
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 
Møtested: Andre etasje, Storslett skole 
Dato: 08.05.2019 
Tidspunkt: 09:00 – 12:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Siv Elin Hansen Leder SV 
Elise Blixgård Medlem SP 
Tore Elvestad Medlem AP 
Stein Gunnar Jørgensen Medlem MDG 
Per Sverre Moen Medlem H 
Ann Kristin Thorheim Medlem FRP 
Oda Fossvoll Medlem UNG 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Davida Olsen MEDL KRF 
   
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Ingen vara kan møte for  Davida Olsen KRF 
   
Merknader 
Siv Elin Hansen (Sv) hadde meldt forfall frem til PS 10/19, møtet ble i hennes fravær ledet av 
nestleder Tore Elvestad (Ap).  
Sakspapirene må komme senest 8 dager før møtet.  Dersom innkalling og papirer i ettertiden 
kommer senere enn det, vil møtet bli avlyst. Det bemerkes at sakspapirene må kvalitetssjekkens 
før utsending, da det var feil i papirene i PS 11/19. Nummereringa i elektronisk versjon var feil.  
Det må også kvalitetssjekkens i fremtiden. 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Anne-Marie Gaino Rådmann 

 
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  Elise Blixgård 
Utvalgsleder   
 
______________________  _______________________ 
Anne-Marie Gaino  Per Sverre Moen 
Utvalgssekretær  



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 8/19 Referatsaker   
RS 47/19 Ny dato for tilsyn hos Helsesøstertjenesten den 25.april 

2019 
 2019/209 

RS 48/19 Vedr. 18-05721-13 - Presisering av bosettingskriterier  2019/484 

RS 49/19 Utbetaling av integreringstilskudd  år 1 for 2018 - uten 
vedlegg 

 2016/360 

RS 50/19 Timer til opplæring i finsk som andrespråk skoleåret 
2019/2020 

 2015/1204 

RS 51/19 Tilskuddsbrev 2019 - tidlig innsats i skolen gjennom økt 
lærerinnsats på 1.-10. trinn - Nordreisa kommune, 2. 
utbetaling 

 2016/449 

RS 52/19 Tildeling av timer til finsk som andrespråk skoleåret 
2018/2019 

 2015/1204 

RS 53/19 Utbetaling av statstilskudd til opplæring i finsk/kvensk – 
restutbetaling vår 2018 

 2015/1204 

RS 54/19 Manglende oppfølging av lovpålagte oppgaver innen 
barnevernområdet - 2. halvårsrapportering 2018 og 
akuttberedskap i barneverntjenesten 

 2019/483 

RS 55/19 Tildeling av tilskudd til svømmeopplæring for 
barnehagebarn 2019- Nordreisa kommune 

 2016/367 

RS 56/19 Forslag til fredningsvedtak for Gamleskolen i Sappen §§15 
og 19 

 2018/1329 

RS 57/19 Tilbud om forlengelse av veilederavtale i 
Oppfølgingsordningen 

 2016/449 

RS 58/19 Protokoll 20.3.2019 RUST - Nord-Troms ungdomsråd  2016/1153 

RS 59/19 Tilbud om å delta i kompetanseutvikling 2019-2021 - 
Inkluderende barnehage og skolemiljø - Nord-Troms ved 
Kvænangen , Skjervøy og Nordreisa 

 2015/724 

RS 60/19 Terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2019 - 
uten vedlegg 

 2016/360 

RS 61/19 Referat fra møte Ungdomsrådet 27.mars 2019  2019/135 

RS 62/19 Søknad om tilskudd fra Sametinget - 2019  2015/669 

RS 63/19 Innvilger tilskudd til kompetanseheving seksuell helse over 
statsbudsjettet 2019 kap. 762, post 60 sendt fra 
Helsedirektoratet 

 2019/138 

RS 64/19 Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 24.02.2019  2016/360 

RS 65/19 Innvilger tilskudd til Styrke og utvikle helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten, samt svangerskapsomsorgen over 
statsbudsjettet 2019 kap. 762, post 60 sendt fra 
Helsedirektoratet 

 2019/52 

RS 66/19 Rapport svømming i kommunale barnehager i Nordreisa 
kommune 2018 

 2016/322 

RS 67/19 Samarbeidsavtale akuttberedskap i barnevernet  2017/420 

RS 68/19 Særskilt tilskudd for enslig mindreårige flyktninger 17-20 
år 1. terminutbetaling 2019 - sladdet versjon 

 2016/360 

PS 9/19 Æresprisen 2019  2019/384 
PS 10/19 Resultatrapport 1 kvartal 2019  2018/318 



PS 11/19 Årsmelding virksomheter Oppvekst og kultur 
2018 

 2019/148 

PS 12/19 Bemanningsplaner Oppvekst og kultur 2019  2019/587 
PS 13/14 Drift av Ungdomsklubb  2017/1216 

 
PS 14/15 Arbeidsmiljø Nordreisa og Kvænangen 

barneverntjeneste 
 2019/583 

 
Saker lagt frem under møtet: 
PS 15/19 Økning i ressurser til spesial pedagogisk hjelp barnehager 
PS 16/19 Anmodning om redegjørelse på vedtatte og igangsatte utviklingsarbeid i skolene 
 
 
Orienteringer: 
Rektorene Tonje Holm og Siri Ytterstad orienterte utvalget om hvordan skolene jobber med 
skoleutvikling. Det arrangeres felles utviklingsmøter med alle lærere og skoleledere hver 3. uke. 
Utvalget ble orientert om IKT satsingen, felles lesesatsningsprosjekt og oppfølgingen fra 
veilederkorpset. 
Rektorene og veilederkorpset ønsker at både administrativ og politisk ledelse deltar på møtene 
med veilederkorpset. Sektorleder vil i ettertiden invitere ordfører, utvalgsleder, nestleder og 
rådmann til møtene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PS 8/19 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 08.05.2019  

Behandling: 
Referatsakene tas til orientering.  
 
Enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering.  

PS 9/19 Æresprisen 2019 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 08.05.2019  

Behandling: 
Oppvekst- og kulturutvalget gikk gjennom alle kandidatene og var enstemmige i sitt valg av 
mottaker av æresprisen for 2019. Mottaker av æresprisen for 2019 vil bli kunngjort i Nordreisa 
kommunestyrets møte 21.05.19. 
 
Enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Oppvekst- og kulturutvalget gikk gjennom alle kandidatene og var enstemmige i sitt valg av 
mottaker av æresprisen for 2019. Mottaker av æresprisen for 2019 vil bli kunngjort i Nordreisa 
kommunestyrets møte 21.05.19. 
 

PS 10/19 resultatrapport 1 kvartal 2019 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 08.05.2019  

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

1. Til junimøtet legger rådmannen fram en budsjettoppfølging med forventet prognose for 
årets slutt.  

2. Rådmannen skal legge inn forslag til innsparinger i denne saken. 
3. Utvalget ber formannskapet vurdere bruk av bundet fond for å dekke inn regninger som 

gjelder 2018 som er ført på 2019; utgjør kr. 628 709. 
 
Det ble stemt over forslaget fra Siv Elin Hansen (Sv) satt opp mot rådmannens innstilling. 
Forslaget fra Siv Elin Hansen (Sv) enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Til junimøtet legger rådmannen fram en budsjettoppfølging med forventet prognose for 

årets slutt.  
2. Rådmannen skal legge inn forslag til innsparinger i denne saken. 
3. Utvalget ber formannskapet vurdere bruk av bundet fond for å dekke inn regninger som 

gjelder 2018 som er ført på 2019; utgjør kr. 628 709. 
 



PS 11/19 Årsmelding virksomheter Oppvekst og kultur 2018 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 08.05.2019  

Behandling: 
Oppvekst- og kulturutvalg fremmet følgende felles forslag: 
Saken utsettes til 11. juni 2019.  
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken utsettes til 11. juni 2019.  
 

PS 12/19 Bemanningsplaner Oppvekst og kultur 2019 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 08.05.2019  

Behandling: 
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes. 
Til neste behandling må planen bearbeides i tråd med planene fra Moan skole og Storslett skole. 
Samlet sett må sektorens bemanning være innenfor rammene for sektoren og ses i sammenheng 
med budsjettoppfølgingssaken.  
 
Utsettelsesforslaget fra Siv Elin Hansen (Sv) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken utsettes. 
Til neste behandling må planen bearbeides i tråd med planene fra Moan skole og Storslett skole. 
Samlet sett må sektorens bemanning være innenfor rammene for sektoren og ses i sammenheng 
med budsjettoppfølgingssaken.  
 

PS 13/19 Drift av Ungdomsklubb 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 08.05.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. For inneværende år dekker en kostnader med en 20% stilling innenfor sektorens budsjett. 

Det vil ha ei kostnadsramme på 23000 kr. 
2. For 2020 legges det inn i budsjettforslag som nytt tiltak. 

 

PS 14/19 Arbeidsmiljø Nordreisa og Kvænangen barneverntjeneste 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 08.05.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  



Vedtak: 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur anbefaler at det innvilges finansiering ut over sektorens 
budsjett til å engasjere organisasjonspsykolog for å jobbe med arbeidsmiljøet i virksomheten i 
henhold til tilbud 
 

PS 15/19 Behov for økte ressurser spesial pedagogisk hjelp barnehager 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 08.05.2019  

Behandling: 
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende forslag: 
Det gis rett til støttepedagog jfr §19, Lov om barnehage. Kostnader innarbeides i 
budsjettreguleringssaken til neste møte.  
 
Forslaget ble satt opp mot rådmannens innstilling. Forslaget fra Siv Elin Hansen (Sv) ble 
enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Det gis rett til støttepedagog jfr §19, Lov om barnehage. Kostnader innarbeides i 
budsjettreguleringssaken til neste møte.  

PS 16/19 Anmodning om redegjørelse på vedtatte og igangsatte 
utviklingsarbeid i skolene 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 08.05.2019  

Behandling: 
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende forslag: 
Til møtet i juni skal det legges opp til en skoledag for utvalget.  
Årsmelding og tilstandsrapporten skal danne utgangspunkt for denne dagen. 
Skolene og elever inviteres til å være med. 
Ann Kristin Thorheim (Frp), Tore Elvestad (Ap) og Siv Elin Hansen (Sv) planlegger denne 
dagen sammen med rådmannen. 
 
Forslaget fra Siv Elin Hansen (Sv) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Til møtet i juni skal det legges opp til en skoledag for utvalget.  
Årsmelding og tilstandsrapporten skal danne utgangspunkt for denne dagen. 
Skolene og elever inviteres til å være med. 
Ann Kristin Thorheim (Frp), Tore Elvestad (Ap) og Siv Elin Hansen (Sv) planlegger denne 
dagen sammen med rådmannen. 


