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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 05.06.2019 Tid: 16:00 –17:40 

Temamøte: 

 Omvisning på Hov Ungdomsskole. 

 

 

 

Innkalte   
Funksjon Navn           Forfall Møtt for 

Leder Mons-Ivar Mjelde   

Nestleder Jan Frantzen   

Medlem Trine Sandum   

Medlem Ahmad Mahmoudi FO  

Medlem Richard Baksvær   

Medlem Ragnhild Lilleeng FO  

Medlem Axel Sjøberg FO  

Medlem Asbjørn Skille   

Medlem Linn Merete Selte Løken   

Varamedlem Eli Johanne Ruud  Ragnhild Lilleeng 

Varamedlem Morten Løken Kværnstrøm FO Ahmad Mahmoudi 

Varamedlem Ana Gladys C. Sobereanis FO Axel Sjøberg 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

 Kommunalsjef  Marianne Mortensen og Magnar Ågotnes 

 

Merknader  7 av 9 medlemmer tilstede ved møtestart.  

 På grunn av en inkurie kom ikke representanten Soberanis seg 

inn til møtestart og fikk forfall til møtet. 

 

Behandlede saker Fra og med sak 20/19 

til og med sak  26/19 

 

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

med følgende til dagsorden: 

 

 Trine Sandum (Ap) stilte spørsmål til kommunalsjef Ågotnes om status på 

ventilasjonsanlegg Veien skole. Kommunalsjefen svarte ut muntlig i møte. 
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 Mons-Ivar Mjelde (Ap) stilte spørsmål til kommunalsjef Ågotnes angående 

«Knøttefestivalens» mulighet til å ta parkeringsgebyr på kommunal grunn under deres 

arrangement kommende helg. Kommunalsjefen svarte ut muntlig i møte. 

 

 Mons Ivar Mjelde stilte spørsmål om status i arbeidet med rapport om teknisk tilstand 

på Hønefoss skole. Kommunalsjefen svarte ut muntlig i møte. 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

Jan Frantzen 

 

 Mons-Ivar Mjelde Axel Sjøberg 

 

 

Kristin Imsgard 

Møtesekretær 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

20/19 19/20   

 Leksefri grunnskole - anbefaling fra arbeidsgruppa  

 

 

21/19 19/2184   

 Ungdata  

 

 

22/19 19/2284   

 Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike 2019  

 

 

23/19 19/2294   

 Kommunal forskrift om grunnskolenes opptaksområder  

 

 

24/19 19/2304   

 Arbeid med dysleksi i Ringeriksskolen  

 

 

25/19 19/2310   

 Utleiereglement og satser for utleie - kommunale haller, gymsaler og 

skolelokaler  

 

 

26/19 19/2335   

 Avtale om tjenestetilbud i Hønefoss Politistasjonsdistrikt  
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20/19   

Leksefri grunnskole - anbefaling fra arbeidsgruppa  

 

Vedtak: 

 
 

Arbeidsgruppas anbefaling tas til orientering  

Skolene tar en gjennomgang av sin praksis med bruk av lekser.  

Skolene gis mulighet til å gjøre forsøk med leksefri skole fra høsten 2020.  

Samarbeidsutvalget ved hver enkelt skole gir sin tilbakemelding om sin leksepraksis til 

skoleadministrasjonen innen 1. mars 2020. 

Resultatet sammenstilles og det legges frem sak for politisk behandling våren 2020 med sikte 

på å kunne implementere eventuelle tiltak/forsøk fra skoleåret 2020-21. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 
 

Arbeidsgruppas anbefaling tas til orientering  

Skolene tar en gjennomgang av sin praksis med bruk av lekser.  

Skolene gis mulighet til å gjøre forsøk med leksefri skole fra høsten 2020.  

Samarbeidsutvalget ved hver enkelt skole gir sin tilbakemelding om sin leksepraksis til 

skoleadministrasjonen innen 1. mars 2020. 

