
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 31.01.2018 
Tidspunkt: 09:00-14:30 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Siv Elin Hansen Leder SV 
Stein Gunnar Jørgensen Medlem MDG 
Davida Olsen Medlem KRF 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Tore Elvestad MEDL AP 
Per Sverre Moen MEDL H 
Ann Kristin Thorheim MEDL FRP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Geirmund Vik Tore Elvestad SV 
Margit Hansen-Krone Per Sverre Moen H 

 
Merknader 
Elise Blixgård (Sp) møtte ikke. 
Ungdomsrådet møtte ikke/ikke innkalt? 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Bernt Eirik Sandtrøen Sektorleder 
Gørill Gulbrandsen Konsulent 
Anne-Marie Gaino Rådmann 
Berit Kalseth Barnehagekonsulent 

 
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. 
 
______________________  _______________________ 
 
 
______________________  _______________________ 
 



                                        Saksliste 
Møtet ble satt klokka 9.00. Sektorleder informerte om arbeidet med den skolepolitiske planen.  
De politiske sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: PS2/18, PS 6/18, PS 5/18, PS 4/18, 
PS 3/18, PS 7/18. 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 1/18 Referatsaker   
RS 1/18 Terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 

for 2017 -uten vedlegg 
 2016/360 

RS 2/18 Særskilt tilskudd for enslige mindreårige 
flyktninger 17-20 år 4. terminutbetaling 2017 

 2016/360 

RS 3/18 Svar på henvendelse fra Nordreisa Kommune 
5.1.2018 

 2017/1355 

RS 4/18 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids og 
velferdsetaten-introduksjonsordning for nye 
innvandrere 

 2018/62 

RS 5/18 Tildeling av kompetansemidler til region Nord-
Troms for 2018 

 2016/592 

RS 6/18 Tilbud om å delta i kompetanseutvikling 2018-
2020 

 2017/593 

RS 7/18 Henvendelse vedrørende ny organisering av 
krisesentertilbudet 

 2015/218 

RS 8/18 Påminnelse om brev fra fylkesmannen 30.10.17  2017/1460 
RS 9/18 Særutskrift Møteplan 2018 Nordreisa kommune  2015/2529 
RS 10/18 Varsel om oppstart for detaljregulering for 

Hansvoll Gnr 1942/12/5 og 12/6 
 2017/1449 

PS 2/18 Evaluering av 3 nivå modellen Sektor for 
oppvekst og kultur 

 2017/843 

PS 3/18 Revidering av kommunale vedtekter for de 
kommunale barnehagene i Nordreisa kommune 

 2015/291 

PS 4/18 Sommeråpne barnehager  2017/110 
PS 5/18 Konsekvenser endring i pedagognorm for 

barnehager 
 2018/77 

PS 6/18 Konsekvenser tilbakebetaling 
investeringstilskudd Leirbukt barnehage 

 2016/1440 

PS 7/18 Aktivitet på Halti kulturscene - behov for tekniker  2018/94 
 
 

PS 1/18 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 31.01.2018  
 



Behandling: 
Referatsaker tatt til orientering. 

Vedtak: 
Referatsaker tatt til orientering. 
 

RS 1/18 Terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2017 -uten vedlegg 

RS 2/18 Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger 17-20 år 4. terminutbetaling 
2017 

RS 3/18 Svar på henvendelse fra Nordreisa Kommune 5.1.2018 

RS 4/18 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids og velferdsetaten-
introduksjonsordning for nye innvandrere 

RS 5/18 Tildeling av kompetansemidler til region Nord-Troms for 2018 

RS 6/18 Tilbud om å delta i kompetanseutvikling 2018-2020 

RS 7/18 Henvendelse vedrørende ny organisering av krisesentertilbudet 

RS 8/18 Påminnelse om brev fra fylkesmannen 30.10.17 

RS 9/18 Særutskrift Møteplan 2018 Nordreisa kommune 

RS 10/18 Varsel om oppstart for detaljregulering for Hansvoll Gnr 1942/12/5 og 12/6 

PS 2/18 Evaluering av 3 nivå modellen Sektor for oppvekst og kultur 
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Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
Dagens organisasjonsmodell for oppvekst- og kultur videreføres. 
 

