
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa barn og unges kommunestyre 
Møtested: Kulturscena, Halti 
Dato: 08.12.2017 
Tidspunkt: 08:30 – 13:45 

 
Dersom faste representanter er forhindret til å møte må de selv sørge for at vararepresentant får 
beskjed om å møte! Dersom vararepresentant ikke kan møte, må det gis melding om dette til 
Servicetorget snarest. Enten på tlf 77 58 80 15 eller pr e-post: postmottak@nordreisa.kommune.no 
  
Alle skoler skal ha med minst en voksen person under BUK møtet!  
Alle skoler sender til postmottak@nordreisa.kommune.no: 

- Navn og klassetrinn på medlemmer i BUK som møter 
- Navn på voksenperson som møter 
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                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 1/17 Særutskrift Oppfølging av saker fra Barn og 
unges kommunestyre 11.05.2017 

 2015/1468 

 
Program: 
Kl 08:30 Møtestart 
  «Politiker» opplæring v/Øyvind Evanger 

Presentasjon – BUK medlemmer går på talerstolen og presenterer seg med navn, 
hvilken skole de representerer og klassetrinn. Representantene sier også hva 
han/hun mener er det viktigste for barn- og unge i Nordreisa (Hva brenner jeg 
for) 

 
  Saksliste 

- Budsjett og økonomiplan 
- Innkomne saker fra BUK representantene 

 
Kl 11:00 Lunsj på Bios – Pizza og brus, de som har matallergi må selv sørge for at de har 

med mat de kan spise. 
 
Kl 12:00 Ungdomsklubb på "kinosalen" Idrettshallen 

 Presentasjon av plantegningen 
 Gruppearbeid  

 
Saksliste 
- Aktiviteter som ungdomsrådet kan stå for 
- Uttalelse fra Barn- og unges kommunestyre - høring på opplæringstilbudet i 

videregående skole 2018/2019 
- Møteplan 2018 Barn- og unges kommunestyre 

 
Kl 13:45 Møte slutt – vel hjem! 
 
 
Benstrekk og pauser etter behov. 
 
Eventuelt 
I en travel skolehverdag kan det hende at noen saker ikke har rukket å kommet frem til 
sekretariatet, og dere vil derfor ha mulighet å legge saken frem på møtet – husk da på å levere 
disse skriftlig inn til ordfører før møtet begynner.
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2015/1468-7 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Dag Funderud 

 Dato:                 18.09.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
74/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 05.10.2017 

 

Oppfølging av saker fra Barn og unges kommunestyre 11.05.2017 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 05.10.2017  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Miljø,- plan og utviklingsutvalget viser til oversendelsesaker fra BUK og vedtar følgende om de 
forskjellige sakene: 

 Fotballhall, det gjøres en vurdering i forbindelse med økonomiplanarbeidet 
 Flere lekeapparater i Trekanten, det tas inn i arbeidet med planlegging av nytt torg 
 BMX park, det tas inn et forprosjekt i investeringsbudsjettet for 2018 
 Kunstgress Storslett skole, det tas inn i investeringsbudsjettet for 2018 
 Flere dusjer/utskifting av dusjer i svømmehallen, tas inn i driftsbudsjettet for 2019 
 Point ungdomsklubb, tas inn i egen sak om flytting av Point ungdomsklubb til gamle 

kinosalen. 
 
 
Henvisning til lovverk: 

Rådmannens innstilling 
Miljø,- plan og utviklingsutvalget viser til oversendelsesaker fra BUK og vedtar følgende om de 
forskjellige sakene: 

 Fotballhall, det gjøres en vurdering i forbindelse med økonomiplanarbeidet 
 Flere lekeapparater i Trekanten, det tas inn i arbeidet med planlegging av nytt torg 
 BMX park, det tas inn et forprosjekt i investeringsbudsjettet for 2018 
 Kunstgress Storslett skole, det tas inn i investeringsbudsjettet for 2018 
 Flere dusjer/utskifting av dusjer i svømmehallen, tas inn i driftsbudsjettet for 2019 
 Point ungdomsklubb, tas inn i egen sak om flytting av Point ungdomsklubb til gamle 

kinosalen. 
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Saksopplysninger 
Miljø-, plan og utviklingsutvalget har fått oversendt protokoll fra Barn og unges kommunestyre 
av 11.05.2017.  
Protokollen viser at noen saker oversendt MPU for videre behandling. Under følger en oversikt 
over disse: 
 

