
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 27.11.2017 
Tidspunkt: 09:00-16:30 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Siv Elin Hansen Leder SV 
Tanja Birkelund Medlem  
Tore Elvestad Medlem AP 
Stein Gunnar Jørgensen Medlem MDG 
Davida Olsen Medlem KRF 
Ann Kristin Thorheim Medlem FRP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Per Sverre Moen MEDL H 
   
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Ingen kunne møte Per Sverre Moen H 
   

 
Merknader: Ungdomsrådet møtte ikke.   
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Bernt Erik Sandtrøen Sektorleder oppvekst- og kultur 
Gørill Gulbransen Konsulent oppvekst og kultur 

 
Underskrift: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
 
______________________  _______________________ 
Siv Elin Hansen  Gørill Gulbrandsen 
Leder  møtesekretær 
 
______________________  _______________________ 
Tanja Birkeland       Stein Gunnar Jørgensen 



                                        Saksliste 
Møtet ble satt klokken 9.00 og startet med orientering fra Moan skole v/inspektør Line B. 
Løvoll om resultatoppfølging ved skolen. Rektor Siri Ytterstad informerte videre om tilsynet 
ved Storslett skole.  Møtet ble lukket den tid orientering om nasjonale prøver tok.  
Ingen merknader til saksliste. Sakspapirer bør begrenses da det er mye å gå igjennom fra 
papirene sendes ut til møtetidspunkt.  
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 28/17 Referatsaker   
RS 85/17 Utbetaling av integreringstilskudd år for 2017  2015/1198 
RS 86/17 Særskilt tilskudd for enslige mindreårige 

flyktninger 17-20 år - 3. terminutbetaling 2017 - 
sladdet versjon 

 2015/1198 

RS 87/17 Utbetaling av særskilt tilskudd for enslige 
mindreårige flyktninger- sladdet versjon 

 2016/360 

RS 88/17 Utbetaling av integreringstilskudd år 1 for 2017 - 
uten vedlegg 

 2016/360 

RS 89/17 Utbetaling av særskilt tilskudd for enslige 
mindreårige flyktninger - sladdet versjon 

 2015/1198 

RS 90/17 Tildeling av midler, tilskuddsordning for 
bosetting av mindreårige asylsøkere 

 2017/1355 

RS 91/17 Utbetaling av statstilskudd til opplæring i finsk - 
vår 2017 

 2015/1204 

RS 92/17 Tilskuddsbrev høst 2017 - tidlig innsats i skolen 
gjennom økt lærerinnsats på 1.-4. -Nordreisa 
kommune 

 2016/449 

RS 93/17 Utlysning av midler til nye realfagskommuner - 
søknadsfrist 1.2.2018 

 2017/1208 

RS 94/17 Resultatene fra nasjonale prøver på 8. og 9. trinn  2017/1308 
RS 95/17 Skole - Oppfølgingsordninga - Oppstartsamling 

veilederkorps 
 2015/977 

RS 96/17 Svar tilsyn barneverntjenesten i Nordreisa og 
Kvænangen 

 2015/183 

RS 97/17 svar-Tilsyn - barnevernstjenesten i Nordreisa og 
Kvænangen 

 2015/183 

RS 98/17 Redegjørelse av bruk av private aktører i 
barnevernet 

 2017/1155 

RS 99/17 Omorganisering av Familiesenteret til 
Kvænangen og Nordreisa barneverntjeneste 

 2017/925 

RS 100/17 Omorganisering av Familiesenteret til 
Forebyggende tjeneste 

 2017/925 

RS 101/17 Den kulturelle skolesekken - fordeling av 
spillemidler 2017-2018 

 2015/1273 

RS 102/17 Kulturhistoriske kulturlandskap av nasjonal  2016/349 



interesse - høringssvar fra Nordreisa kommune 
RS 103/17 Kunngjøring av tilskudd til kvensk språk og 

kvensk/norskfinsk kultur i 2018 
 2016/1263 

RS 104/17 Om nytt fagsystem for tilskuddsordningene for 
anlegg til idrett og fysisk aktivitet, og lokale 
kulturbygg 