Resultatet sammenstilles og det legges frem sak for politisk behandling våren 2020 med sikte 

på å kunne implementere eventuelle tiltak/forsøk fra skoleåret 2020-21. 
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21/19   

Ungdata  

 

Vedtak: 

 

 
Notat tiltak Ungdata-undersøkelsen 2017 tas til orientering 
 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt  

Forslag til vedtak: 

 

 
Notat tiltak Ungdata-undersøkelsen 2017 tas til orientering 
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22/19   

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike 2019  

 

Vedtak: 

 

Hovedutvalget vil påpeke at det er en forventning til at kommunen leverer resultater i henhold 

til vedtak som er gjort. Ringerikeskolen skal være en skole som utjevner sosiale forskjeller og 

løfter alle.  

  

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune tas til etterretning. 

Hovedutvalget ber rådmannen kommer tilbake med en sak med forslag til tiltak som løfter 

resultatene i henhold til vedtatte målsetninger og hovedutvalget ser det som naturlig at dette 

blir en del av arbeidet med budsjett og handlingsplan høsten 2019. 

 

 

Behandling: 

 

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

«Hovedutvalget vil påpeke at det er en forventning til at kommunen leverer resultater i henhold 

til vedtak som er gjort. Ringerikeskolen skal være en skole som utjevner sosiale forskjeller og 

løfter alle.  

  

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune tas til etterretning. 

Hovedutvalget ber rådmannen kommer tilbake med en sak med forslag til tiltak som løfter 

resultatene i henhold til vedtatte målsetninger og hovedutvalget ser det som naturlig at dette 

blir en del av arbeidet med budsjett og handlingsplan høsten 2019.» 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Mons-Ivar Mjeldes (Ap) forslag p.v.a 

flertallspartiene, ble Mons-Ivar Mjeldes (Ap) forslag p.v.a flertallspartiene enstemmig vedtatt som 

Hovedutvalgets (HOK) innstilling til formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune tas til etterretning.  
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23/19   

Kommunal forskrift om grunnskolenes opptaksområder  

 

Vedtak: 

 
 

1. Nye opptaksområder for grunnskolene i Ringerike vedtas som forskrift. 

2. Framdriftsplan som skissert i saksframlegget vedtas. 

3. Det nedsettes en arbeidsgruppe som bidrar i utarbeidelsen av forslag til opptaksområder for de 

kommunale grunnskolene i Ringerike.  

4. HOK berammer ekstramøte 27.11.19. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 
 

1. Nye opptaksområder for grunnskolene i Ringerike vedtas som forskrift. 

2. Framdriftsplan som skissert i saksframlegget vedtas. 

3. Det nedsettes en arbeidsgruppe som bidrar i utarbeidelsen av forslag til opptaksområder for de 

kommunale grunnskolene i Ringerike.  

4. HOK berammer ekstramøte 27.11.19. 
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24/19   

Arbeid med dysleksi i Ringeriksskolen  

 

Vedtak: 

 

Hovedutvalget er opptatt av at Ringeriksskolen skal levere gode og like tjenester, uansett hvor 

man bor i kommunen. For elever med vansker som dysleksi, er det viktig at ringeriksskolen har 

gode systemer og at systemene er like gode i hele kommunen. 

   

1: Redegjøringen «Arbeid med dysleksi i Ringeriksskolen» tas til orientering.  

2: Hovedutvalget er bekymret for at det i saksfremlegget fremkommer at det er forskjeller i   

systemene fra skole til skole. 

Hovedutvalget ber rådmannen snarest iverksette tiltak som sikrer alle elever i ringeriksskolen 

med dysleksi et likeverdig tilbud. 

 

 

Behandling: 

 

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

«Hovedutvalget er opptatt av at Ringeriksskolen skal levere gode og like tjenester, uansett 

hvor man bor i kommunen. For elever med vansker som dysleksi, er det viktig at 

ringeriksskolen har gode systemer og at systemene er like gode i hele kommunen. 

