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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 11.10.2017 Tid: 15:00 – 16:50 

Dagsorden:  

12:00 – Oppmøte Biblioteket  

12:00 – 14:00 – Foredrag  

14:00 – 15:00 - Pause  

15:00 – 16:00 - Oppstart HOK møte med presentasjoner 

av sektor og forslag til budsjett 2018. 

 

 

Innkalte 
Funksjon Navn           Forfall   Møtt for 

Leder Mons-Ivar Mjelde   

Nestleder Jan Frantzen FO  

Medlem Trine Sandum   

Medlem Ahmad Mahmoudi FO  

Medlem Richard Baksvær   

Medlem Ragnhild Lilleeng FO  

Medlem Axel Sjøberg   

Medlem Linn Merete Selte Løken   

Medlem Asbjørn Skille   

Varamedlem Ole R. Mælingen FO Ahmad Mahmoudi 

Varamedlem Eldbjørg Ramsrud  Jan Frantzen 

Varamedlem Eli Johanne Ruud  Ragnhild Lilleeng 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Kommunalsjef, Magnar Ågotnes og Marianne Mortensen. 

 

 

Merknader Mælingen møtte ikke på grunn av uforutsette hendelser. 

Behandlede saker Fra og med sak 35/17 

til og med sak  38/17 

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

satt. 

Linn Merete Selte Løken (SP) hadde spørsmål angående uteområdet på Sokna skole. 

Kommunalsjef Magnar Ågotnes svarte ut i møtet. 
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Møteprotokollen godkjennes 

 

 

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

 

 

 

Møtesekretær 

Marit Simensen 



  

Side 3 av 7 

Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

35/17 16/3266   

 Stiftelsen Ringerike Kultursenter- Årsrapport 2016  

 

 

36/17 17/770   

 Drifttilskudd  - Ringkollen Parken  

 

 

37/17 17/3174   

 Søknad om økonomisk støtte til Bassgarasjen -Ringerike kultursenter  

 

 

38/17 17/3944   

 Skulpturen "Hønsegruppe"  
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35/17   

Stiftelsen Ringerike Kultursenter- Årsrapport 2016  

 

Vedtak: 

 

Stiftelsen Ringerike kultursenters årsrapport og regnskap for 2016 tas til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Stiftelsen Ringerike kultursenters årsrapport og regnskap for 2016 tas til orientering. 
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36/17   

Drifttilskudd  - Ringkollen Parken  

 

Vedtak: 

 

 Ringerike kommune går i dialog med parken med sikte på å finne en løsning på de 

økonomiske utfordringene, og legger fram en ny sak til Kommunestyret det går inn 

med noen investeringsmidler, eller annen økonomisk støtte». 

 

 Prioriteringen av tilskudd tas ved behandlingen av budsjett 2018. 

 

 

Behandling: 

 

Trine Sandum (AP) fremmet p.v.a. AP følgende forslag: 

«Saken utsettes og prioriteringen av tilskudd tas ved behandlingen av budsjett 2018.» 

 

Axel Sjøberg (SV) fremmet følgende forslag: 

«Alternativt forslag til vedtak: 

Ringerike kommune går i dialog med parken med sikte på å finne en løsning på de økonomiske 

utfordringene, og legger fram en ny sak til Kommunestyret det går inn med noen 

investeringsmidler, eller annen økonomisk støtte». 

 

 Leder Mons-Ivar Mjelde (AP) foreslo følgende omforente forslag: 

 

 «Ringerike kommune går i dialog med parken med sikte på å finne en løsning på de 

økonomiske utfordringene, og legger fram en ny sak til Kommunestyret det går inn 

med noen investeringsmidler, eller annen økonomisk støtte». 

 

 Prioriteringen av tilskudd tas ved behandlingen av budsjett 2018.» 

 

 

Avstemming:  

Leder Mons-Ivar Mjeldes (AP) omforente forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets 

(HOK) innstilling til Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Søknad om årlig tilskudd til skianlegget Ringkollen Parken avslås. 
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37/17   

Søknad om økonomisk støtte til Bassgarasjen -Ringerike kultursenter  

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes og prioriteringen av tilskudd tas ved behandling av budsjett 2018. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Trine Sandum (AP) fremmet p.v.a. AP følgende forslag: 

«Saken utsettes og prioriteringen av tilskudd tas ved behandling av budsjett 2018.» 

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Sandums (AP) forslag p.v.a AP og Rådmannens forslag ble 

Sandums (AP) forslag vedtatt mot 2 stemmer (Frp og SV) som Hovedutvalgets (HOK) 

innstilling til Formannskapet.  