 2017/1085 

RS 105/17 Regional bibliotekplan 2017-2018  2016/97 
RS 106/17 Tilskudd til samiske barnehager 2017 - melding 

om utbetaling 
 2015/669 

RS 107/17 Vedtak om tilbakebetaling av statlig 
investeringstilskudd til barnehager 

 2016/1440 

RS 108/17 Kommunalt tilskudd 2018 - Reisa 
montessoribarnehage 

 2015/1673 

RS 109/17 Kommunal tilskuddssats 2018 - Nordreisa 
menighetsbarnehage AS 

 2015/1673 

RS 110/17 Kommunal tilskuddssats 2018 - Tømmernes 
gårds- og naturbarnehage AS 

 2015/1673 

RS 111/17 Kommunal tilskuddssats 2018 - Rotsundelv 
barnehagedrift AS 

 2015/1673 

RS 112/17 Høring på tilbudsstruktur videregående skoler 
2018/19 

 2017/1336 

PS 29/17 Møteplan 2018 Nordreisa kommune  2015/2529 
PS 30/17 Kunstgress7'er-bane ved Rotsundelv skole - 

finansiering 
 2015/1970 

PS 31/17 Elektroniske skiver Nordreisa skytterlag - søknad 
om kommunalt tilskudd 

 2015/133 

PS 32/17 Rullering av handlingsprogram - 
Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk 
aktivitet og bygging av anlegg 2017-2020 

 2016/1222 

PS 33/17 Prioritering av søknader om spillemidler 2018  2015/226 
PS 34/17 Kostnad ved å tilrettelegge Storslett samfunnshus 

som Kulturskole 
 2017/1215 

PS 35/17 Kostnad ved å tilrettelegge den gamle kinosalen 
til ungdomsklubb 

 2017/1216 

PS 36/17 Renovering og disponering av Solvoll gamle 
skole 

 2017/1279 

PS 37/17 Moan skole -evaluering etter ombygging i 2016  
og behov for utbygging 

 2016/658 

PS 38/17 Utbygging av Høgegga barnehage  2017/1315 
PS 39/17 Revidering strategiske barnehageplan  2017/1151 
PS 40/17 Krav til ansattes kompetanse i samisk avdeling i 

Sonjatun barnehage 
 2015/669 



PS 41/17 Samarbeidsavtale mellom Nord-Troms Museum 
AS og Nordreisa kommune 

 2017/1193 

PS 42/17 Intensjonsavtale med Halti SA ang. 
utviklingsprosjekt 

 2017/1307 

PS 43/17 Interkommunalt samarbeid om drift av PP-
tjeneste fra 01.01.2018 

 2015/809 

PS 44/17 Newton-rom i Nord Troms  2017/1170 
PS 45/17 Resultatrapport per september Oppvekst og kultur  2016/2 
PS 46/17 Budsjettregulering 5/2017  2016/968 
PS 47/17 Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatser for 

2018 
 2017/1146 

PS 48/17 Budsjett og økonomiplan 2018-2021  2017/549 
PS 49/17 Budsjett 2018- Oppvekst og kultur  2017/1007 

 
PS 50/17 Innspill investeringsbehov i sektor for oppvekst og kultur   
PS 51/17 Tilstandsrapport Nordreisa 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PS 28/17 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2017  
 

Behandling: 
Referatsaker tatt til orientering. 

Vedtak: 
Referatsaker tatt til orientering. 

 

PS 29/17 Møteplan 2018 Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2017  

Behandling: 
Saken utsettes til behandling i nytt møte 7. desember 2017. 

Vedtak: 
Saken utsettes til behandling i nytt møte 7. desember 2017. 
 

