
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 26.11.2019 
Tidspunkt: 09:00 til 16:30 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Rune Benonisen Leder Ap 
Terje Olsen  Nestleder H 
Agnes Bjørgve  Medlem Ap 
Arnhild Andreassen Medlem Krf 
Ragnhild Dyrstad Medlem Sp 
Ann Kristin Thorheim Medlem Frp 
Alf Sindre Einevoll Medlem Ungdomsrådet 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Svein-Erik Falk  MEDL Sp 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Pål Halvor Bjerkli  Svein-Erik Falk  Sp 
   

 
Merknader 
Terje Olsen (H) permisjon fra kl. 13:45 
Tore Elvestad (AP) kom kl. 13:45 
Alf Sindre Einevoll (Ungdomsrådet) permisjon fra kl. 15:30 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Siri Ytterstad Sektorleder 
Edel Gulbrandsen Konsulent 

 
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. 
 
______________________  _______________________ 
Rune Benonisen  Pål H Bjerkli 
Leder  
 
______________________  _______________________ 
Edel Gulbrandsen              Arnhild Andreassen 
Utvalgssekretær  



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 34/19 Referatsaker   
RS 107/19 Høringssvar endring i barnehageloven - innføring om 

lovregler om psykososialt barnehagemiljø og 
internkontroll 

 2017/204 

RS 108/19 3. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 
2019 uten vedlegg 

 2016/360 

RS 109/19 Utbetaling av integreringstilskudd år 1 for 2019  2016/360 

RS 110/19 Særskilt tilskudd for enslig mindreårige flyktninger 
17-20 år 3. terminutbetaling 2019 - sladdet versjon 

 2016/360 

RS 111/19 Barnehagetilbudet i Nordreisa kommune - status 
2019/2020 

 2018/1239 

RS 112/19 Den kulturelle skolesekken - utbetaling av tilskudd 
2019-2020 

 2015/1273 

RS 113/19 Foreløpig tilsynsrapport Reisa Montessoribarnehage  2015/17 

RS 114/19 Månedlig rapportering fra kommuneledelsen  2019/483 

RS 115/19 Månedlig rapportering fra kommuneledelsen  2019/483 

RS 116/19 Månedlig rapportering fra kommuneledelsen  2019/483 

RS 117/19 Oppfølging etter halvårsrapportering - første halvår 
2019 

 2015/183 

RS 118/19 Program for tilsyn med miljørettet helsevern 25.-26. 
november 

 2019/765 

RS 119/19 Referat møte i Ungdomsrådet 19.09.19  2019/135 

RS 120/19 Statstilskudd til samiskopplæring har søknadsfrist 
15.11.2019 

 2015/884 

RS 121/19 Svar på søknad om dispensasjon fra utdanningskravet 
hos barnehagelærer - Tømmernes gårds- og 
naturbarnehage 

 2017/481 

RS 122/19 Svar på søknad om dispensasjon fra utdanningskravet 
hos barnehagelærer i Oksfjord barnehage 

 2017/882 

RS 123/19 Svar på søknad om dispensasjon fra utdanningskravet 
hos pedagogisk leder i Trollskogen barnehage 

 2015/1037 

RS 124/19 Svar til Arbeidstilsynet  2018/561 

RS 125/19 Søknad om midler til arbeid i nettverk for samiske 
barnehager / avdelinger og andre barnehager med 
samiske barn - barnehageåret 2019/2020 

 2018/1090 

RS 126/19 Tildeling av kulturmidler 2019 - idrettsformål  2019/319 

RS 127/19 Tilskudd til timer til opplæring i finsk som andrespråk 
- Søknadsfrist 15. november 2019 

 2015/1204 

RS 128/19 Tilskuddsbrev 2019 - tilskudd til veiledning for 
nyutdannede nytilsatte lærere - Nordreisa kommune 

 2016/936 

RS 129/19 Tilsynsrapport Sørkjosen barnehage  2015/17 

RS 130/19 Utbetaling av statstilskudd til opplæring i finsk - vår 
2019 

 2015/1204 

RS 131/19 Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 14.11.2019  2016/360 



RS 132/19 Vedr. 18-03671-13 - Gammelskolen i Sappen -Sapen 
vanhakoulu, gnr./bnr. 30/7, i Nordreisa kommune 
(Raisin komuuni) – vedtak om fredning 

