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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 12.09.2018 Tid: 16:00 – 17:15 

 

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 FO  

Medlem Asbjørn Skille   

Medlem Linn Merete Selte Løken   

Varamedlem Morten Løken Kværnstrøm  Ragnhild Lilleeng 

Varamedlem Nena Bjerke FU Axel Sjøberg 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

 Kommunalsjef, Magnar Ågotnes og Marianne Mortensen. 

 

Merknader  Vedtaksføre med 8 representanter tilstede. 

 HOK ønsker orientering om status, samt befaring på Ullerål 

skole i løpet av høsten 2018. 

Behandlede saker Fra og med sak 30/18 

til og med sak  33/18 

 

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

følgende til dagsorden: 

 

Linn Merete Selte Løken (Sp) fremmet følgende spørsmål: 

Blir det flere lekeapparater utenfor Ullerål skole? 

Kommunalsjef, Magnar Ågotnes svarte ut i møtet. 

 

 

HOK ber rådmannen komme tilbake til utvalget i januarmøtet 2019 med sak om 

«prøveordning for en leksefri skole».  Momenter hva saken bør inneholde, samt bakgrunn for 

ønsket sak oversendes rådmannen. Et enstemmig Hovedutvalg (HOK) bifalt forslaget. 
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Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Jan Franntzen Mons-Ivar Mjelde Axel Sjøberg (sett) 

 

 

 

Møtesekretær 

 

 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

30/18 18/2840   

 Oppdatert barnehage- og skolebehovsanalyse  

 

 

31/18 18/3000   

 Økonomiske utfordringer med nasjonale normer i barnehagesektoren  

 

 

32/18 18/3102   

 Orientering om prosjekt «varmmat» og investering av dampovner til 

kommunale barnehager  

 

 

33/18 18/3239   

 Prosjekt «Oppgradering av Hønefoss barnehage»  
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30/18   

Oppdatert barnehage- og skolebehovsanalyse  

 

Vedtak: 

 

Rapport med befolknings- og elevtallsprognoser 2018 – 2033 legges til grunn i kommunens 

planleggingsarbeid for barnehager og skoler. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

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

Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rapport med befolknings- og elevtallsprognoser 2018 – 2033 legges til grunn i kommunens 

planleggingsarbeid for barnehager og skoler. 
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31/18   

Økonomiske utfordringer med nasjonale normer i barnehagesektoren  

 

Vedtak: 

 

De økonomiske utfordringene med nasjonale normer i barnehagesektoren tas til orientering.  

 

 

 

Behandling: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

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

Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

De økonomiske utfordringene med nasjonale normer i barnehagesektoren tas til orientering.  
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32/18   

Orientering om prosjekt «varmmat» og investering av dampovner til kommunale 

barnehager  

 

Vedtak: 

 

1: Informasjon om "Prosjekt om varmmat i de kommunale barnehagene" tas til orientering. 

  

2: HOK innstiller på at midler til dampovner i alle kommunale barnehage innarbeides i forslag 

til handlingsprogram 2019-2022. 

  

3: HOK mener at måltidene i barnehagene er viktige for barns utvikling og læring. HOK ber 

derfor rådmannen utrede en ny sak med utgangspunkt i at kommunen skal kunne levere et 

variert og rikt tilbud innen kosthold. 

 

 

 

Behandling: 

 

Mons-Ivar Mjelde (Ap) fremmet følgende forslag p.v.a. Ap og H: 

 

«1: Informasjon om "Prosjekt om varmmat i de kommunale barnehagene" tas til orientering. 

  

2: HOK innstiller på at midler til dampovner i alle kommunale barnehage innarbeides i forslag 

til handlingsprogram 2019-2022. 