PS 30/17 Kunstgress7'er-bane ved Rotsundelv skole - finansiering 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2017  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Nordreisa kommune ser det ikke økonomisk mulig å bygge kunstgressbane ved 

Rotsundelv skole i 2018 og behandler henvendelsen fra Rotsundelv il som en søknad om 
kommunalt tilskudd. 

2. Nordreisa kommune innvilger Rotsundelv il tilskudd til bygging av kunstgressbane ved 
Rotsundelv skole tilsvarende halvparten av det anlegget får innvilget i spillemidler, 
under forutsetning av at tilskuddsposten opprettholdes i kommunebudsjettet. 

3. Utbetaling av tilskuddet skjer i henhold til kommunens prioriteringsliste for søknader om 
spillemidler og tilgjengelige budsjettmidler til bygging av anlegg, noe som kan bety 
utbetaling langt fram i tid.  

 
 



PS 31/17 Elektroniske skiver Nordreisa skytterlag - søknad om kommunalt 
tilskudd 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2017  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
4. Nordreisa kommune innvilger Nordreisa skytterlag tilskudd til elektroniske skiver 100 m 

tilsvarende halvparten av det anlegget får innvilget i spillemidler, under forutsetning av 
at tilskuddsposten opprettholdes i kommunebudsjettet. 

5. Utbetaling av tilskuddet skjer i henhold til kommunens prioriteringsliste for søknader om 
spillemidler i 2018 og tilgjengelige budsjettmidler til bygging av anlegg, noe som kan 
bety utbetaling langt fram i tid.  

 

PS 32/17 Rullering av handlingsprogram - Kommunedelplan for idrett, 
friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2017-2020 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2017  
 

Behandling: 
Saken utsettes til behandling i nytt møte 7. desember 2017. 

Vedtak: 
Saken utsettes til behandling i nytt møte 7. desember 2017. 
 

 

PS 33/17 Prioritering av søknader om spillemidler 2018 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2017  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune prioriterer årets søknader om spillemidler slik Nordreisa idrettsråd har foreslått:  
Ordinære anlegg:  
1. Nordreisa il - Saga skihus, garderober  
2. Nordreisa il - Saga skihus, driftshus  
3. Nordreisa kommune - Nytt sportsgulv Nordreisahallen  
4. Nordreisa il - Nytt kunstgress Ymber stadion  
5. Rotsundelv il – Kunstgress 7’er-bane 
6. Nordreisa kommune – Kunstgress 7’er-bane Storslett skole 
 
Nærmiljøanlegg:  



1. Nordreisa kommune – Aktivitetsanlegg Storslett skole  
 

PS 34/17 Kostnad ved å tilrettelegge Storslett samfunnshus som Kulturskole 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Storslett samfunnshuset ombygges og disponeres av Kulturskolen. Vedlagte tegninger 

legges til grunn for ombyggingen. 
2. Kostnadsrammen for ombygging settes til kr. 450.000,-. Kostnaden innarbeides i budsjett og 

økonomiplan for 2018-2021. 
 

 

PS 35/17 Kostnad ved å tilrettelegge den gamle kinosalen til ungdomsklubb 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Den gamle kinosalen i Nordreisahallen gjøres om til ungdomsklubb. Vedlagte tegninger 

legges til grunn for ombyggingen. 
2. Kostnadsrammen for ombygging settes til kr. 800.000,-. Kostnaden innarbeides i budsjett og 

økonomiplan for 2018-2021. 
 

 

PS 36/17 Renovering og disponering av Solvoll gamle skole 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2017  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Nødvendig utvendig vedlikehold på Solvoll gamle skole utføres. Det settes en 

kostnadsramme på kr. 300.000,-. Kostnaden innarbeides i budsjett og økonomiplan for 
2018-2021.  

2. Solvoll gamle skole stilles til disposisjon for utleie til ideelle lag og foreninger når 
nåværende brukere har flyttet til andre lokaler.  