 2018/1329 

RS 133/19 Vedtak om pålegg etter tilsyn i Sørkjosen barnehage  2015/17 

RS 134/19 Elevundersøkelsen 2019 åpner 1. oktober  2019/1110 

RS 135/19 Resultat på nasjonale prøver 2019  2017/132 

PS 35/19 Budsjett og økonomiplan 2020 - 2023  2019/665 
PS 36/19 Kommunale avgifter og gebyrer 2020  2019/1293 
PS 37/19 Budsjett - Oppvekst og kultur 2020  2019/945 
PS 38/19 Skolestruktur Storslett  2019/900 
PS 39/19 Gjesteelever i andre kommuner  2019/1213 
PS 40/19 Oppfølging av temadag skole  2019/1163 
PS 41/19 Ferdigstillelse av lokaler for Nordreisa 

kulturskole og for andre lag og foreninger 
 2017/1215 

PS 42/19 Revidering av vedtekter for de kommunale 
barnehagene i Nordreisa kommune 

 2015/291 

PS 43/19 Søknad om kommunalt tilskudd til ballbinge - 
Sørkjosen grendelag 

 2019/1135 

PS 44/19 Søknad om kommunalt tilskudd til leirduebane - 
Nordreisa jeger- og fiskerlag 

 2019/1186 

PS 45/19 Søknad om kommunalt tilskudd til 
miniatyrskytebane i Kjelderen samfunnshus - 
Nordreisa skytterlag 

 2019/1169 

PS 46/19 Rullering av handlingsprogram - 
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og 
bygging av anlegg 2017-2020 

 2016/1222 

PS 47/19 Budsjettregulering  
PS 48/19 Prioritering av søknader om spillemidler 2020 
PS 49/19 Søknad om kommunalt tilskudd til ballbinge – Snemyr og Kjelderen grendelag  
 

PS 34/19 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 26.11.2019  
 

Behandling: 
Referatsakene tas til orientering.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 



PS 35/19 Budsjett og økonomiplan 2020 - 2023 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 26.11.2019  

Behandling: 
Rune Benonisen (Ap) fremmet følgende endringsforslag fra Ap, H og Krf: Rammen for 2020 
økes tilsvarende 3 lærerstillinger. Inndekkes fra disposisjonsfondet.  
 
Det ble stemt over fellesforslaget fra A, H og Krf. 6 stemte for og 1 stemte imot. Forslaget 
dermed vedtatt. 
 
Det ble deretter stemt over rådmannens innstilling: 6 stemte for og 1 stemme imot. Innstillingen 
dermed vedtatt.  

Vedtak: 

 Økonomiplan 2020 – 2023 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjett for 2020. 
 Driftsbudsjettet 2020 – 2023 vedtas med følgende nettoramme per sektor: 

 

 
 



• Investeringsbudsjettet 2020 – 2023 vedtas med følgende ramme per investering

 
 
• Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 51.190.000 i 2020. Lånet tas opp hos den 
låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste lånebetingelser.  
• Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 20 millioner. 
Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet.  
• Selvkost budsjettet (sektor 5) justeres internt innenfor vedtatt ramme.  
• Finansielle måltall foreslås som følger: 
o Måltall for gjeldsgrad settes til 83 % 
o Måltall for disposisjonsfond settes til 4 % 
o Måltall for netto resultatgrad settes til 1,75 % 
 
Rammen for 2020 økes tilsvarende 3 lærerstillinger. Inndekkes fra disposisjonsfondet.  
 

PS 36/19 Kommunale avgifter og gebyrer 2020 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 26.11.2019  

Behandling:  
Innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2020 fastsettes i hht følgende 
dokumenter: 

 Nordreisa kommune, kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2020, 



Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og 
bygge- og delingssaker 

 Gebyrregulativ 2020 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa fra 
Nord Troms brannvesen.  

 Gebyrregulativ fra Avfallsservice AS. 
Ordning med premiering av de som går over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura videreføres.  
En ganger i året trekkes det ut et nettbrett i premie blant de som gått over fra 
papirfaktura/avtalegiro til efaktura. 
 
Leie av idrettshall, gymsal og svømmehall reduseres og gjøres gratis i løpet av 3 år jf vedtak i 
2018, aldersgrense for gratis leie settes til 16 år. Tas ned med 34% av opprinnelig gebyr. 
 