Saksprotokoll i Nordreisa administrasjonsutvalg - 25.01.2018  
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
 



 
 

Rådmannens innstilling 
Saken tas til orientering. 
 
Dagens organisasjonsmodell for oppvekst- og kultur videreføres. 

PS 3/18 Revidering av kommunale vedtekter for de kommunale barnehagene 
i Nordreisa kommune 
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Behandling: 
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Med endringer gjort i sak 4/18. 
 
Det ble stemt over rådmannens innstilling med tilleggsforslag. Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Forslag til nye vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune vedtas. 
Det gis tilbud om sommeråpen barnehage i 2018 i tråd med gjeldende vedtekter. Kostnadene 
innarbeides i budsjettet. 
 

Rådmannens innstilling 

PS 4/18 Sommeråpne barnehager 
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Behandling: 
Utvalget fremmet følgende endringsforslag: 

 Det gis tilbud om sommeråpen barnehage i 2018 i tråd med gjeldende vedtekter. 
 Kostnadene innarbeides i budsjettet.  

 
Det ble ikke foretatt avstemming.  

Vedtak: 
 

Rådmannens innstilling 
1. Det gis ikke tilbud om sommerbarnehage i de kommunale barnehagene i Nordreisa i 2018 
som følge av lav etterspørsel fra foresatte. 
2. Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune endres på bakgrunn av 
vedvarende lav etterspørsel om sommerbarnehage. 
Følgende strykes: Punkt 7: Oppholdstid/åpningstid: «Nordreisa kommune gir tilbud om 
sommerbarnehage i ferieperioden til de foreldre og barn som trenger det». 



PS 5/18 Konsekvenser endring i pedagognorm for barnehager 
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Behandling: 
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Det legges fram sak for utvalget i mars med forslag til inndekning av økte kostnader. 
 
Det ble stemt over rådmannens innstilling med tilleggsforslag. Enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Rådmannen tilrår omgjøring av assistentstillinger i barnehagens grunnbemanning for å øke 
pedagogtettheten i tråd med endring i forskrift pedagognorm som trår i kraft fra 1.8.2018. 
 
Nordreisa kommune søker pedagogiske ledere i fulltidsstillinger.  
 
Det legges fram sak for utvalget i mars med forslag til inndekning av økte kostnader. 
 

Rådmannens innstilling 

Rådmannen tilrår omgjøring av assistentstillinger i barnehagens 
grunnbemanning for å øke pedagogtettheten i tråd med endring i forskrift 
pedagognorm som trår i kraft fra 1.8.2018.PS 6/18 Konsekvenser 
tilbakebetaling investeringstilskudd Leirbukt barnehage 
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Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Rådmann tilrår at Leirbukt barnehage oppretter 3. avdeling fra 1.8.2018 for å unngå videre 
tilbakebetaling av investeringstilskudd til Fylkesmannen.  

 Norsk avdeling ved Sonjatun barnehage flytter til ledige lokaler ved Leirbukt barnehage 
1.8.2018.  

 Samisk avdeling blir underlagt Storslett barnehage fra 1.8.2018.  
 

Rådmannens innstilling 
Rådmann tilrår at Leirbukt barnehage oppretter 3. avdeling fra 1.8.2018 for å unngå videre 
tilbakebetaling av investeringstilskudd til Fylkesmannen.  

PS 7/18 Aktivitet på Halti kulturscene - behov for tekniker 
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Behandling: 
Siv Elin Hansen(Sv) fremmet følgende endringsforslag: 
Saken utsettes.  
 
Det ble stemt over rådmannens innstilling opp mot Siv Elin Hansens (Sv) endringsforslag. 
Endringsforslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Saken utsettes. 
 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune bruker merinntekter ved billett- og kiosksalg ved kinoen til å øke 
teknikerstillingen ved kulturvirksomheten med 45% og omdisponerer samtidig 20% stilling ved 
kulturskolen til teknikerstilling. Stillingsstørrelsen til tekniker blir da totalt 80%. 
(Vedkommende har i tillegg 20% stilling til teknisk arbeid ved kulturskolen.) 


