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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 09.05.2018 Tid: 16:00 – 17:15 

TEMAMØTEDAGSORDEN:  

16:00 – 17: 00 - Psykisk helse ved Anne Reneflot avdelingsdirektør 

ved Folkehelseinstituttet. 

 17:00 – Saksliste. 

 

 

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 Asbjørn Skille   

Medlem Linn Merete Selte Løken   

Varamedlem Eldbjørg Ramsrud  Ragnhild Lilleeng 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Kommunalsjef, Magnar Ågotnes og Marianne Mortensen. 

  

 

Merknader   

Behandlede saker Fra og med sak 18/18, referatsak 2/18 

til og med sak  20/18, referatsak 3/18 

Leder tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble godkjent og møtet satt. 
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Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Jan Frantzen Mons-Ivar Mjelde Axel Sjøberg 

 

 

 

Møtesekretær 

Marit Simensen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

2/18 18/1633   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedutvalget for 

oppvekst og kultur den 09.05.2018  

 

 

3/18 18/1633   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedutvalget for 

oppvekst og kultur den 09.05.2018  

 

 

18/18 16/1459   

 Orientering årsrapport interkommunal barnevakt Hole, Jevnaker, 

Ringerike, Modum, Krødsherad og Sigdal 2017  

 

 

19/18 18/720   

 Entreprenørskapsaktiviteter i grunnskolene  

 

 

20/18 15/9061   

 Orientering om Fylkesmannens behandling av klage - etablering av 

barnehage  
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2/18   

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

den 09.05.2018  

 

Vedtak: 

 

Referatsak tas til orientering. 

 

REFERATSAKER 

 
 

 

Behandling: 

 

Avstemming:  

Referatsak ble enstemmig tatt til orientering. 

 

Forslag til vedtak: 
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3/18   

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

den 09.05.2018  

 

Vedtak: 

 

Referatsak tas til orientering. 

 

REFERATSAKER 
 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming:  

Referatsak ble enstemmig tatt til orientering. 

 

 

Forslag til vedtak: 
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18/18   

Orientering årsrapport interkommunal barnevakt Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, 

Krødsherad og Sigdal 2017  

 

Vedtak: 

 

Årsrapport 2017 interkommunal barnevernvakt Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, 

Krødsherad og Sigdal tas til orientering.  

 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming:  

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

Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Årsrapport 2017 interkommunal barnevernvakt Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, 

Krødsherad og Sigdal tas til orientering.  
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19/18   

Entreprenørskapsaktiviteter i grunnskolene  

 

Vedtak: 

 

1. Informasjonen om Ungt Entreprenørskap (UE) tas til orientering. 

2. Ringerike kommune ønsker å tegne medlemsskap i UE  

3. Kontingenten bes innarbeidet i budsjettet fra og med 2019. 

4. Ringerike kommune tar initiativ ovenfor våre nordiske vennskapsbyer/kommuner for å 

undersøke hvorvidt vi i fellesskap kan søke et samarbeid rundt tema Ungt 

Entreprenørskap. Spesielt bør det undersøkes om en slik felles satsning kan resultere i 

søknad på EU midler. 

 

 

 

Behandling: 

 

Axel Sjøberg (SV) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4: 

«Ringerike kommune tar initiativ ovenfor våre nordiske vennskapsbyer/kommuner for å 

undersøke hvorvidt vi i fellesskap kan søke et samarbeid rundt tema Ungt Entreprenørskap. 

Spesielt bør det undersøkes om en slik felles satsning kan resultere i søknad på EU midler». 

 

Avstemming:  

 Rådmannens innstilling, samt Axel Sjøbergs (SV) forslag til nytt pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Informasjonen om Ungt Entreprenørskap (UE) tas til orientering. 

2. Ringerike kommune ønsker å tegne medlemsskap i UE  

3. Kontingenten bes innarbeidet i budsjettet fra og med 2019. 
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20/18   

Orientering om Fylkesmannens behandling av klage - etablering av barnehage  

 

Vedtak: 

 

Fylkesmannen i Buskerud opprettholder Ringerike kommunes vedtak i sak 18/115-1, 

etablering av barnehage, tas til orientering.  

 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Fylkesmannen i Buskerud opprettholder Ringerike kommunes vedtak i sak 18/115-1, 

etablering av barnehage, tas til orientering.  

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1633-7  Arkiv: 033  

 

Sak: 3/18 

 

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

oppvekst og kultur den 09.05.2018  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Referatsak tas til orientering. 

 

REFERATSAKER 
 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 09.05.2018: 

 

Avstemming:  

Referatsak ble enstemmig tatt til orientering. 

 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/720-3  Arkiv: A20  

 

Sak: 19/18 

 

Saksprotokoll - Entreprenørskapsaktiviteter i grunnskolene  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
1. Informasjonen om Ungt Entreprenørskap (UE) tas til orientering. 

2. Ringerike kommune ønsker å tegne medlemsskap i UE  

3. Kontingenten bes innarbeidet i budsjettet fra og med 2019. 

4. Ringerike kommune tar initiativ ovenfor våre nordiske vennskapsbyer/kommuner for å 

undersøke hvorvidt vi i fellesskap kan søke et samarbeid rundt tema Ungt 

Entreprenørskap. Spesielt bør det undersøkes om en slik felles satsning kan resultere i 

søknad på EU midler. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 09.05.2018: 

 

Axel Sjøberg (SV) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4: 

«Ringerike kommune tar initiativ ovenfor våre nordiske vennskapsbyer/kommuner for å 

undersøke hvorvidt vi i fellesskap kan søke et samarbeid rundt tema Ungt Entreprenørskap. 

Spesielt bør det undersøkes om en slik felles satsning kan resultere i søknad på EU midler». 

 

Avstemming:  

 Rådmannens innstilling, samt Axel Sjøbergs (SV) forslag til nytt pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. 
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