PS 37/19 Budsjett - Oppvekst og kultur 2020 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 26.11.2019  

Behandling: 
Ann Kristin Thorheim (Frp) fremmet følgende forslag:  
-Mellomtrinnet Rotsund legges ned.  
-Ny 1-4 skole i Rotsund.  
-Moan skole bygges om til 4-6 avd barnehage. De overflødige og berørte barnehager selges og 
finansierer ombygging.  
-Familiesenteret legges til Moan.  
-Høgegga barnehage til 46 mill bygges ikke ut.  
-Ny 1-4 skole bygges ved/på Storslett skole.  
-Sørkjosen skole omreguleres og selges.  
-Mengde lærere tas ned til et nivå som kom.gr, stat, fylke.  
Besparelse på større drift med 1 skole, barnehage; rektor 1, ledelse, drift. 
 
Rune Benonisen (Ap) fremmet følgende fellesforslag fra Ap, Krf og Høyre: 
Budsjett vedtas jf. PS 35/19 Budsjett og økonomiplan 2020-2023. 
Tiltak som velges må utredes videre og legges frem for utvalget innen utgang av januar 2020. 
Tiltak som drøftes videre er tiltak på: 

- Rotsundelv skole 
- Storslett skole 
- Moan Skole 

 
Det ble først stemt over forslaget fra Thorheim (Frp). 1 stemte for og 6 stemte imot. Forslaget 
falt derved. 
 
Det ble deretter stemt over fellesforslaget fra Benonisen (Ap). 6 stemte for og 1 stemte imot. 
Forslaget dermed vedtatt. 
 

Vedtak: 

- - 2020 2021 2022 2023 
- 

Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett for 
ramme 

 142 910 680 144 955 480 146 955 480 148 808 880 

Ramme  138 660 680 134 955 480 133 955 480 135 808 880 

Avvik fra ramme før tiltak  4 250 000 10 000 000 13 000 000 13 000 000 

Mer-/mindreforbruk budsjettversjon for ramme  138 660 680 134 955 480 133 955 480 135 808 880 



