


 

Re kommune 

 
 

Møteprotokoll 
for 

Hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd 
 
 
Møtedato: 11.02.2015 
Møtested: Kommunehuset, Revetal 
Møtetid: kl.: 18:00 

 
 
Av i alt 9 medlemmer møtte: 9  
 
Følgende hadde meldt forfall: Einar Borgmann 
 
Følgende vararepr. møtte: Thordis Kristine Skallist Hovet. 
 
Dessuten møtte kommunalsjef Unni Bu, kommunalsjef Mette G. Halvorsen og 1.sekretær 
Marianne Nordby som førte protokollen.  
 
Møtet ble ledet av leder Margareth Horn. 
 
Til å underskrive protokollen ble valgt: Inger Trolldalen og Ragnar Kirkevold 
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001/15: Rådmannen informerer Hovedutvalg HOV 11.02.2015  
 
 

 
 
 
 
11.02.2015 Hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd 
 
Møtebehandling: 

Rådmannen informerte: 
Statistikk over utskrivingsklare pasienter. Statistikk følger protokollen. 
 
Status på nye Brår. Rapporter følger protokollen 
 
Den nye situasjonen vedr. transport av skolebarn etter at Skjeggestadbrua kolapset. 
De som bor i Mulvika og på Bispeveien får nå skoleskyss. Dette ble ordnet raskt. 
Alle i Kleiva får taxibuss.  
Når det gjelder ungdomsskoleelevene, så har de som i utgangspunktet ikke har krav på 
skoleskyss, likevel fått busskort pga situasjonen.  
Statens Veivesen vil bli kontaktet vedr refusjon. 
 
Hendelsen ved Ramnes skole ble informert om. Et SFO barn ble spurt om han ville låne iPaden og 
få godteri av en mann på parkeringsplassen på skolen. Det ble sendt ut e-post til alle foreldre og 
politiet ble kontaktet. 
 
Det ble informert om Læringsmiljøprosjektet. Fokus er mobbing. 
 
Rektorstillingen på Røråstoppen skole vil bli lyst ut. Wenche Bue går av med pensjon. 
 
Hovedopptak på barnehagene i dag, 11.02. 2015. Alle de 90 barna har fått plass. 1 fra Stokke 
kommune har fått plass.  
Det ble informert om hvor det fortsatt er ledige plasser.

 
 
 

002/15: Godkjenning av møtebok  

 
Rådmannens innstilling 

Møtebok fra møte 03.12.2015 godkjennes. 
 
 
 
11.02.2015 Hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd 

 
Møtebehandling: 
 
Annette Røren Hem, Frp, hadde følgende merknad: 
Sak 70/14: Under votering pkt 6 - fra protokollen: ”Felleslistens representant unnlot å stemme”. 
Er det virkelig tillatt å unnlate å stemme når saker er oppe i utvalgene?  
 
I kommuneloven paragraf 40 nr. 2 står det: ” Medlem som er til stede i kommunalt eller 
fylkeskommunalt folkevalgt organ når en sak tas opp til avstemning, plikter til å avgi stemme”.  
 
Dette hadde ingen betydning for utfallet av saken.  



 
Votering: 

Rådmannens innstilling enst. vedtatt. 
 
HOV-002/15 Vedtak: 

Møtebok fra møte 03.12.2015 godkjennes. 
 
 
003/15: Høring - NOU 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten  
Rådmannens innstilling 
Vedlagte høringssvar sendes departementet. 
 

 
 
11.02.2015 Hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd 

 
Møtebehandling: 
Utvalget foreslo at følgende innspill fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne tas inn: 
Ingen bestemt aldersgrense på gode leveår. 
 
Votering: 

Rådmannens innstilling med tillegg av utvalgets forslag ble enst. vedtatt. 
 
HOV-003/15 Vedtak: 

Vedlagte høringssvar med utvalgets forslag sendes departementet. 
 
 

 
 
004/15: Melding- Høring - endringer i barnehageloven,  innføringen av et uavhengig tilsyn, 
dokumentasjon  samt innføring av begrepet barnehagelærer.  
Rådmannens innstilling 

Meldingen tas til orientering. 
 
 
11.02.2015 Hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd 

 
Møtebehandling: 
 
 
Votering: 

Rådmannens innstilling enst. vedtatt. 
 
HOV-004/15 Vedtak: 
Meldingen tas til orientering. 
 

 
 
005/15: Høring - forslag til endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager  
Rådmannens innstilling 
Vedlagte høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet. 

 
11.02.2015 Hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd 

 
Møtebehandling: 
 
 



Votering: 

Rådmannens innstilling enst. vedtatt. 
 
HOV-005/15 Vedtak: 

Vedlagte høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet. 
 

 
 
006/15: Høring: Regional plan for et helhetlig opplæringsløp - Sammen om Vesfolds framtid  
Rådmannens innstilling 
Forslag til høringsuttalelse slik det fremgår av vedlagte brev sendes til Vestfold fylkeskommune. 

 
 
 
11.02.2015 Hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd 

 
Møtebehandling: 
Sendes videre til kommunestyret 
 
 
Votering: 

Rådmannens innstilling enst. vedtatt. 
 
HOV-006/15 Vedtak: 

Hovedutvalget for helse, oppvekst og velferd innbyr kommunestyret til å fatte slikt  
 
VEDTAK: 
 
Forslag til høringsuttalelse slik det fremgår av vedlagte brev sendes til Vestfold fylkeskommune. 
 

 
 
007/15: Referatsaker  

 
Rådmannens innstilling 

Referater/meldinger tas til orientering. 
 
 
 
11.02.2015 Hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd 
 
Møtebehandling: 

HOV ønsker at leksehjelpen fortsetter på Brår hvor det også er bibliotek, men man er positive til 
at de kan være på seniorsenteret også dersom dette skulle bli aktuelt. 
 
Representantene gav en muntlig orientering fra de ulike barnehagene og skolene. 
Det henvises til referat fra de ulike SU og FAU som er tilgjengelige i de ulike virksomhetene.  
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enst. vedtatt. 
 
HOV-007/15 Vedtak: 

Referater/meldinger tas til orientering. 
 
 
008/15: Forespørsler  



 
 

 
11.02.2015 Hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd 

 
Møtebehandling: 
Ingen forespørsler ble fremmet. 
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