   

1: Redegjøringen «Arbeid med dysleksi i Ringeriksskolen» tas til orientering.  

2: Hovedutvalget er bekymret for at det i saksfremlegget fremkommer at det er forskjeller i   

systemene fra skole til skole. 

Hovedutvalget ber rådmannen snarest iverksette tiltak som sikrer alle elever i ringeriksskolen 

med dysleksi et likeverdig tilbud.» 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Mons Ivar Mjeldes (Ap) forslag p.v.a. 

flertallspartiene , ble Mons Ivar Mjeldes (Ap) forslag p.v.a. flertallspartiene enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Redegjøringen «Arbeid med dysleksi i Ringeriksskolen» tas til orientering. 
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25/19   

Utleiereglement og satser for utleie - kommunale haller, gymsaler og skolelokaler  

 

Vedtak: 

 

1. Utleiereglementet for kommunale haller, gymsaler og skolelokaler vedtas. 

2. Endring i Betalingsreglement 2019 punkt 9.1. «Leie av lokaler» vedtas.  

3. Betalingsreglement 2019 punkt 4.3. «Hall-leie» utgår.  

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Utleiereglementet for kommunale haller, gymsaler og skolelokaler vedtas. 

2. Endring i Betalingsreglement 2019 punkt 9.1. «Leie av lokaler» vedtas.  

3. Betalingsreglement 2019 punkt 4.3. «Hall-leie» utgår.  
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26/19   

Avtale om tjenestetilbud i Hønefoss Politistasjonsdistrikt  

 

Vedtak: 

 

Hovedutvalget mener avtalen er av så stor viktighet politisk at saken sendes videre til 

kommunestyret for endelig vedtak med følgende innstilling: 

  

Ringerike kommune godkjenner avtalen om tjenestetilbud i Hønefoss Politidistrikt med 

forbehold om at følgende lokale forventninger er ivaretatt i avtalen slik den foreligger. Om ikke 

bes det om at det utarbeides ny avtale som ivaretar dette. 

  

Forventninger: 

HOK vil understreke at forventningene til samarbeid bygger opp om trygge nærmiljøer for barn 

og unge, uten rus, vold, overgrep eller mobbing.   

HOK mener at rusforebyggende arbeid på med Ringerike videregående skole, Hønefoss 

Videregående skole og kommunens grunnskoler skal ha et ekstra fokus.   

HOK ønsker at politirådet hvert år skriftlig evaluerer sitt arbeid og effekten av iverksatte tiltak 

opp mot avdekkende kriminalitetsutfordringer, i tillegg til eventuelle tiltak iverksatt innen 

beredskap og samfunnssikkerhet. Kommunestyret orienters om evalueringen.  

  

Forøvrig viser HOK til den overordnede politiske målsetningen ved nærpolitireformen i 6 

punkter som en forutsetning for avtalens innhold. 

1. Et mer tilgjengelig politi som er til stede og har god lokal forankring og samhandling. 

2. Et mer ensartet politi som leverer like polititjenester med bedre kvalitet over hele landet. 

3. Et politi med mer målrettet innsats på forebygging, etterforskning og beredskap. 

4. Et politi med bedre kompetanse og kapasitet, som deler kunnskap og lærer av erfaringer. 

5. Et politi som skaper bedre resultat i en kultur preget av åpenhet og tillit, gjennom god 

ledelse og aktivt medarbeiderskap. 

6. Et politi som arbeider mer effektivt ved å ta i bruk bedre metoder og ny teknologi. 

 

 

Behandling: 

 

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

«Hovedutvalget mener avtalen er av så stor viktighet politisk at saken sendes videre til 

kommunestyret for endelig vedtak med følgende innstilling: 

  

Ringerike kommune godkjenner avtalen om tjenestetilbud i Hønefoss Politidistrikt med 

forbehold om at følgende lokale forventninger er ivaretatt i avtalen slik den foreligger. Om ikke 

bes det om at det utarbeides ny avtale som ivaretar dette. 

