
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 18.03.2020 
Tidspunkt: 12:00-15:40 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Terje Olsen Nestleder H 
Rune Benonisen Leder AP 
Agnes J. Bjørgve Medlem AP 
Arnhild Andreassen Medlem KRF 
Svein Erik Falk Medlem SP 
   

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Ann Kristin Thorheim MEDL FRP 
Ragnhild S. Dyrstad MEDL SP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Tove Mette Kristiansen Ragnhild S. Dyrstad SP 
   

 
Merknader 
Ingen kunne møte for Ann Kristin Thorheim 
Alf Sindre Einevoll (UNG) møtte ikke 
Arnhild Andreassen permisjon fra kl.15:20 
Sak PS 11/20 var ikke sendt ut til utvalgsmedlemmene på forhånd. Ble sendt ut via epost under 
møtet. 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Siri Ytterstad Sektorleder 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. 
 
______________________  _______________________ 
Leder Rune Benonisen                                          Utvalgssekretær Edel Gulbrandsen 



______________________  _______________________ 

                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 7/20 Interkommunalt samarbeid om barnevern mellom 
Kåfjord kommune og Nordreisa kommune 

 2020/278 

PS 8/20 Oppstart av planarbeid - kommunedelplan for 
idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet med 
handlingsprogram for bygging av anlegg 2021-
2024 

 2020/299 

PS 9/20 Kombinasjonsklassen ved Nord -Troms vgs  2020/153 
PS 10/20 Søknad om skolegang i annen kommune 

Denne saken er uoff. Og vil derfor bli opplest i 
møtet 

 2019/1213 

PS 11/20 Resultatrapport februar  
 
Sakspapirene oppdateres 17.03.2020 med følgende saker: 
PS 11/10  Resultatrapport februar  

PS 7/20 Interkommunalt samarbeid om barnevern mellom Kåfjord 
kommune og Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 18.03.2020  
 

Behandling: 
Innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Nordreisa kommune ønsker ikke å utsette samarbeidet med Kåfjord kommune, men avslutte 
intensjonen om samarbeidsavtale 
 

PS 8/20 Oppstart av planarbeid - kommunedelplan for idrett, friluftsliv og 
fysisk aktivitet med handlingsprogram for bygging av anlegg 2021-2024 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 18.03.2020  

Behandling: 
Innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
 Oppvekst- og kulturutvalget vedtar oppstart av planarbeid for «Kommunedelplan for anlegg og 

områder for idrett og fysisk aktivitet med handlingsprogram for bygging av anlegg 2021 - 
2024".  

 Formålet med planen er framtidig tilrettelegging av områder og bygging/rehabilitering av anlegg 
for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og kulturbygg. 



 Kommunedelplanen inngår i kommunens planstrategi 2020-2023 og skal revideres hvert fjerde 
år. 

 
 
 

PS 9/20 Kombinasjonsklassen ved Nord -Troms vgs 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 18.03.2020  

Behandling: 
Innstilling enstemmig vedtatt 
 

Vedtak: 
Nordreisa kommune fornyer ikke avtalen med Troms fylkeskommune for kommende skoleår 
2020/2021. Midlene som har vært satt av til samarbeidsprosjektet overføres fra og med neste 
budsjettår til Voksenopplæringssenteret.  
 

PS 10/20 Søknad om skolegang i annen kommune – unntatt off.het. 

PS 11/20 Økonomirapport februar oppvekst og kultur 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 18.03.2020  

Behandling: 
Innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
 Rapporten tas til orientering 
 Det settes inn tiltak for å sikre rapportering på stillingsramme innenfor lønnsområdet 
 Det lages en sak på inndekning av merforbruk på Moan skole 

 