3. Husleie fastsettes og forslag til leieavtale(r) utarbeides før utleie, og framlegges Miljø-, 
plan- og utviklingsutvalget for godkjenning. Husleie skal dekke faktiske kostnader for 
drift. Innvendig tiltak finansieres av leietakere. 



4. Før det skrives leieavtaler må det klargjøres om der er plass til flere leietakere i huset 
enn de som er nevnt, og hvilke leiekostnader som det er realistisk å få inn.  

5. Solvoll skole sto igjen i Nordreisa et av få bygg etter tyskernes totale nedbrenning av 
Nord-Troms og Finnmark under krigen. Skolebygget har derfor en særlig kulturhistorisk 
verdi for regionen. Kommunen bør derfor søke om eksterne kulturmidler til fullstendig 
renovering av det snart 100 år gamle skolebygget i hht vedtak fra 4/4.17.  

 

 

PS 37/17 Moan skole -evaluering etter ombygging i 2016  og behov for 
utbygging 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2017  
Protokolltilførsel fra Ann Kristin Thorheim (Frp) 
Forslag fra Nordreisa FrP i sak 48/17 
1. 
Moan skole utredes brukt til barnehage med 8 avdelinger, organisert enten som èn barnehage med 8 avdelinger, 
eller som 2 barnehager med 4 avdelinger hver. 
 
Det utredes også å bygging av ny 1 4 skole i nærheten av Storslett skole. 
 
Det utredes også om driften ved ovennevnte organisering, sammen med avhending av en del gamle barnehagebygg, 
kan finansiere store deler av bygge kostnadene ved at driften i kommunal regi effektiviseres og at overføringene til 
private barnehager reduseres. 
 
2. 
Det utredes oppgradering av gymsalen ved Storslett skole, samt omgjøring av dagens svømmehall til gymsal nr 2. I 
tillegg utredes bygging av nytt badeanlegg i tilknytning til dagens anlegg. 
 
3. 
Det utredes hva kostnadene blir ved en kraftig oppgradering og fornyelse av realfagsmateriell og utsyr i skolene. 
 
4. 
Mellomtrinnet ved Rotsundelv skole utredes flyttet til Storslett fra høsten 2018. 
 
5.  
Det utredes bygging av ny 1-4 skole som erstatter sørfløyen ved Rotsundelv skole. Betongbygget og eksisterende 
lærerfløy utredes sanert. 

Behandling: 
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag: 

 Utredninga må ivareta hensynet til de minste barnas behov for gode utearealer samt si 
noe om hvordan en tenker å ivareta Moan skoles uteskolepedagogikk. 

 Utredninga må ivareta elevtallsutviklinga ihht økonomiplanen 
 
Det ble først stemt over rådmannens innstilling. 5 stemte for og 1 stemte imot. Innstillinga 
dermed vedtatt. 
 
Tilslutt ble det stemt over tilleggsforslaget fra Siv Elin Hansen (Sv). 5 stemte for og 1 stemte 
imot. Tilleggsforslaget dermed vedtatt. 
 



Vedtak: 
Det gjennomføres en utredning med sikte på etablering av en barneskole fra 1.-7. trinn på 
Storslett.  I denne utredningen vurderes muligheten for bytte av skolebygg mellom nytt 
barnetrinn og ungdomstrinnet.  Videre vurderes behovet for ombygging av skolene ved bytte av 
skolebygg mellom barne- og ungdomstrinn. 
 
Utredningen legges frem for oppvekst- og kulturutvalget innen 30.06.18. 
 

 Utredninga må ivareta hensynet til de minste barnas behov for gode utearealer samt si 
noe om hvordan en tenker å ivareta Moan skoles uteskolepedagogikk. 

 Utredninga må ivareta elevtallsutviklinga ihht økonomiplanen 
 
 
 
 

PS 38/17 Utbygging av Høgegga barnehage 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2017  
Protokolltilførsel fra Ann Kristin Thorheim (Frp) 
Forslag fra Nordreisa FrP i sak 48/17 
1. 
Moan skole utredes brukt til barnehage med 8 avdelinger, organisert enten som èn barnehage med 8 avdelinger, 
eller som 2 barnehager med 4 avdelinger hver. 
 