  

Forventninger: 

HOK vil understreke at forventningene til samarbeid bygger opp om trygge nærmiljøer for barn 

og unge, uten rus, vold, overgrep eller mobbing.   

HOK mener at rusforebyggende arbeid på med Ringerike videregående skole, Hønefoss 

Videregående skole og kommunens grunnskoler skal ha et ekstra fokus.   
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HOK ønsker at politirådet hvert år skriftlig evaluerer sitt arbeid og effekten av iverksatte tiltak 

opp mot avdekkende kriminalitetsutfordringer, i tillegg til eventuelle tiltak iverksatt innen 

beredskap og samfunnssikkerhet. Kommunestyret orienters om evalueringen.  

  

Forøvrig viser HOK til den overordnede politiske målsetningen ved nærpolitireformen i 6 

punkter som en forutsetning for avtalens innhold. 

1. Et mer tilgjengelig politi som er til stede og har god lokal forankring og samhandling. 

2. Et mer ensartet politi som leverer like polititjenester med bedre kvalitet over hele landet. 

3. Et politi med mer målrettet innsats på forebygging, etterforskning og beredskap. 

4. Et politi med bedre kompetanse og kapasitet, som deler kunnskap og lærer av erfaringer. 

5. Et politi som skaper bedre resultat i en kultur preget av åpenhet og tillit, gjennom god 

ledelse og aktivt medarbeiderskap. 

6. Et politi som arbeider mer effektivt ved å ta i bruk bedre metoder og ny teknologi.» 

 

 

Jan Frantzen (H) fremmet følgende forslag: «Flertallspartienes sitt forslag til vedtak, men uten 

de siste seks punktene med hensikter». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Avstemming om Mons-Ivar Mjeldes (Ap) forslag p.v.a flertallspartiene skal oversendes til 

kommunestyret, ble Mjeldes (Ap) forslag p.v.a flertallspartiene enstemmig vedtatt. 

 

Alternativ avstemming mellom Mons-Ivar Mjeldes (Ap) forslag p.v.a flertallspartiene og Jan 

Frantzen (H) sitt forslag, ble Mjeldes (Ap) forslag p.v.a flertallspartiene vedtatt mot tre 

stemmer (H). 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune godkjenner avtalen om tjenestetilbud i Hønefoss Politidistrikt.  

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2284-2  Arkiv: A00  

 

Sak: 22/19 

 

Saksprotokoll - Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike 2019  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Hovedutvalget vil påpeke at det er en forventning til at kommunen leverer resultater i henhold 

til vedtak som er gjort. Ringerikeskolen skal være en skole som utjevner sosiale forskjeller og 

løfter alle.  

  

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune tas til etterretning. 

Hovedutvalget ber rådmannen kommer tilbake med en sak med forslag til tiltak som løfter 

resultatene i henhold til vedtatte målsetninger og hovedutvalget ser det som naturlig at dette 

blir en del av arbeidet med budsjett og handlingsplan høsten 2019. 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.06.2019: 

 

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

«Hovedutvalget vil påpeke at det er en forventning til at kommunen leverer resultater i 

henhold til vedtak som er gjort. Ringerikeskolen skal være en skole som utjevner sosiale 

forskjeller og løfter alle.  

  

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune tas til etterretning. 