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Søknad om økt årlig tilskudd til Ringerike kultursenter fra 2018 avslås. 
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38/17   

Skulpturen "Hønsegruppe"  

 

Vedtak: 

 

Skulpturen «Hønsegruppe» reetableres på et grøntområde i krysset mellom Fossveien og 

Arnemannsveien. 

 

 

 

Behandling: 

 

Eldbjørg Ramsrud (KrF) fremmet følgende forslag: 

«Gjenoppføring av Hønsegruppa vil bli lite synlig mot de nye blokkene. Jeg foreslår at den 

flyttes til Nordre Park hvor den vil bli mer synlig.» 

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Ramsruds (Krf) forslag og Rådmannens innstilling ble 

Rådmannens forslag vedtatt mot 2 stemmer (Ramsrud KrF og Ruud AP). 

 

Forslag til vedtak: 

 

Skulpturen «Hønsegruppe» reetableres på et grøntområde i krysset mellom Fossveien og 

Arnemannsveien. 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/3266-7  Arkiv: C00  

 

Sak: 35/17 

 

Saksprotokoll - Stiftelsen Ringerike Kultursenter- Årsrapport 2016  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Stiftelsen Ringerike kultursenters årsrapport og regnskap for 2016 tas til orientering. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 11.10.2017: 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/770-4  Arkiv: 223 D10  

 

Sak: 36/17 

 

Saksprotokoll - Drifttilskudd  - Ringkollen Parken  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
 Ringerike kommune går i dialog med parken med sikte på å finne en løsning på de 

økonomiske utfordringene, og legger fram en ny sak til Kommunestyret det går inn 

med noen investeringsmidler, eller annen økonomisk støtte». 

 

 Prioriteringen av tilskudd tas ved behandlingen av budsjett 2018. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 11.10.2017: 

 

Trine Sandum (AP) fremmet p.v.a. AP følgende forslag: 

«Saken utsettes og prioriteringen av tilskudd tas ved behandlingen av budsjett 2018.» 

 

Axel Sjøberg (SV) fremmet følgende forslag: 

«Alternativt forslag til vedtak: 

Ringerike kommune går i dialog med parken med sikte på å finne en løsning på de økonomiske 

utfordringene, og legger fram en ny sak til Kommunestyret det går inn med noen 

investeringsmidler, eller annen økonomisk støtte». 

 

 Leder Mons-Ivar Mjelde (AP) foreslo følgende omforente forslag: 

 

 «Ringerike kommune går i dialog med parken med sikte på å finne en løsning på de 

økonomiske utfordringene, og legger fram en ny sak til Kommunestyret det går inn 

med noen investeringsmidler, eller annen økonomisk støtte». 

 

 Prioriteringen av tilskudd tas ved behandlingen av budsjett 2018.» 

 

 

Avstemming:  

Leder Mons-Ivar Mjeldes (AP) omforente forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets 

(HOK) innstilling til Formannskapet. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3174-6  Arkiv: 223 C00  

 

Sak: 37/17 

 

Saksprotokoll - Søknad om økonomisk støtte til Bassgarasjen -Ringerike kultursenter  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Saken utsettes og prioriteringen av tilskudd tas ved behandling av budsjett 2018. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 11.10.2017: 

 

Trine Sandum (AP) fremmet p.v.a. AP følgende forslag: 

«Saken utsettes og prioriteringen av tilskudd tas ved behandling av budsjett 2018.» 

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Sandums (AP) forslag p.v.a AP og Rådmannens forslag ble 

Sandums (AP) forslag vedtatt mot 2 stemmer (Frp og SV) som Hovedutvalgets (HOK) 

innstilling til Formannskapet.  

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3944-4  Arkiv: C42  

 

Sak: 38/17 

 

Saksprotokoll - Skulpturen "Hønsegruppe"  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Skulpturen «Hønsegruppe» reetableres på et grøntområde i krysset mellom Fossveien og 

Arnemannsveien. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 11.10.2017: 

 

Eldbjørg Ramsrud (KrF) fremmet følgende forslag: 

«Gjenoppføring av Hønsegruppa vil bli lite synlig mot de nye blokkene. Jeg foreslår at den 

flyttes til Nordre Park hvor den vil bli mer synlig.» 

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Ramsruds (Krf) forslag og Rådmannens innstilling ble 

Rådmannens forslag vedtatt mot 2 stemmer (Ramsrud KrF og Ruud AP). 
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