Avvik fra ramme etter tiltak  0 0 0 0 
- 

Valgte tiltak 
- 

2 Sektor for oppvekst og kultur  -4 250 000 -10 000 000 -13 000 000 -13 000 000 

    200 Familiesenteret, reduksjon 70 % stilling kr 509 
000 

 -509 000 -509 000 -509 000 -509 000 

        Adm forebyggende tjeneste (200)  -509 000 -509 000 -509 000 -509 000 

    210 Spesped tiltak kr 122 159  122 159 959 133 1 229 843 1 229 843 

        Fellestiltak grunnskoler (210)  122 159 959 133 1 229 843 1 229 843 

    210 Vakant 30% finsklærer 234 000  -234 000 0 0 0 

        Fellestiltak grunnskoler (210)  -234 000 0 0 0 

    212 Reduksjon lærerstilling Moan skole kr. 660 000  -275 000 -660 000 -660 000 -660 000 

        Moan skole (212)  -275 000 -660 000 -660 000 -660 000 

    213 Storslett skole, reduksjon i 3 lærerstillinger  -954 000 -1 811 000 -1 811 000 -1 811 000 

        Storslett barne- og ungd.skole (213)  -954 000 -1 811 000 -1 811 000 -1 811 000 

    213 Storslett skole Vakant lærerstilling vikariat kr 
350 000 

 -350 000 0 0 0 

        Storslett barne- og ungd.skole (213)  -350 000 0 0 0 

    214 Legge ned Rotsundelv skole, kr 2 mill i 2020  -2 050 159 -5 127 133 -5 127 133 -5 127 133 

        Rotsundelv skole (214)  -1 952 689 -4 585 240 -4 585 240 -4 585 240 

        Sfo rotsund (233)  -97 470 -541 893 -541 893 -541 893 

    220 Reduksjon PP-rådgiverressurs 100% kr 483 000 
2022 

 0 0 -483 000 -483 000 

        Pp-tjenesten (220)  0 0 -483 000 -483 000 

    242 Storslett barnehage: reduksjon 40% 
styrerressurs fra 2021 

 0 -283 000 -283 000 -283 000 

        Storslett barnehage (242)  0 -283 000 -283 000 -283 000 

    243 Felles styrerressurs Sørkjosen og Leirbukt 
barnehage 2021 

 0 -500 000 -500 000 -500 000 

        Sørkjosen barnehage (243)  0 -500 000 -500 000 -500 000 

    250 Reduksjon i barneverntiltak kr 900 000 i 2021  0 -900 000 -900 000 -900 000 

        Barneverntjenesten (250)  0 -900 000 -900 000 -900 000 

    251 Barnevern: reduksjon 100% stilling kr 414 000 
i 2021 

 0 -414 000 -414 000 -414 000 

        Interkom barnevernstj (251)  0 -414 000 -414 000 -414 000 

    262 Bokollektiv EM: Reduksjon driftsnivå kr. 755 
000 i 2021 

 0 -755 000 -3 542 710 -3 542 710 

        Bokollektiv enslige mindreårige flyktninger (262)  0 -755 000 -3 542 710 -3 542 710 
Budsjett vedtas jf. PS 35/19 Budsjett og økonomiplan 2020-2023. 
Tiltak som velges må utredes videre og legges frem for utvalget innen utgang av januar 2020. 
Tiltak som drøftes videre er tiltak på: 

- Rotsundelv skole 
- Storslett skole 
- Moan Skole 



 

PS 38/19 Skolestruktur Storslett 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 26.11.2019  

Behandling: 
Ragnhild Dyrstad (Sp) fremmet følgende endringsforslag: Rotsundelv skole opprettholdes som 
1-7 skole.  
 
Rune Benonisen (AP) fremmet følgende endringsforslag fra Ap og Krf:  
Pkt 1- som innstilling.  
Tillegg til innstilling: Pkt 2 – (…..). Det lages en oversikt over mulige bruk av restarealer til 
andre kommunale tjenester basert på det vi vet i dag. Dette legges frem som del av saken til 
kommunestyret 19. desember.  
Nytt pkt - Rådmannen utarbeider en tillegg til skolestruktursaken som omhandler Rotsundelv 
skole i tre alternativer som legges frem for kommunestyret 19. desember.  
Alternativer 

       1.-4. skole –oppvekstsenter 
       1.-7 skole 

Nytt punkt – det innarbeides en utredning av konsekvenser for skoledrift ved at større andel av 
elevene velger offentlig skole framfor privat skole.   
 
Det ble først stemt over forslaget fra Dyrstad (Sp). 2 stemte for og 5 stemte imot. Forslaget falt 
dermed. 
 
Det ble deretter stemt over fellesforslaget fra Benonisen (Ap). 4 stemte for og 3 stemte imot. 
Forlaget dermed vedtatt. 
 

Vedtak: 

 Moan skole bygges ut til en 1.-7. skole, med oppstart prosjektering 2020.  I utbygging av 
Moan vil det også tas høyde for konsekvenser ved eventuelle endringer i elevtall ved 
private skoler og grendeskoler.  

 
 Storslett skole blir en 8.-10. skole og det utredes videre hvilke muligheter restarealet på 

Storslett kan brukes til.  
 

 Tillegg til innstilling: Pkt 2 – (…..). Det lages en oversikt over mulige bruk av restarealer 
til andre kommunale tjenester basert på det vi vet i dag. Dette legges frem som del av 
saken til kommunestyret 19. desember.  

 Rådmannen utarbeider en tillegg til skolestruktursaken som omhandler Rotsundelv skole 
i tre alternativer som legges frem for kommunestyret 19. desember.  

 Alternativer 
       1.-4. skole –oppvekstsenter 
       1.-7 skole 

 Det innarbeides en utredning av konsekvenser for skoledrift ved at større andel av 
elevene velger offentlig skole framfor privat skole. 

 



PS 39/19 Gjesteelever i andre kommuner 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 26.11.2019  

Behandling:  
Rune Benonisen (AP) fremmet følgende forslag: Saken utsettes. 
 
Utsettelsesforslaget fra Rune Benonisen (AP) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken utsettes 
 

PS 40/19 Oppfølging av temadag skole 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 26.11.2019  

Behandling: 
Rune Benonisen (Ap) fremmet følgende forslag: Saken utsettes. 
 
Utsettelsesforslag fra Rune Benonisen (Ap) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken utsettes. 
 

PS 41/19 Ferdigstillelse av lokaler for Nordreisa kulturskole og for andre lag 
og foreninger 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 26.11.2019  

Behandling: 
Rune Benonisen (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag: Saken utsettes. 
 