Hovedutvalget ber rådmannen kommer tilbake med en sak med forslag til tiltak som løfter 

resultatene i henhold til vedtatte målsetninger og hovedutvalget ser det som naturlig at dette 

blir en del av arbeidet med budsjett og handlingsplan høsten 2019.» 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Mons-Ivar Mjeldes (Ap) forslag p.v.a 

flertallspartiene, ble Mons-Ivar Mjeldes (Ap) forslag p.v.a flertallspartiene enstemmig vedtatt som 

Hovedutvalgets (HOK) innstilling til formannskapet. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2294-2  Arkiv: A20  

 

Sak: 23/19 

 

Saksprotokoll - Kommunal forskrift om grunnskolenes opptaksområder  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
 

1. Nye opptaksområder for grunnskolene i Ringerike vedtas som forskrift. 

2. Framdriftsplan som skissert i saksframlegget vedtas. 

3. Det nedsettes en arbeidsgruppe som bidrar i utarbeidelsen av forslag til opptaksområder for de 

kommunale grunnskolene i Ringerike.  

4. HOK berammer ekstramøte 27.11.19. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.06.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2304-2  Arkiv: A24  

 

Sak: 24/19 

 

Saksprotokoll - Arbeid med dysleksi i Ringeriksskolen  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Hovedutvalget er opptatt av at Ringeriksskolen skal levere gode og like tjenester, uansett hvor 

man bor i kommunen. For elever med vansker som dysleksi, er det viktig at ringeriksskolen 

har gode systemer og at systemene er like gode i hele kommunen. 

   

1: Redegjøringen «Arbeid med dysleksi i Ringeriksskolen» tas til orientering.  

2: Hovedutvalget er bekymret for at det i saksfremlegget fremkommer at det er forskjeller i   

systemene fra skole til skole. 

Hovedutvalget ber rådmannen snarest iverksette tiltak som sikrer alle elever i ringeriksskolen 

med dysleksi et likeverdig tilbud. 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.06.2019: 

 

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

«Hovedutvalget er opptatt av at Ringeriksskolen skal levere gode og like tjenester, uansett 

hvor man bor i kommunen. For elever med vansker som dysleksi, er det viktig at 

ringeriksskolen har gode systemer og at systemene er like gode i hele kommunen. 

   

1: Redegjøringen «Arbeid med dysleksi i Ringeriksskolen» tas til orientering.  

2: Hovedutvalget er bekymret for at det i saksfremlegget fremkommer at det er forskjeller i   

systemene fra skole til skole. 

Hovedutvalget ber rådmannen snarest iverksette tiltak som sikrer alle elever i ringeriksskolen 

med dysleksi et likeverdig tilbud.» 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Mons Ivar Mjeldes (Ap) forslag p.v.a. 

flertallspartiene , ble Mons Ivar Mjeldes (Ap) forslag p.v.a. flertallspartiene enstemmig vedtatt. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2310-2  Arkiv: 239 &00  

 

Sak: 25/19 

 

Saksprotokoll - Utleiereglement og satser for utleie - kommunale haller, gymsaler og 

skolelokaler  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
1. Utleiereglementet for kommunale haller, gymsaler og skolelokaler vedtas. 

2. Endring i Betalingsreglement 2019 punkt 9.1. «Leie av lokaler» vedtas.  

3. Betalingsreglement 2019 punkt 4.3. «Hall-leie» utgår.  

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.06.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

Formannskapet. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2335-2  Arkiv: X31 &01  

 

Sak: 26/19 

 

Saksprotokoll - Avtale om tjenestetilbud i Hønefoss Politistasjonsdistrikt  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Hovedutvalget mener avtalen er av så stor viktighet politisk at saken sendes videre til 

kommunestyret for endelig vedtak med følgende innstilling: 

  

Ringerike kommune godkjenner avtalen om tjenestetilbud i Hønefoss Politidistrikt med 

forbehold om at følgende lokale forventninger er ivaretatt i avtalen slik den foreligger. 

Om ikke bes det om at det utarbeides ny avtale som ivaretar dette. 

  

Forventninger: 

HOK vil understreke at forventningene til samarbeid bygger opp om trygge nærmiljøer for 

barn og unge, uten rus, vold, overgrep eller mobbing.   

HOK mener at rusforebyggende arbeid på med Ringerike videregående skole, Hønefoss 

Videregående skole og kommunens grunnskoler skal ha et ekstra fokus.   

