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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 10.04.2019 Tid: 16:00 – 18:03 

 

Dagsplan/dagsorden: 

16:00 Omvisning Hønefoss skole v/ rektor Marit Hunstad 

17:00 Opprop/møteinnkalling i formannskapssalen 

17:05 Orientering om trafikktiltak angående skolevei v/ Arne Andersen 

17:30 Saksliste 

   

 

Innkalte 
Funksjon Navn          Forfall Møtt for 

Leder Mons-Ivar Mjelde   

Nestleder Jan Frantzen   

Medlem Trine Sandum   

Medlem Ahmad Mahmoudi   

Medlem Richard Baksvær FO  

Medlem Ragnhild Lilleeng   

Medlem Axel Sjøberg   

Medlem Asbjørn Skille   

Medlem Linn Merete Selte Løken   

Varamedlem Nena Bjerke  Richard Baksvær 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Assisterende rådmann Terje Dahlen, Kommunalsjefene Marianne 

Mortensen og Magnar Ågotnes, Enhetsleder Utbygging Jostein 

Nybråten og prosjektansvarlig utbygging Arne Andersen 

 

 

Merknader  

  

Behandlede saker Fra og med sak 13/19 

til og med sak 15/19 

 

 

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

satt, med følgende til dagsorden:  

 

Rådmannen trakk sak 19/1419 «Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg» fra 

behandling i hovedkomiteen 10.04.19 med begrunnelse i behov for videre utredning av 

saken. 



  

Side 2 av 6 

Mons Ivar-Mjelde fremmet følgende ønske om status/orientering på barnehageopptak: 

Kommunalsjef Marianne Mortensen svarte ut muntlig i møte: 

 De som ikke har svart på tilbudet om plass er fulgt opp. 1 klage på tilbud om plass er mottatt. 

 

 

Mons-Ivar Mjelde fremmet følgende forslag:  

Hovedutvalget (HOK) ønsker befaring på Hov ungdomsskole på neste møte. Et samlet 

Hovedutvalg (HOK) bifalt forslaget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

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

 

 

 

Møtesekretær 

 

Kristin Imsgard 



  

Side 3 av 6 

Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

13/19 19/1413   

 Miljøterapeuter i skolen  

 

 

14/19 19/1419   

 Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg  

 

 

15/19 19/963   

 Midler til Diakonstilling Tunsberg bispedømme 

 

 

 

 



  

Side 4 av 6 

 

 

13/19   

Miljøterapeuter i skolen  

 

Vedtak: 

 

 

Den framlagte planen for ansettelse av miljøterapeuter/miljøarbeider vedtas. Det utarbeides et 

notat som legges til i behandlingen av saken i formannskap og kommunestyret om hva det vil 

koste ekstra å ansette en 75 % kontra 50 % stilling på Tyristrand skole også. 

 

 

 

Behandling: 

 

Trine Sandum (AP) fremmet følgende forslag som tillegg til rådmannens forslag:  

«Det utarbeides et notat som legges til i behandlingen av saken i formannskap og 

kommunestyret om hva det vil koste ekstra å ansette en 75 % kontra 50 % stilling på 

Tyristrand skole også». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemning: 

Rådmannens forslag og Trines Sandums (AP) forslag om et tilleggsnotat, ble enstemmig 

vedtatt som Hovedutvalgets (HOK) innstilling til Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Den framlagte planen for ansettelse av miljøterapeuter/miljøarbeider vedtas 

 



  

Side 5 av 6 

 

 

 

14/19   

Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg  

 

Vedtak: 

 

Rådmannen trakk sak 19/1419 «Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg» fra behandling 

i hovedkomiteen 10.04.19 med begrunnelse i behov for videre utredning av saken. 

 

 

Behandling: 

 

Rådmannen trakk sak 19/1419 «Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg» fra behandling 

i hovedkomiteen 10.04.19 med begrunnelse i behov for videre utredning av saken. 

Et enstemmig hovedutvalg bifalt dette. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Fremlagt hovedrullering av kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg vedtas som 

høringsdokument. 

2. Dokumentet sendes til offentlig høring i samsvar med plan- og bygningsloven. 

 



  

Side 6 av 6 

 

 

 

15/19   

Midler til Diakonstilling Tunsberg bispedømme 

 

Vedtak: 

 

Søknad om kommunal støtte fra Ringerike kirkelig fellesråd til diakonstilling avslås.  

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemning: 

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

Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Søknad om kommunal støtte fra Ringerike kirkelig fellesråd til diakonstilling avslås.  

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/1413-2  Arkiv: B01  

 

Sak: 13/19 

 

Saksprotokoll - miljøterapeuter i skolen  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
 

Den framlagte planen for ansettelse av miljøterapeuter/miljøarbeider vedtas. Det utarbeides et 

notat som legges til i behandlingen av saken i formannskap og kommunestyret om hva det vil 

koste ekstra å ansette en 75 % kontra 50 % stilling på Tyristrand skole også. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 10.04.2019: 

 

Trine Sandum (AP) fremmet følgende forslag som tillegg til rådmannens forslag:  

«Det utarbeides et notat som legges til i behandlingen av saken i formannskap og 

kommunestyret om hva det vil koste ekstra å ansette en 75 % kontra 50 % stilling på 

Tyristrand skole også». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemning: 

Rådmannens forslag og Trines Sandums (AP) forslag om et tilleggsnotat, ble enstemmig 

vedtatt som Hovedutvalgets (HOK) innstilling til Formannskapet. 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/1419-2  Arkiv: 141  

 

Sak: 14/19 

 

Saksprotokoll - Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Rådmannen trakk sak 19/1419 «Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg» fra behandling 

i hovedkomiteen 10.04.19 med begrunnelse i behov for videre utredning av saken. 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 10.04.2019: 

 

Rådmannen trakk sak 19/1419 «Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg» fra behandling 

i hovedkomiteen 10.04.19 med begrunnelse i behov for videre utredning av saken. 

Et enstemmig hovedutvalg bifalt dette. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/963-3  Arkiv:   

 

Sak: 15/19 

 

Saksprotokoll - Midler til Diakonstilling Tunsberg bispedømme 

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Søknad om kommunal støtte fra Ringerike kirkelig fellesråd til diakonstilling avslås.  

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 10.04.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemning: 

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

Formannskapet. 
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