Det utredes også å bygging av ny 1 4 skole i nærheten av Storslett skole. 
 
Det utredes også om driften ved ovennevnte organisering, sammen med avhending av en del gamle barnehagebygg, 
kan finansiere store deler av bygge kostnadene ved at driften i kommunal regi effektiviseres og at overføringene til 
private barnehager reduseres. 
 
2. 
Det utredes oppgradering av gymsalen ved Storslett skole, samt omgjøring av dagens svømmehall til gymsal nr 2. I 
tillegg utredes bygging av nytt badeanlegg i tilknytning til dagens anlegg. 
 
3. 
Det utredes hva kostnadene blir ved en kraftig oppgradering og fornyelse av realfagsmateriell og utsyr i skolene. 
 
4. 
Mellomtrinnet ved Rotsundelv skole utredes flyttet til Storslett fra høsten 2018. 
 
5.  
Det utredes bygging av ny 1-4 skole som erstatter sørfløyen ved Rotsundelv skole. Betongbygget og eksisterende 
lærerfløy utredes sanert.  
 

Behandling: 
Tore Elvestad (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Det forutsettes at sambygget blir slik at det fungerer som «3 barnehager» 
 
Det ble først stemt over rådmannen innstilling. 5 stemte for og 1 stemte imot. Innstillingen 
dermed vedtatt. 
 
Det ble deretter stemt over tilleggsforslaget fra Tore Elvestad (Ap). 5 stemte for og 1 stemte 
imot. Tilleggsforslaget dermed vedtatt.  



Vedtak: 
Nordreisa kommune bygger ut Høgegga barnehage til en 6-avdelings barnehage. 
Avdelingene på Sonjatun barnehage og Storslett barnehage innlemmes i Høgegga barnehage. 
Investeringsutgiften tar med i budsjettet for 2018. 
 
Det forutsettes at sambygget blir slik at det fungerer som «3 barnehager» 
 
 
 
 

PS 39/17 Revidering strategiske barnehageplan 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2017  

Behandling: 
Saken utsettes til behandling i nytt møte 7. desember 2017. 

Vedtak: 
Saken utsettes til behandling i nytt møte 7. desember 2017. 
 

 

PS 40/17 Krav til ansattes kompetanse i samisk avdeling i Sonjatun 
barnehage 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2017  
 

Behandling: 
Saken utsettes til behandling i nytt møte 7. desember 2017. 

Vedtak: 
Saken utsettes til behandling i nytt møte 7. desember 2017. 
 

PS 41/17 Samarbeidsavtale mellom Nord-Troms Museum AS og Nordreisa 
kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2017  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Nordreisa kommune inngår, sammen med de øvrige eierkommunene, samarbeidsavtale 

med Nord-Troms Museum AS (NTRM) for årene 2018-2021 for å gi forutsigbar museal 
drift i regionen. 



2. Nordreisa kommune gir, i hht samarbeidsavtalen, NTRM et driftstilskudd på kr. 
443.790,- i 2018. 

3. Driftstilskuddet til NTRM reguleres årlig etter konsumprisindeksen. 
4. Virksomhet for kultur tilføres kr. 89.000,- i 2018 for å dekke økningen i driftstilskuddet 

til NTRM. Beløpet dekkes innenfor sektorens ramme. 
 

PS 42/17 Intensjonsavtale med Halti SA ang. utviklingsprosjekt 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2017  

Behandling: 
Saken utsettes til behandling i nytt møte 7. desember 2017. 

Vedtak: 
Saken utsettes til behandling i nytt møte 7. desember 2017. 
 

