
 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 5 

Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 
 

Møtested: Formannskapssalen   
Møtedato: 12.09.2012 Tid: kl. 17.00 –  18.45  

Kl. 16.30 – 17.00  Opplæring i bruk av i-pad 

 
Innkalte: 
Funksjon                Navn          Forfall Møtt for 
Leder Arnfinn Baksvær   
Nestleder Berit Karen Wathne Andersen    
Medlem Eli Johanne Ruud   
Medlem Mons-Ivar Mjelde   
Medlem Mari Skarsgard FO  
Medlem Jan Frantzen FO  
Medlem Hanne Karen Lien   
Medlem Magnus Herstad   
Medlem Christine Kristiansen Hovland   
Varamedlem Marianne Wethal  Jan Frantzen 
Varamedlem            Aase Moløkken                                                 Mari Skarsgard 
 
Tilstede fra 
administrasjonen: 
 
Presentasjon av: 

Kommunalsjef Magnar Ågotnes  
 
 
Marja Høgås, leder av kulturskolen (60 %) og kulturleder 40 % og 
Janne Reuterdal, kst. virksomhetsleder barnehage  
 

 
 
 

 

Behandlede saker:  Fra og med sak  27/12 
til og med sak  32/12 
Sak 32/12 ble behandlet unntatt offentlighet § 14 

 
Møteprotokollen godkjennes: 
 
Arnfinn Baksvær (sign.) Berit Wathne Andersen 

(sign.) 
Christine Hovland (sign.) 

 
Møtesekretær: 
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Ingebjørg Flatin 
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Følgende saker ble behandlet: 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
 Tittel 

 
27/12 12/32  
 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL   -   MØTE 13.06.2012  
 
28/12 12/33  
 REFERATSAKER     
 
29/12 12/3728  
 ORIENTERING VEDR. BUDSJETTKUTT FOR BARNEHAGENE - SITUASJONEN 

2012  
 
30/12 12/3619  
 ARBEIDET MED FREMTIDIG SKOLELØSNING I HØNEFOSS  
 
31/12 11/3944  
 HØRING REGIONAL PLANSTRATEGI BUSKERUD 2013-2016 UTTALELSE 
 
32/12 12/3383 Unntatt offentlig ofl §14  
 OPPSUMMERING FRA SKOLEBESØKENDE 2012  
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27/12  

GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL   -   MØTE 13.06.2012  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  
Møteprotokollen godkjennes. 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Møteprotokollen godkjennes. 
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28/12  

REFERATSAKER     
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  
Følgende saker er tatt til orientering: 
 
A Notat, datert 12.07.2012 til HOK og KS, vedr. Gjennomføring i den videregående 
 skolen. 
 
B         Invitasjon til Oppvekstkonferansen 2012. 
            Notat, datert 04.09.2012 fra rådmannen vedr. Oppvekstkonferanse 
 
C Brev, datert 21.08.2012 vedr. Barns psykososiale miljø på skolen 
 Svarbrev, datert 23.08.2012 
 
D         Møteprotokoll fra ungdomsrådet, møte 11.09.2012 (utdelt på møtet) 
 
            Hovedkomiteen (HOK) oppfordrer formannskapet til å tildele ungdomsrådet midler 
til   
            å delta med inntil 3 deltagere i Barne- og ungdomskonferansen 2012 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  
Vedtak i Ungdomsrådet, sak 23/12 i møte 11.09.2012: 
BARNE- OG UNGDOMSKONFERANSEN 2012 I TROMSØ  
 
Ungdomsrådet sender ingen på barne- og ungdomskonferansen 2012 i Tromsø p.g.a. 
manglende økonomi.   
Ungdomsrådet ønsker at dette tas med i budsjettprosessen slik at rådet kan bli representert 
neste år. 
 
Forslag fra Magnus Herstad (Frp.): 
Hovedkomiteen (HOK) oppfordrer formannskapet til å tildele ungdomsrådet midler til å 
delta med inntil 3 deltagere i Barne- og ungdomskonferansen 2012. 
 
Punktene A, B og C ble enstemmig tatt til orientering. 
Punkt D: Herstads forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 



  

Side 6 av 9 

 
  
29/12  

ORIENTERING VEDR. BUDSJETTKUTT FOR BARNEHAGENE - 
SITUASJONEN 2012  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  
Informasjonen om konsekvensene av bemanningsreduksjonen i barnehagene tas til 
orientering 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen om konsekvensene av bemanningsreduksjonen i barnehagene tas til 
orientering 
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30/12  

ARBEIDET MED FREMTIDIG SKOLELØSNING I HØNEFOSS  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  
 
1. Plan for arbeidet som framgår av den vedlagte oppdragsbeskrivelsen vedtas. 
 
 
2. Hovedkomiteen (HOK) anbefaler en ytterligere styrking av referansegruppen m.h.t. 
 skolefaglig kompetanse. 
 
3. Referansegruppen skal utvides med en representant fra ungdomsrådet. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  
 
Vedtak i Ungdomsrådet i møte 11.09.2012:  
 
Plan for arbeidet som framgår av den vedlagte oppdragsbeskrivelsen vedtas. 
 
Ungdomsrådet ønsker en representant inn i referansegruppen i forbindelse med planarbeid 
ang. fremtidig skoleløsning i Hønefoss 
 
 
Med bakgrunn i ungdomsrådets vedtak og forslag fra Arnfinn Baksvær (Ap) ble omforente 
forslag enstemmig vedtatt: 
 
1. Som rådmannens forslag. 
 
Nytt punkt 2 og 3: 
 
2. Hovedkomiteen (HOK) anbefaler en ytterligere styrking av referansegruppen m.h.t. 
 skolefaglig kompetanse. 
 
3. Referansegruppen skal utvides med en representant fra ungdomsrådet. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Plan for arbeidet som framgår av den vedlagte oppdragsbeskrivelsen vedtas. 
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31/12  

HØRING REGIONAL PLANSTRATEGI BUSKERUD 2013-2016 
UTTALELSE 
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  
 

1. Ringerike kommune viser til vurderingene i rådmannens saksframlegg og anbefaler 
at Buskerud fylkeskommune setter sterkere fokus på Ringeriksregionen for å utnytte 
regionens potensiale for nærings- og befolkningsutvikling. 
 

2. Buskerud fylkeskommune bør prioritere følgende planer:  
1. Regional plan for kunnskapssamfunnet 
2. Regional areal- og transportstrategi 
3. Regional plan for næringsutvikling og verdiskapning 
4. Regional plan for kulturminnevern 

 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt, som hovedkomiteens (HOK) innstilling til 
formannskapet. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
1. Ringerike kommune viser til vurderingene i rådmannens saksframlegg og anbefaler 
at  Buskerud fylkeskommune setter sterkere fokus på Ringeriksregionen for å utnytte 
 regionens potensiale for nærings- og befolkningsutvikling. 
 
2. Buskerud fylkeskommune bør prioritere følgende planer:  
 

1. Regional plan for kunnskapssamfunnet 
2. Regional areal- og transportstrategi 
3. Regional plan for næringsutvikling og verdiskapning 
4. Regional plan for kulturminnevern 
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32/12 Unntatt offentlig ofl §14 Ofl §14 

OPPSUMMERING FRA SKOLEBESØKENDE 2012  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  
Oppsummeringen fra dialogmøtene tas til orientering 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Oppsummeringen fra dialogmøtene tas til orientering 
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