Ringerike kommune
MØTEPROTOKOLL
NR 2
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 11.03.2015
Tid: 16:00 – 18.30
TEMAMØTE
Magne Skaalvik, Buskerud Fylkeskommune og
Erling Fodness, Åsbygda skole orienterte om
arbeid for økt gjennomføring i videregående skole,
og samarbeidsmuligheter mellom kommune og
fylkeskommune om opplæringstilbud på
Arbeidsinstituttet.

Innkalte:
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Navn
Arnfinn Baksvær
Berit Karen Wathne Andersen
Eli Johanne Ruud
Mons-Ivar Mjelde
Asbjørn Skille
Jan Frantzen
Jorun Askilsrud
Magnus Herstad
Christine Granlund
Marianne Wethal
Nena Bjerke

Tilstede fra
administrasjonen:

Forfall

Møtt for

FO

FO
Mons-Ivar Mjelde
Christine Granlund

Kommunalsjefene Magnar Ågotnes og Marianne Mortensen

Orientering v/Marianne Mortensen vedr. Barnehageopptaket.
Behandlede saker:

Fra og med sak 07/15 til og med sak 12/15

Møteprotokollen godkjennes:
Arnfinn Baksvær (sign.)
Møtesekretær:
Ingebjørg Flatin

Berit Wathne Andersen (sign.)

Christine Granlund (sett.)

Følgende saker ble behandlet:
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

7/15

15/2015
Implementering av TIBIR

8/15

14/3682
Vegård skole

9/15

15/2091
Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Fylkesmannens
tilsynsrapport

10/15

15/1003
Aktiv sommer, høst og vinter som en del av SFO

11/15

15/1012
MC-kriminalitet 1%miljøene

12/15

15/1446
Støtte til filmprosjekt / dokumentarserie om Holleia
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7/15
Implementering av TIBIR
Vedtak:
Redegjørelsen om implementering av tidlig innsats for barn i risikosonen (TIBIR) tas til
orientering.
Behandling:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Redegjørelsen om implementering av tidlig innsats for barn i risikosonen (TIBIR) tas til
orientering.

8/15
Vegård skole
Vedtak:
1. Vegård skole legges ned fra 01.08.15.
2. Elever fra Vegård skoles opptaksområde overføres til Vang skole fra 01.08.15.
3. Rådmannen utarbeider politisk sak om etterbruk av Vegård skole, og legger denne
fram for politisk behandling tidlig høsten 2015.
Behandling:
Forslag fra Frp v/Magnus Herstad og Nena Bjerke:
«Vegård skole legges ikke ned fra 01.08.2015».
Avstemming:
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens og Frp`s forslag, ble rådmannens forslag
vedtatt mot 3 stemmer. Mindretallet besto av Frp og Ruud (Ap).
Dette som hovedkomiteens (HOK) innstilling til formannskapet.
Forslag til vedtak:
1. Vegård skole legges ned fra 01.08.15.
2. Elever fra Vegård skoles opptaksområde overføres til Vang skole fra 01.08.15.
3. Rådmannen utarbeider politisk sak om etterbruk av Vegård skole, og legger denne
fram for politisk behandling tidlig høsten 2015.
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9/15
Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Fylkesmannens tilsynsrapport
Vedtak:
Hovedkomiteen ber om at det utarbeides en handlingsplan for at de pålegg fylkesmannen har
gitt i sin tilsynsrapport, gjennomføres/blir fulgt opp ved alle grunnskolene på Ringerike slik
at opplæringen er i samsvar med lovverket med forskrifter.
Behandling:
Fellesforslag fremmet av Berit Wathne Andersen (H) på vegne av hovedkomiteen
(HOK):
«Hovedkomiteen ber om at det utarbeides en handlingsplan for at de pålegg fylkesmannen
har gitt i sin tilsynsrapport, gjennomføres/blir fulgt opp ved alle grunnskolene på Ringerike
slik at opplæringen er i samsvar med lovverket med forskrifter».
Avstemming
Ved alternativ avstemming mellom hovedkomiteens og rådmannens forslag, ble hovedkomiteens forslag enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Fylkesmannens tilsynsrapport tas til orientering
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10/15
Aktiv sommer, høst og vinter som en del av SFO
Vedtak:
1. Skolefritidsordningen (SFO) i Ringerike utvides med 6 uker i skolens ferier.
2. Skolene overtar ansvaret for «Aktiv ukene» som i dag tilbys i skolens ferier, fra
skoleåret 2015/2016 og nåværende «Aktiv-tilbud» avvikles fra 1. august.
3. Betalingsordningen for de 6 nye SFO-ukene i skolens ferier videreføres fra nåværende
«Aktiv» - tilbud med påmelding og kjøp av antall ønskede uker, til selvkost.
Behandling:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HOK) innstilling til
formannskapet.
Forslag til vedtak:
1. Skolefritidsordningen (SFO) i Ringerike utvides med 6 uker i skolens ferier.
2. Skolene overtar ansvaret for «Aktiv ukene» som i dag tilbys i skolens ferier, fra
skoleåret 2015/2016 og nåværende «Aktiv-tilbud» avvikles fra 1. august.
3. Betalingsordningen for de 6 nye SFO-ukene i skolens ferier videreføres fra nåværende
«Aktiv» - tilbud med påmelding og kjøp av antall ønskede uker, til selvkost.
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11/15
MC-kriminalitet 1%miljøene
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar forslag til strategi slik det framgår av saksframlegget.
2. Rådmannen bes å utarbeide handlingsplan for arbeidet i samråd med politirådet.
Behandling:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HOK) innstilling til
formannskapet.
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar forslag til strategi slik det framgår av saksframlegget.
2. Rådmannen bes å utarbeide handlingsplan for arbeidet i samråd med politirådet.
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12/15
Støtte til filmprosjekt / dokumentarserie om Holleia
Vedtak:
Formannskapet gir ikke tilskudd til filmprosjektet Holleia – en miniserie i to deler av Arne
Nævra.
Behandling:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HOK) innstilling til
formannskapet.
Forslag til vedtak:
Formannskapet gir ikke tilskudd til filmprosjektet Holleia – en miniserie i to deler av Arne
Nævra.
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