PS 43/17 Interkommunalt samarbeid om drift av PP-tjeneste fra 01.01.2018 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2017  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Kåfjord og Nordreisa kommune inngår et interkommunalt samarbeid om drift av PP-tjeneste 

fra 01.01.2018.  
2. Samarbeidet organiseres som et interkommunalt samarbeid etter § 27 i kommuneloven med 

Nordreisa kommune som vertskommune.  
3. Kåfjord og Nordreisa kommune vedtar forslag til vedtekter for PP-tjenesten for Kåfjord og 

Nordreisa kommune, gjeldende fra 01.01.2018.  
 

PS 44/17 Newton-rom i Nord Troms 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2017  
Ann Kristin Thorheim (Frp) fremmet følgende protokolltilførsel: 
3. Det utredes hva kostnadene blir ved en kraftig oppgradering og fornyelse av realfagsmateriell og utstyr til 
skolene.  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Nordreisa inngår samarbeidsavtale med Skjervøy kommune om bruk av Newton-rommet med 
inntil 8 besøk pr år. 
 
Utgiftene; kr. 40 000 + reiseutgifter dekkes over ansvar 210 Felles skoler. 
 
 



 

PS 45/17 Resultatrapport per september Oppvekst og kultu 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2017  

Behandling: 
Saken utsettes til behandling i nytt møte 7. desember 2017. 

Vedtak: 
Saken utsettes til behandling i nytt møte 7. desember 2017. 
 

PS 46/17 Budsjettregulering 5/2017 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2017  

Behandling: 
Saken utsettes til behandling i nytt møte 7. desember 2017. 

Vedtak: 
Saken utsettes til behandling i nytt møte 7. desember 2017. 
 

PS 47/17 Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatser for 2018 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2018 vedtas i hht følgende 

vedlegg: 
Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2018 og forskrift om gebyrregulativ 
for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge- og delingssaker. 
 

2. For å øke bruken av efaktura videreføres ordning med premiering av de som går over fra 
papirfaktura/avtalegiro til efaktura. En gang i året trekkes det ut et nettbrett i premie 
blant de som gått over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura. 

 
 
 
 
 
 



PS 48/17 Budsjett og økonomiplan 2018-2021 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2017  

Behandling: 
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Investeringsbudsjettet justeres i hht vedtak i sak 34, 35, 38 og 50. 
 
Ann Kristin Thorheim (Frp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
1. Moan skole utredes brukt til barnehage med 8 avdelinger, organisert enten som én barnehage 
med 8 avdelinger, eller som 2 barnehager med 4 avdelinger hver.  
Det utredes også bygging av ny 1-4 skole i nærheten av Storslett skole. 
Det utredes også om driften ved ovennevnte organisering, sammen med avhending av en del av 
de gamle barnehagebygg, kan finansiere store deler av byggekostnadene ved at driften i 
kommunal regi effektiviseres og at overføringene til de private barnehager reduseres. 
 
2. Det utredes oppgradering av gymsalen ved Storslett skole, samt omgjøring av dagens 
svømmehall til gymsal nr 2. I tillegg utredes bygging av nytt badeanlegg i tilknytning til dagens 
anlegg.  
 
3. Det utredes hva kostnadene blir ved en kraftig oppgradering og fornyelse av realfagsmateriell 
og utstyr til skolene.  
 
4. Mellomtrinnet ved Rotsundelv skole utredes flyttet til Storslett fra høsten 2018.  
 
5. Det utredes bygging av ny 1-4 skole som erstatter sørfløyen ved Rotsundelv skole. 
Betongbygget og eksisterende lærerfløy utredes sanert.  
 
Det ble først stemt over Rådmannens innstilling. Vedtatt med 1 stemme imot. 
 
Så ble det stemt over tilleggsforslaget fra Siv Elin Hansen (Sv). Enstemmig vedtatt. 
 
Til slutt ble det stemt over forslaget fra Ann Kristin Thorheim (frp). Forslaget falt med 5 
stemmer imot. 
 

