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MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 05.02.2020 Tid: 15:00 – 18:50 

DAGSORDEN/TEMAMØTE:  

Oppmøte Ullerål skole kl. 15:00  

15:00 – 17:00    Besøk Ullerål skole  

17:00 – 17:15    Retur til Rådhuset  

17:15 – 17:30    Pause  

17:30 – 18:00    Orientering Forebyggende helsetjenester barn og  

                           unge  

18:00                 Saksliste 

 

Innkalte 
Funksjon Navn            Parti     Forfall   Møtt for 

Leder Arnfinn Baksvær Ap   

Nestleder Thea Våreid-Sørensen Ap   

Medlem Nora Drægalid H   

Medlem Beate Heieren Hundhammer H   

Medlem Jon Rikard Nettum Sandum Frp   

Medlem Magnus Bratli Holte Sp   

Medlem Linn Merete Selte Løken Sp   

Medlem Anne-Erita Gunhildrud Berta MDG   

Medlem Thomas C. Flåten Rødt   

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Kommunalsjefene Marianne Mortensen og Hilde B. Fivelsdal. 

 

Merknader  Orientering - Forebyggende helsetjenester barn og unge 

V/ Eir Kolltveit Kvernstuen, Heidi Øyen Sebu, Elin T. klevberg. 

 Baksvær (Ap) fremmet følgende forslag: 

 Hovedutvalget deltar på Vårkonferansen 2020 og forfall 

sendes sekretariatet. 

 Et samlet hovedutvalg bifalt dette. 

 

Behandlede saker Fra og med sak 1/20 

til og med sak  10/20 

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

satt, med følgende til dagsorden: 

Leder Arnfinn Baksvær (Ap) fremmet følgende 2 spørsmål: 

«Informasjon om barnehageopptak og saker som har blitt omtalt i avisen. 

Trusler mot skolene, hva gjøres og hvordan blir disse behandlet?  

Kommunalsjef Marianne Mortensen svarte ut muntlig i møtet, etter sakslisten. 
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Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Magnus Bratli Holte Arnfinn Baksvær Jon Rikard N. Sandum 

 

 

 

Møtesekretær 

 

 

Marit Simensen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

1/20 17/693   

 Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss  

 

 

2/20 19/4536   

 Kulturmidler 2020 Tilskudd til lag og foreninger, frist 01.desember 2019 

 

 

3/20 19/5614   

 Orientering om tilsyn i barnehager 2019  

 

 

4/20 20/195   

 Reglement for rådet for funksjonshemmede Ringerike kommune 2019 - 

2023  

 

 

5/20 20/53   

 Politirådsavtale 2019-2023  

 

 

6/20 20/117   

 Ringerike Idrettsråd Samarbeidsavtale Ringerike Idrettsråd og Ringerike 

kommune 

 

 

7/20 20/82   

 Høring; forslag til endringer av moderasjonsordninger i 

skolefritidsordningen (SFO)  

 

 

8/20 20/63   

 Nasjonal ordning for å inkludere barn og unge  

 

 

9/20 19/5161   

 Utsyrssentralen  

 

 

10/20 20/461   

 Vårkonferansen 2020  
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1/20   

Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss  

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret tar Norsk institutt for luftforskning (NILU)’s rapport 24/2019 «Kartlegging 

av lokal luftkvalitet i Hønefoss, målinger 2018-2019» til etterretning og anmoder rådmannen 

om å organisere arbeidet med å: 

1. Overvåke nasjonale varsler for luftkvalitet i Hønefoss. 

2. Utrede og gjennomføre aktuelle tiltak på veinettet i Hønefoss generelt og spesielt i 

perioder med varslet moderate og høye forurensningsnivåer. 

3. Innarbeide hensynet til luftkvalitet i all planleggingen etter plan- og bygningsloven.  

4. Informere innbyggerne om aktuell helserisiko knyttet til luftkvaliteten i Hønefoss. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar Norsk institutt for luftforskning (NILU)’s rapport 24/2019 «Kartlegging 

av lokal luftkvalitet i Hønefoss, målinger 2018-2019» til etterretning og anmoder rådmannen 

om å organisere arbeidet med å: 

1. Overvåke nasjonale varsler for luftkvalitet i Hønefoss. 

2. Utrede og gjennomføre aktuelle tiltak på veinettet i Hønefoss generelt og spesielt i 

perioder med varslet moderate og høye forurensningsnivåer. 

3. Innarbeide hensynet til luftkvalitet i all planleggingen etter plan- og bygningsloven.  

4. Informere innbyggerne om aktuell helserisiko knyttet til luftkvaliteten i Hønefoss. 
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2/20   

Kulturmidler 2020 Tilskudd til lag og foreninger, frist 01.desember 2019 

 

Vedtak: 

 

Hovedutvalget for Oppvekst og kultur vedtar å fordele kulturmidler til lag og organisasjoner 

som beskrevet i vedlegget «Kulturmidlene 2020, begrunnelse og tildeling». 

 

I løpet av første halvår 2020 legger rådmannen fram en sak om tildeling av ytterligere 550.000 

kroner, jf. KS-vedtak 192/19 om økt tilskudd til kultur- og idrettsaktiviteter og 

kulturprosjekter. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for Oppvekst og kultur vedtar å fordele kulturmidler til lag og organisasjoner 

som beskrevet i vedlegget «Kulturmidlene 2020, begrunnelse og tildeling». 