 
Oppfølging av vedtaket: 
Dette handler om en politisk sak. Dette er en nyinvestering som må prioriteres politisk og tas 
med i investeringsbudsjett/økonomiplan hvis en ønsker å gjennomføre det.  
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Oppfølging av vedtaket: 
Det er kommet inn bekymringsmeldinger i forhold til Trekanten som lekeområde etter at 
lekeapparatet ble satt oppfor noen år siden. Med bakgrunn det ønsket MPU en risikovurdering. 
Administrasjonen har presentert en vurdering som konkluderte med at det ikke er mulig å sikre 
dette området 100% for biler som kan komme inn på området eller at unger går over gjerdet og 
ut på vegen. Med denne bakgrunn er det bestemt å flytte lekeapparatet til Oksfjord 
oppvekstsenter i løpet av høsten 2017. 
Det jobbes med nye skisser for nytt torg i sentrum av Storslett når kryss E6 og Fv865 
Reisadalen skal endres. I disse planene er et av hensynene at det skal settes områder for barn. 
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Oppfølging av vedtaket: 
En BMX park for sykkel trenger en plass der det kan bygges. For å starte dette arbeidet mener vi 
det må settes ned ei gruppe med personer fra Buk og Drift og utvikling og planlegge dette videre 
i forhold til størrelse, stedsvalg, driftsansvar mm. For å komme igang bør det settes av noe 
penger til et skisseforslag og forprosjekt i budsjettet for 2018. 
 

 
Oppfølging av vedtaket: 
Dette ligger allerede i budsjettsaken for 2018.  
 

 
Oppfølging av vedtaket: 
Gjennom vedlikeholdsplanen for bygg kjenner vi til at dusjene er dårlige. Der foreslås der å 
skifte disse i 2019. Kostnad er beregnet til 150 000.   
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Oppfølging av vedtaket: 
Det jobbes med egen sak om Ungdomsklubb. Den ligger i dag på gamle Solvoll skole og har 
vært der i mange år. Imidlertid er dette bygget dårlig egnet og for å sette det i stand både teknisk 
og for å tilfredsstille universell utfordring vil det koste mye. Det ses derfor på muligheten for å 
bygge om gamle kinosalen til Ungdomsklubb. I dette arbeidet vi drift og utvikling ta inn 
funksjonsønskene som ble gjort i denne saken. 
 

Vurdering 
De forskjellige oversendelsesvedtakene er gjennomgått i kommentarene over. For flere av 
tiltakene må de tas videre i budsjettprosessen for 2018 og eller økonomiplanen for at de skal 
kunne realiseres. 
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 Dato  Konstr./Tegnet  Godkjent   Målestokk

 Henvisning:  Beregning:

 Erstatning for:  Erstattet av:
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13.11.2017 Pro.Ing Ketil Jensen

Skisse ombygging kinosal
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kj1010
Bildeforklaring
4 Seterader av den gamle kinoinnredningen 34 sitteplasser med ladekontakter under hvert sete

kj1010
Bildeforklaring
Oppslagbare LAN-bord med strøm og datakontakter til 4 bruker på hvert bord

kj1010
Bildeforklaring
Rom med laserprosjektor og suroundanlegg for bruk til film/PS/X-boks ol 

kj1010
Bildeforklaring
Teknisk rom til patch panel ol

kj1010
Bildeforklaring
Bluetooth lydanlegg i dette rommet


	Forside 
	Saksliste 
	RS 1/17 Særutskrift Oppfølging av saker fra Barn og unges kommunestyre 11.05.2017
	Særutskrift Oppfølging av saker fra Barn og unges kommunestyre 11.05.2017

	PS 7/17 - Plantegning



