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Møteprotokoll 

Komite for oppvekst og inkludering 

 
Dato: 12.06.2019 (Kl. 18.20 – 20.15) 
Sted: Kommunehuset - Flatholmen  
Møteleder: Sara Sægrov Ruud 
  
Møtende 
medlemmer:  

Sara Sægrov Ruud (V), Tove Hansen (AP), Bente Trulsvik (AP), 
Bjørn Preben Anfinsen-Arisæ (AP), Anette Lunner (H) 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Reidun Hansen (KrF) 

  
Forfall:  Bjørn-Helge Dahle (KrF), Magnus Stø Kittelsen (FrP) 

 
 
Kl. 17.00:  Fellespresentasjon i Kantina 
 
(Komite for oppvekst og inkludering og Helse- og omsorgskomiteen) 
 

• Forebyggende arbeid ungdomsskolen v/Anne Drage og Carl Anton Jonassen 
• Rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid v/Elin V. Evensen og representanter fra 

skole og politiet. 
• Ungdata-undersøkelsen v/Elin V. Evensen 

 
Orienteringer i komiteen: 
 

• Tilskudd til private barnehager v/barnehagefaglig rådgiver Janne Broms 
• Tilsyn på Risør Barneskole v/rektor Erik Hjelmberg 

 
 

SAKSLISTE  Side 

Politiske saker 

19/18  Komite for oppvekst og inkludering - Godkjenning av protokoll fra møte 
14.05.19 

3 

19/19  Oppfølging av sak: Rullering - Vedtekter for kommunale barnehager i 
Risør kommune 

3 

19/20  Rammeverk for lese- og skriveplan for grunnskolene i Risør kommune 4 

19/21  Ny politisk organisering 5 
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19/22  Offentlig phd Pedagogikk rektor ved Søndeled skole Trine Lise Bergum 6 
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19/18 Komite for oppvekst og inkludering - Godkjenning av 
protokoll fra møte 14.05.19 
 
 

Arkivsak-dok. 19/10035-2 
Saksbehandler Eva Swane 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Komite for oppvekst og inkludering 12.06.2019 19/18 

 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Protokoll fra møte i Komite for oppvekst og inkludering 14.05.19 godkjennes. 
 
 
 
Møtebehandling i Komite for oppvekst og inkludering 12.06.2019: 
 
 
 
 
Votering 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Komite for oppvekst og inkludering vedtak/innstilling  
Protokoll fra møte i Komite for oppvekst og inkludering 14.05.19 godkjennes. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 

 

19/19 Oppfølging av sak: Rullering - Vedtekter for kommunale 
barnehager i Risør kommune 
 
 

Arkivsak-dok. 19/10021-1 
Saksbehandler Janne Broms 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Komite for oppvekst og inkludering 12.06.2019 19/19 
2 Bystyret 20.06.2019 19/70 

 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Vedtekter for kommunale barnehager rulleres i henhold til foreslåtte endringer. Nye vedtekter 
trer i kraft etter behandling i bystyret. 
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Møtebehandling i Komite for oppvekst og inkludering 12.06.2019: 
 
 
Votering 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Som saksordfører ble oppnevnt Tove Hansen (A). 
 
Komite for oppvekst og inkluderings innstilling  
 
Vedtekter for kommunale barnehager rulleres i henhold til foreslåtte endringer. Nye vedtekter 
trer i kraft etter behandling i bystyret. 
 
[Lagre]  
 
 
 

 

19/20 Rammeverk for lese- og skriveplan for grunnskolene i Risør 
kommune 
 
 

Arkivsak-dok. 19/10020-1 
Saksbehandler Tore Sætermoen 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Komite for oppvekst og inkludering 12.06.2019 19/20 

 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Grunnskolene i Risør kommune sertifiseres ikke som dysleksivennlige skoler på det 
nåværende tidspunkt. Det skal utarbeides en ny lese-og skriveplan i forbindelse med 
fagfornyelsen i løpet av neste skoleår. I denne planen vil forskningsbasert kunnskap om 
lese-og skrivevansker få en naturlig plass. 
 
 
 
Møtebehandling i Komite for oppvekst og inkludering 12.06.2019: 
 
 
 
Votering 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Som saksordfører ble oppnevnt Bente Trulsvik (A). 
 
Komite for oppvekst og inkluderings innstilling  
Grunnskolene i Risør kommune sertifiseres ikke som dysleksivennlige skoler på det 
nåværende tidspunkt. Det skal utarbeides en ny lese-og skriveplan i forbindelse med 
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fagfornyelsen i løpet av neste skoleår. I denne planen vil forskningsbasert kunnskap om 
lese-og skrivevansker få en naturlig plass. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 

 

19/21 Ny politisk organisering 
 
 

Arkivsak-dok. 19/10005-1 
Saksbehandler Trond Aslaksen 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Komite for oppvekst og inkludering 12.06.2019 19/21 
2 Helse- og omsorgskomiteen 12.06.2019 19/11 
3 Miljø- og teknisk komite 12.06.2019 19/38 
4 Formannskapet 13.06.2019 19/49 
5 Bystyret 20.06.2019 19/75 

 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Dagens komiteer for Helse- og omsorg og Oppvekst og inkludering legges ned. Komite for 
miljø- og teknisk opprettholdes. Utvalget endrer navn til Utvalg for samfunnsutvikling. 
Endringen gjøres gjeldende fra ny kommunestyreperiode 2019 – 2023. 
 