 

I løpet av første halvår 2020 legger rådmannen fram en sak om tildeling av ytterligere 550.000 

kroner, jf. KS-vedtak 192/19 om økt tilskudd til kultur- og idrettsaktiviteter og 

kulturprosjekter. 
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3/20   

Orientering om tilsyn i barnehager 2019  

 

Vedtak: 

 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur tar orientering om gjennomførte tilsyn i kommunale og 

private barnehager i 2019 til orientering.  

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur tar orientering om gjennomførte tilsyn i kommunale og 

private barnehager i 2019 til orientering.  
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4/20   

Reglement for rådet for funksjonshemmede Ringerike kommune 2019 - 2023  

 

Vedtak: 

 

Hovedutvalget (HOK) vedtar reglement for rådet for funksjonshemmede i Ringerike kommune 

for perioden 2019 til 2023.  

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar reglement for rådet for funksjonshemmede i Ringerike kommune for 

perioden 2019 til 2023.  
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5/20   

Politirådsavtale 2019-2023  

 

Vedtak: 

 

Forslag til samarbeidsavtale mellom Ringerike kommune og Sør-Øst politidistrikt av politiråd vedtas. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Forslag til samarbeidsavtale mellom Ringerike kommune og Sør-Øst politidistrikt av politiråd vedtas. 
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6/20   

Ringerike Idrettsråd Samarbeidsavtale Ringerike Idrettsråd og Ringerike kommune 

 

Vedtak: 

 

 

Ringerike kommune fortsetter samarbeidet med Ringerike Idrettsråd, formalisert gjennom 

Samarbeidsavtale mellom Ringerike Idrettsråd og Ringerike kommune.  

 

Den årlige støtten til idrettsrådet settes til 20.000 kroner, gjeldende fra 2020.  

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ringerike kommune fortsetter samarbeidet med Ringerike Idrettsråd, formalisert gjennom 

Samarbeidsavtale mellom Ringerike Idrettsråd og Ringerike kommune.  

 

Den årlige støtten til idrettsrådet settes til 20.000 kroner, gjeldende fra 2020.  
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7/20   

Høring; forslag til endringer av moderasjonsordninger i skolefritidsordningen (SFO)  

 

Vedtak: 

 

 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur har ingen merknader til forslaget om nye 

moderasjonsordninger i skolefritidsordningen (SFO). 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur har ingen merknader til forslaget om nye 

moderasjonsordninger i skolefritidsordningen (SFO). 
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8/20   

Nasjonal ordning for å inkludere barn og unge  

 

Vedtak: 

 

Ungdomsrådet har gått gjennom listen av søknader og rådmannens forslag til prioritering, og 

ønsker å komme med en anbefaling til Hovedutvalget for oppvekst og kultur om å endre 

rekkefølgen på prioriteringen av søknader. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedutvalget for Oppvekst og kultur vedtar prioritert liste over søkere om tilskudd fra 

nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 
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9/20   

Utstyrssentralen  

 

Vedtak: 

 

Informasjonen om utstyrssentralen tas til orientering 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Informasjonen om utstyrssentralen tas til orientering 
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10/20   

Vårkonferansen 2020  

 

Vedtak: 

 
Informasjon om Vårkonferansen 2020 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: 

 
Informasjon om Vårkonferansen 2020 tas til orientering. 

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4536-56  Arkiv: 223  

 

Sak: 2/20 

 

Saksprotokoll - Kulturmidler 2020 Tilskudd til lag og foreninger, frist 01.desember 

2019 

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Hovedutvalget for Oppvekst og kultur vedtar å fordele kulturmidler til lag og organisasjoner 

som beskrevet i vedlegget «Kulturmidlene 2020, begrunnelse og tildeling». 

 

I løpet av første halvår 2020 legger rådmannen fram en sak om tildeling av ytterligere 

550.000 kroner, jf. KS-vedtak 192/19 om økt tilskudd til kultur- og idrettsaktiviteter og 

kulturprosjekter. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.02.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/5614-2  Arkiv: A10 &58  

 

Sak: 3/20 

 

Saksprotokoll - Orientering om tilsyn i barnehager 2019  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur tar orientering om gjennomførte tilsyn i kommunale og 

private barnehager i 2019 til orientering.  

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.02.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/53-2  Arkiv: 033  

 

Sak: 5/20 

 

Saksprotokoll - Politirådsavtale 2019-2023  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 

Forslag til samarbeidsavtale mellom Ringerike kommune og Sør-Øst politidistrikt av politiråd vedtas. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.02.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

formannskapet. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/117-5  Arkiv: 073 &01  

 

Sak: 6/20 

 

Saksprotokoll - Ringerike Idrettsråd Samarbeidsavtale Ringerike Idrettsråd og 

Ringerike kommune 

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
 

Ringerike kommune fortsetter samarbeidet med Ringerike Idrettsråd, formalisert gjennom 

Samarbeidsavtale mellom Ringerike Idrettsråd og Ringerike kommune.  

 

Den årlige støtten til idrettsrådet settes til 20.000 kroner, gjeldende fra 2020.  

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.02.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

formannskapet. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/82-2  Arkiv: A22 &13  

 

Sak: 7/20 

 

Saksprotokoll - Høring; forslag til endringer av moderasjonsordninger i 

skolefritidsordningen (SFO)  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur har ingen merknader til forslaget om nye 

moderasjonsordninger i skolefritidsordningen (SFO). 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.02.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/461-4  Arkiv: 431  

 

Sak: 10/20 

 

Saksprotokoll - Vårkonferansen 2020  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Informasjon om Vårkonferansen 2020 tas til orientering. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.02.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

formannskapet. 
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