  

3: HOK mener at måltidene i barnehagene er viktige for barns utvikling og læring. HOK ber 

derfor rådmannen utrede en ny sak med utgangspunkt i at kommunen skal kunne levere et 

variert og rikt tilbud innen kosthold.» 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Mjeldes (Ap) forslag p.v.a. Ap og H, 

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

Formannskapet. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Prosjekt om varmmat i de kommunale barnehagene tas til orientering. Midler til dampovner 

innarbeides i forslag til handlingsprogram 2019-2022.  
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33/18   

Prosjekt «Oppgradering av Hønefoss barnehage»  

 

Vedtak: 

 

1: HOK er usikker på om denne saken fyller vilkårene for en prosjektinvestering, og ber om at 

dette utredes videre før saken kommer til formannskapet 

 

2: HOK mener Ringerike kommune i utgangspunktet bør ha systemer hvor utgifter til løpende 

vedlikehold og oppgradering av bygningsmassen bør være en del av driftsbudsjettet og at kun 

ekstraordinære investeringer bør gjøres gjennom prosjekt og investeringsbudsjett. 

 

 

 

Behandling: 

 

Mons-Ivar Mjelde (Ap) fremmet følgende forslag p.v.a. Ap og H: 

 

«1: HOK er usikker på om denne saken fyller vilkårene for en prosjektinvestering, og ber om at 

dette utredes videre før saken kommer til formannskapet 

 

2: HOK mener Ringerike kommune i utgangspunktet bør ha systemer hvor utgifter til løpende 

vedlikehold og oppgradering av bygningsmassen bør være en del av driftsbudsjettet og at kun 

ekstraordinære investeringer bør gjøres gjennom prosjekt og investeringsbudsjett.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Mjeldes (Ap) forslag p.v.a. Ap og H, 

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

Formannskapet. 

     

Forslag til vedtak: 

 

Prosjektet «Oppgradering Hønefoss barnehage» tas til orientering.  

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/2840-2  Arkiv: A00 &31  

 

Sak: 30/18 

 

Saksprotokoll - Oppdatert barnehage- og skolebehovsanalyse  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Rapport med befolknings- og elevtallsprognoser 2018 – 2033 legges til grunn i kommunens 

planleggingsarbeid for barnehager og skoler. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 12.09.2018: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

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

Formannskapet. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3000-2  Arkiv: A10  

 

Sak: 31/18 

 

Saksprotokoll - Økonomiske utfordringer med nasjonale normer i barnehagesektoren  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
De økonomiske utfordringene med nasjonale normer i barnehagesektoren tas til orientering.  

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 12.09.2018: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

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

Formannskapet. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3102-2  Arkiv: 660 A10  

 

Sak: 32/18 

 

Saksprotokoll - Orientering om prosjekt «varmmat» og investering av dampovner til 

kommunale barnehager  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
1: Informasjon om "Prosjekt om varmmat i de kommunale barnehagene" tas til orientering. 

  

2: HOK innstiller på at midler til dampovner i alle kommunale barnehage innarbeides i forslag 

til handlingsprogram 2019-2022. 

  

3: HOK mener at måltidene i barnehagene er viktige for barns utvikling og læring. HOK ber 

derfor rådmannen utrede en ny sak med utgangspunkt i at kommunen skal kunne levere et 

variert og rikt tilbud innen kosthold. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 12.09.2018: 

 

Mons-Ivar Mjelde (Ap) fremmet følgende forslag p.v.a. Ap og H: 

 

«1: Informasjon om "Prosjekt om varmmat i de kommunale barnehagene" tas til orientering. 

  

2: HOK innstiller på at midler til dampovner i alle kommunale barnehage innarbeides i forslag 

til handlingsprogram 2019-2022. 

  

3: HOK mener at måltidene i barnehagene er viktige for barns utvikling og læring. HOK ber 

derfor rådmannen utrede en ny sak med utgangspunkt i at kommunen skal kunne levere et 

variert og rikt tilbud innen kosthold.» 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Mjeldes (Ap) forslag p.v.a. Ap og H, 

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

Formannskapet. 
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