I løpet av august/september kommer rådmannen tilbake til bystyret med en sak om revisjon 
av reglement for bystyret og delegasjonsreglement til underliggende politiske organer, og der 
blant annet konsekvensene av dette vedtaket er innarbeidet. 
 
Bystyret støtter rådmannens oppfatning om at hovedtyngden av politiske møter i Risør 
kommune bør være på dagtid. Bystyret overlater imidlertid til nytt bystyre å ta endelig stilling 
til dette i forbindelse ved behandlingen av møteplanen for 2020. 
 
 
 
Møtebehandling i Komite for oppvekst og inkludering 12.06.2019: 
 
 
Bjørn Preben Anfinsen aRisæ (A) fremmet følgende forslag : 
 
Første setning i rådmannens forslag til vedtak endres til:  
 
Dagens komiteer for Helse- og omsorg og Oppvekst og inkludering slås sammen til en ny 
Livsløpskomite.  
Komite for miljø og teknisk opprettholdes. Utvalget endrer navn til Utvalg for 
samfunnsutvikling. Endringen gjøres gjeldende fra ny kommunestyreperiode 2019 – 2023. 
I løpet av august/september kommer rådmannen tilbake til bystyret med en sak om revisjon 
av reglement for bystyret og delegasjonsreglement til underliggende politiske organer, og der 
blant annet konsekvensene av dette vedtaket er innarbeidet. 
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Bystyret støtter rådmannens oppfatning om at hovedtyngden av politiske møter i Risør 
kommune bør være på dagtid. Bystyret overlater imidlertid til nytt bystyre å ta endelig stilling 
til dette i forbindelse ved behandlingen av møteplanen for 2020. 
 
Rådmannes forslag falt, 
Bjørn Preben Anfinsen a Risæ forslag ble enstemmig vedtatt 
 
 
Votering 
Ved alternativ votering mellom forslag fra Bjørn Preben Anfinsen aRisæ og rådmannens 
innstilling ble forslaget fra Bjørn Preben Anfinsen aRisæ enstemmig vedtatt. 
 
Komite for oppvekst og inkluderings uttalelse 
Første setning i rådmannens forslag til vedtak endres til:  
 
Dagens komiteer for Helse- og omsorg og Oppvekst og inkludering slås sammen til en ny 
Livsløpskomite.  
Komite for miljø og teknisk opprettholdes. Utvalget endrer navn til Utvalg for 
samfunnsutvikling. Endringen gjøres gjeldende fra ny kommunestyreperiode 2019 – 2023. 
I løpet av august/september kommer rådmannen tilbake til bystyret med en sak om revisjon 
av reglement for bystyret og delegasjonsreglement til underliggende politiske organer, og der 
blant annet konsekvensene av dette vedtaket er innarbeidet. 
Bystyret støtter rådmannens oppfatning om at hovedtyngden av politiske møter i Risør 
kommune bør være på dagtid. Bystyret overlater imidlertid til nytt bystyre å ta endelig stilling 
til dette i forbindelse ved behandlingen av møteplanen for 2020. 
 
 
 
[Lagre]  
 
 
 

 

19/22 Offentlig phd Pedagogikk rektor ved Søndeled skole Trine 
Lise Bergum 
 
 

Arkivsak-dok. 19/10101-1 
Saksbehandler Tore Sætermoen 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Komite for oppvekst og inkludering 12.06.2019 19/22 
2 Bystyret 20.06.2019 19/73 

 
 
Rådmannens innstilling 
 
Rektor ved Søndeled skole, Trine Lise Bergum innvilges støtte til offentlig phd i pedagogikk i 
henhold til oppsatt budsjett. Hun får permisjon fra rektorstillingen i studieperioden det søkes 
for. Etter endt studium pålegges Trine Lise Bergum to års bindingstid i Risør kommune. 
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Møtebehandling i Komite for oppvekst og inkludering 12.06.2019: 
 
Rådmannen fremla et tillegg i innstillingen i møtet: 
 
Tiltaket finansieres i 2019 innenfor budsjett tjenesteområde oppvekst og inkludering. Tiltaket 
innarbeides i budsjett 2020 og i økonomiplan 2020 – 2023 
 
 
Votering 
Rådmannens innstilling ble vedtatt, med Sara Sægrov Ruuds dobbeltstemme, med 4 mot 3 
stemmer. 
 
Som saksordfører ble oppnevnt Sara Sægrov Ruud (V). 
 
 
Komite for oppvekst og inkludering vedtak/innstilling  
 
Rektor ved Søndeled skole, Trine Lise Bergum innvilges støtte til offentlig phd i pedagogikk i 
henhold til oppsatt budsjett. Hun får permisjon fra rektorstillingen i studieperioden det søkes 
for. Etter endt studium pålegges Trine Lise Bergum to års bindingstid i Risør kommune. 
 
Tiltaket finansieres i 2019 innenfor budsjett tjenesteområde oppvekst og inkludering. Tiltaket 
innarbeides i budsjett 2020 og i økonomiplan 2020 – 2023. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 

 