Vedtak: 
1. Økonomiplan 2018 – 2021 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2018. 

 
2. Driftsbudsjettet 2018 – 2021 vedtas med følgende nettoramme per sektor: 

1 Sektor for administrasjon 28 876 914 28 658 121 28 591 125 28 542 075
2 Sektor for oppvekst og kultur 133 562 003 132 961 894 132 623 448 132 375 661
3 Sektor for helse og omsorg 128 485 460 127 529 086 126 989 716 126 594 825
5 Selvkost 91 594 91 594 91 594 91 594
6 Sektor for drift og utvikling 40 336 231 39 971 798 39 766 268 39 615 792
7 Skatter og rammetilskudd -25 413 100 -25 441 100 -25 441 100 -25 441 100
8 Renter, avdrag og avsetninger -19 519 477 -19 519 477 -19 519 477 -19 519 477
0 Prosjekter og interkommunale selskap 30 000 30 000 30 000 30 000

286 449 625 284 281 916 283 131 574 282 289 370

Tall i hele kroner

Budsjett       
2018

Budsjett        
2019

Budsjett        
2020

Budsjett       
2021

 
 



3. Investeringsbudsjettet 2018 - 2021 vedtas med følgende ramme pr investering: 

 
 

4. Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 24.360.000 i 2018. Lånet tas opp i 
samsvar med prekvalifiseringen til den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste 
rentebetingelser. Løpetid settes til 25 år på utbygging barnehage, og resterende settes til 
15 års løpetid. 
 

5. Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 20 millioner. 
Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet.  
 

6. Investeringsbudsjettet justeres i hht vedtak i sak 34, 35, 38 og 50. 
 
 
 
 
 



PS 49/17 Budsjett 2018- Oppvekst og kultur 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2017  

Behandling: 
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Kroner 150 708,- avsettes til fritt skolemateriell. 
 
Det ble stemt over rådmannens innstilling med tilleggsforslag. Enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Sektorleder foreslår følgende tiltak for oppnå budsjettbalanse: 

 
- - 

2018 

- 

Over-/underskudd konsekvensj. budsjett for ramme  134 514 197 

Ramme  133 562 003 

Avvik fra ramme før tiltak  952 194 

Over-/underskudd budsjettversjon for ramme  133 411 295 

Avvik fra ramme etter tiltak  -150 708 

- 

Valgte tiltak 

- 

2 Sektor for oppvekst og kultur  -1 102 902 

    210 Avtale Newtonrom kr 80 000  80 000 

        Fellestiltak grunnskoler (210)  80 000 

    210 Pedagogisk konsulent i staben kultur og oppvekst  686 000 

        Fellestiltak grunnskoler (210)  686 000 

    214 Lærerstilling 100 %, kr 300 000  300 000 

        Rotsundelv skole (214)  300 000 

    242 Økning egenandel barnehager kr. 195 000  -195 000 

        Storslett barnehage (242)  -70 000 

        Sørkjosen barnehage (243)  -20 000 

        Høgegga barnehage (247)  -30 000 

        Leirbukt barnehage (248)  -75 000 

    260 Redusere helsesøsterressurs med 80 % pga redusert 

bosetting av flyktninger 

 -446 400 

        Helsestasjon (260)  -446 400 

    262 Omdisponering fra bokollektiv for EM kr. 688 000  -688 000 

        Bokollektiv enslige mindreårige flyktninger (262)  -688 000 

    263 Salg av voksenopplæring kr 310 000  -310 000 

        Flomstad vo-senter (263)  -310 000 



    263/2666 Redusert stilling pga færre flyktninger 100% stilling  -513 502 

        Flomstad vo-senter (263)  -154 051 

        Adm flyktningekontoret (266)  -359 451 

    266 Reduserte stilling pga færre flyktninger 20% stilling  -105 000 

        Adm flyktningekontoret (266)  -105 000 

    285 Økt tilskudd Nord Troms museum kr 89 000  89 000 

        Nord troms museum (285)  89 000 

Sum tiltak              kr 1 102 922 
 
Dette forslaget innebærer at sektoren har ledige midler tilsvarende kr 150 708. 
Kroner 150 708,- avsettes til fritt skolemateriell. 
 