HOK ønsker at politirådet hvert år skriftlig evaluerer sitt arbeid og effekten av iverksatte tiltak 

opp mot avdekkende kriminalitetsutfordringer, i tillegg til eventuelle tiltak iverksatt innen 

beredskap og samfunnssikkerhet. Kommunestyret orienters om evalueringen.  

  

Forøvrig viser HOK til den overordnede politiske målsetningen ved nærpolitireformen i 6 

punkter som en forutsetning for avtalens innhold. 

1. Et mer tilgjengelig politi som er til stede og har god lokal forankring og samhandling. 

2. Et mer ensartet politi som leverer like polititjenester med bedre kvalitet over hele landet. 

3. Et politi med mer målrettet innsats på forebygging, etterforskning og beredskap. 

4. Et politi med bedre kompetanse og kapasitet, som deler kunnskap og lærer av erfaringer. 

5. Et politi som skaper bedre resultat i en kultur preget av åpenhet og tillit, gjennom god 

ledelse og aktivt medarbeiderskap. 

6. Et politi som arbeider mer effektivt ved å ta i bruk bedre metoder og ny teknologi. 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.06.2019: 

 

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

«Hovedutvalget mener avtalen er av så stor viktighet politisk at saken sendes videre til 

kommunestyret for endelig vedtak med følgende innstilling: 

  

Ringerike kommune godkjenner avtalen om tjenestetilbud i Hønefoss Politidistrikt med 

forbehold om at følgende lokale forventninger er ivaretatt i avtalen slik den foreligger. 

Om ikke bes det om at det utarbeides ny avtale som ivaretar dette. 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Forventninger: 

HOK vil understreke at forventningene til samarbeid bygger opp om trygge nærmiljøer for 

barn og unge, uten rus, vold, overgrep eller mobbing.   

HOK mener at rusforebyggende arbeid på med Ringerike videregående skole, Hønefoss 

Videregående skole og kommunens grunnskoler skal ha et ekstra fokus.   

HOK ønsker at politirådet hvert år skriftlig evaluerer sitt arbeid og effekten av iverksatte tiltak 

opp mot avdekkende kriminalitetsutfordringer, i tillegg til eventuelle tiltak iverksatt innen 

beredskap og samfunnssikkerhet. Kommunestyret orienters om evalueringen.  

  

Forøvrig viser HOK til den overordnede politiske målsetningen ved nærpolitireformen i 6 

punkter som en forutsetning for avtalens innhold. 

1. Et mer tilgjengelig politi som er til stede og har god lokal forankring og samhandling. 

2. Et mer ensartet politi som leverer like polititjenester med bedre kvalitet over hele landet. 

3. Et politi med mer målrettet innsats på forebygging, etterforskning og beredskap. 

4. Et politi med bedre kompetanse og kapasitet, som deler kunnskap og lærer av erfaringer. 

5. Et politi som skaper bedre resultat i en kultur preget av åpenhet og tillit, gjennom god 

ledelse og aktivt medarbeiderskap. 

6. Et politi som arbeider mer effektivt ved å ta i bruk bedre metoder og ny teknologi.» 

 

 

Jan Frantzen (H) fremmet følgende forslag: «Flertallspartienes sitt forslag til vedtak, men uten 

de siste seks punktene med hensikter». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Avstemming om Mons-Ivar Mjeldes (Ap) forslag p.v.a flertallspartiene skal oversendes til 

kommunestyret, ble Mjeldes (Ap) forslag p.v.a flertallspartiene enstemmig vedtatt. 

 

Alternativ avstemming mellom Mons-Ivar Mjeldes (Ap) forslag p.v.a flertallspartiene og Jan 

Frantzen (H) sitt forslag, ble Mjeldes (Ap) forslag p.v.a flertallspartiene vedtatt mot tre 

stemmer (H). 
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