avstemming: 

Alternativt avstemming mellom Ruuds (Ap) forslag p.v.a. AP, H og SV og Rådmannens 

innstilling, ble Ruuds (Ap) forslag enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOK) innstilling til 

Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 
 Resultatene og rapporten fra Ungdata-undersøkelsen 2017, tas til orientering. 
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34/17   

Måling av lokal luftforurensning i Hønefoss  

 

Vedtak: 

 

1. Rådmannen bes gjennomføre en ettårsmåling av NO2
i
 og svevestøvii i byluften i 

Hønefoss i 2018. 

2. Resultatene av målingene legges fram for kommunestyret, sammen med en tiltaksplan 

dersom prøvene viser at dette er nødvendig. 

3. Kostnader i forbindelse med målingene innarbeides i Handlingsprogram 2018 – 2021. 

4. I henhold til forurensningsforskriftens § 7-3 har anleggseier som bidrar til 

luftforurensning (i dette tilfellet Statens vegvesen) plikt til å medvirke til gjennomføring 

av målinger. Rådmannen forutsettes å søke deler av kostnadene finansiert av 

anleggseier. 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOK) innstilling til 

Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Rådmannen bes gjennomføre en ettårsmåling av NO2
1

 og svevestøv2 i byluften i 

Hønefoss i 2018. 

2. Resultatene av målingene legges fram for kommunestyret, sammen med en tiltaksplan 

dersom prøvene viser at dette er nødvendig. 

3. Kostnader i forbindelse med målingene innarbeides i Handlingsprogram 2018 – 2021. 

4. I henhold til forurensningsforskriftens § 7-3 har anleggseier som bidrar til 

luftforurensning (i dette tilfellet Statens vegvesen) plikt til å medvirke til gjennomføring 

av målinger. Rådmannen forutsettes å søke deler av kostnadene finansiert av 

anleggseier. 

 

 

 

 

                                                

i Nitrogendioksid. Utslipp fra forbrenningsmotorer. 
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ii Partikler i luften som måler som partikkelmasse (PM2,5 og PM10) i lokal forurensning. Kilder 

til PM2,5 er hovedsakelig vedfyring og eksosutslipp. Kilder til PM10 er asfaltstøv og veistøv, 

herunder oppvirvling fra piggdekk. 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter
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