Utsettelsesforslaget fra Rune Benonisen (Ap) enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Saken utsettes. 
 

PS 42/19 Revidering av vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa 
kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 26.11.2019  

Behandling: 
Rune Benonisen (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag: Saken utsettes. 
 
Utsettelsesforslaget fra Rune Benonisen (Ap) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken utsettes. 



 

PS 43/19 Søknad om kommunalt tilskudd til ballbinge - Sørkjosen grendelag 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 26.11.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Nordreisa kommune innvilger Sørkjosen grendelag tilskudd til bygging av ballbinge 
tilsvarende halvparten av det anlegget får innvilget i spillemidler. Dette under forutsetning 
av at tilskuddsposten opprettholdes i kommunebudsjettet. 

 Utbetaling skjer i henhold til kommunens prioriteringsliste for søknader om spillemidler og 
tilgjengelige budsjettmidler til bygging av anlegg.  

 

PS 44/19 Søknad om kommunalt tilskudd til leirduebane - Nordreisa jeger- 
og fiskerlag 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 26.11.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Nordreisa kommune innvilger Nordreisa jeger- og fiskerlag tilskudd til bygging av 
leirduebane tilsvarende halvparten av det anlegget får innvilget i spillemidler. Dette under 
forutsetning av at tilskuddsposten opprettholdes i kommunebudsjettet. 

 Utbetaling skjer i henhold til kommunens prioriteringsliste for søknader om spillemidler og 
tilgjengelige budsjettmidler til bygging av anlegg.  

 

PS 45/19 Søknad om kommunalt tilskudd til miniatyrskytebane i Kjelderen 
samfunnshus - Nordreisa skytterlag 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 26.11.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Nordreisa kommune innvilger Nordreisa skytterlag tilskudd til bygging av 
miniatyrskytebane i Kjelderen samfunnhus tilsvarende halvparten av det anlegget får 
innvilget i spillemidler. Dette under forutsetning av at tilskuddsposten opprettholdes i 
kommunebudsjettet. 

 Utbetaling skjer i henhold til kommunens prioriteringsliste for søknader om spillemidler og 
tilgjengelige budsjettmidler til bygging av anlegg.  

 



 

PS 46/19 Rullering av handlingsprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk 
aktivitet og bygging av anlegg 2017-2020 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 26.11.2019  

Behandling: 
Innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Oppvekst- og kulturutvalget vedtar rullering av handlingsprogrammet i Kommunedelplan for idrett, 
friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2017-2020 (planens kapittel 18). 
 

PS 47/19 Budsjettregulering nr 2 Oppvekst og kultur 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 26.11.2019  

Behandling: 
Det ble stemt over innstillingen. 6 stemte for og 1 stemte imot. Innstillingen dermed vedtatt. 

Vedtak: 
Budsjettet for oppvekst og kultur reguleres i henhold til vedlagte regneark. 
 

PS 48/19 Prioritering av søknader om spillemidler 2020 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 26.11.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune prioriterer årets søknader om spillemidler slik:  
 
Ordinære anlegg:  
 Nordreisa il - Nytt kunstgress Ymber stadion  
 Rotsundelv il – Kunstgressbane  
 Nordreisa skytterlag – Tilleggssøknad elektroniske skiver  
 Nordreisa kommune - Rehabilitering av gym.salen Storslett skole 
 Nordreisa jeger- og fiskerlag - Leirduebane kompakt sporting 
 Nordreisa skytterlag – miniatyrskytebane i Kjelderen samfunnshus 
 Nord-Troms friluftsråd – informasjonstavler Storslett, Sørkjosen og Rotsund 
 
Nærmiljøanlegg:  
 Sørkjosen grendelag – ballbinge  
Snemyr og Kjelderen grendelag – ballbinge 
 



 

PS 49/19 Søknad om kommunalt tilskudd til ballbinge - Snemyr og Kjelderen 
grendelag 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 26.11.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Nordreisa kommune innvilger Snemyr og Kjelderen grendelag tilskudd til bygging av 
ballbinge tilsvarende halvparten av det anlegget får innvilget i spillemidler. Dette under 
forutsetning av at tilskuddsposten opprettholdes i kommunebudsjettet. 

 Utbetaling skjer i henhold til kommunens prioriteringsliste for søknader om spillemidler og 
tilgjengelige budsjettmidler til bygging av anlegg.  

 