PS 50/17 Innspill investeringsbehov i sektor for oppvekst og kultur 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2017  

Behandling: 
Det ble fremmet følgende fellesforslag: 
Investeringer på sektor oppvekst og kultur gjøres med ramme på 2,7 millioner kroner jfr. forslag 
fra utvalget. Finansieres fra disposisjonsfondet. Rådmannen bes komme tilbake til utvalget før 
iverksetting, med vurdering av bruk av leasingavtaler istedenfor kjøp.  
 pc/nettbrett antall pris alt 3 
sørkjosen barnehage nettbrett 6 23400 
Leirbukt barnehage nettbrett 6 23400 
Storslett barnehage nettbrett 6 23400 
Høgegga barnehage nettbrett 6 23400 
Sonjatun barnehage nettbrett 6 23400 
Oksfjord barnehage nettbrett 6 23400 
Rotsund skole nettbrett 25 97500 
Oksfjord skole nettbrett 20 78000 
Moan skole nettbrett 66 257400 
storslett skole nettbrett 100 390000 
Nordreisa VO/intro nettbrett 20 78000 
Rotsund skole pc 5 30000 
Oksfjord skole pc 5 30000 
Moan skole pc 5 30000 
storslett skole pc 80 480000 
Nordreisa VO/intro pc 24 144000 
totalt linje 2-17  386 1755300 
ladeskap/bokser  20 160000 
routere  5 20000 
interaktive tavler  7 0 
kompetanse  1 0 
tekn materiell  1 50000 
prosjektorer  6 48000 
totalt linje 18-24  426 2033300 
læreverk generell  1 100000 



lekeapp barnehager  1 350000 
totalt linje 26-27  2 450000 
toalt investeringsbehov   2483300 
kultur   250000 

   2733300 

Vedtak: 
Investeringer på sektor oppvekst og kultur gjøres med ramme på 2,7 millioner kroner jfr. forslag 
fra utvalget. Finansieres fra disposisjonsfondet. Rådmannen bes komme tilbake til utvalget før 
iverksetting, med vurdering av bruk av leasingavtaler istedenfor kjøp.  
 pc/nettbrett antall pris alt 3 
sørkjosen barnehage nettbrett 6 23400 
Leirbukt barnehage nettbrett 6 23400 
Storslett barnehage nettbrett 6 23400 
Høgegga barnehage nettbrett 6 23400 
Sonjatun barnehage nettbrett 6 23400 
Oksfjord barnehage nettbrett 6 23400 
Rotsund skole nettbrett 25 97500 
Oksfjord skole nettbrett 20 78000 
Moan skole nettbrett 66 257400 
storslett skole nettbrett 100 390000 
Nordreisa VO/intro nettbrett 20 78000 
Rotsund skole pc 5 30000 
Oksfjord skole pc 5 30000 
Moan skole pc 5 30000 
storslett skole pc 80 480000 
Nordreisa VO/intro pc 24 144000 
totalt linje 2-17  386 1755300 
ladeskap/bokser  20 160000 
routere  5 20000 
interaktive tavler  7 0 
kompetanse  1 0 
tekn materiell  1 50000 
prosjektorer  6 48000 
totalt linje 18-24  426 2033300 
læreverk generell  1 100000 
lekeapp barnehager  1 350000 
totalt linje 26-27  2 450000 
toalt investeringsbehov   2483300 
kultur   250000 

   2733300 
 
 



PS 51/17 Tilstandsrapport Nordreisa 2017 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2017  

Behandling: 
Saken utsettes til behandling i nytt møte 7. desember 2017. 

Vedtak: 
Saken utsettes til behandling i nytt møte 7. desember 2017. 


