
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 
Møtested: Teams, Digitalt 
Dato: 15.04.2020 
Tidspunkt: 09:00-13.00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Terje Olsen Nestleder H 
Rune Benonisen Leder AP 
Agnes J. Bjørgve Medlem AP 
Ragnhild S. Dyrstad Medlem SP 
   

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Svein Erik Falk MEDL SP 
Ann Kristin Thorheim 
Arnhild Andreassen 

MEDL 
MEDL 

FRP 
KRF 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   
   

 
Merknader 
Alf Sindre Einevoll (UNG) møtte ikke.  
Ragnhild Dyrstad (SP) og Terje Olsen (H) underskriver protokollen. 
 

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. 
 
______________________  _______________________ 
Rune Benonisen  Edel Gulbrandsen 
Leder  Møtesekretær 
 
______________________  _______________________ 



 

                                        Saksliste 
 
Orientering:  
Barnevern v/Siri Ytterstad: Med bakgrunn i at barneverntjenesten i Nordreisa har hatt 
utfordringer over tid, har Fylkesmannen i Troms og Finnmark foreslått Nordreisa kommune til 
Bufdir for å være aktuell for å motta veiledningsteam. Fylkesmannen vurderer at tjenesten er i 
stand til å ta imot veiledning. Veiledningen starter opp med digitale oppstartsmøter i juni, og har 
en varighet på to år.  
 
Planlegging av Moan 1-7: Sektorleder informerer om at firmaet Verte i Alta har fått tildelt 
oppdraget med Moan skole. Karenstid er satt til 17 april. Etter det vil det skrives kontrakt. 
Oppvekst adm. jobber med å lage en brukergruppe som skal delta i planleggingen.  
 
Utvalgsleder Rune Benonisen orienterer om KS- Absolutt. Utviklingsprogrammet ABSOLUTT 
er utviklet i et samarbeid mellom KS og Kunnskapsdepartementet og skal gi deltakerne 
kunnskap om handlingsrom, roller og ansvar. Benonisen ønsker at flere folkevalgte skal melde 
seg på.  
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 12/20 Resultatrapport - årsrapport 2019  2018/318 
PS 13/20 Klage på tildelt barnehageplass  2020/26 
PS 14/20 Klage på vedtak- søknad om skolegang i annen 

kommune 
X 2019/1213 

 
 

PS 12/20 Resultatrapport - årsrapport 2019 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 15.04.2020  
 

Behandling: 
Terje Olsen (H) fremmet følgende endringsforslag: Årsmeldingen for 2019 for oppvekst og 
kultur vedtas.  
 
Forslaget fra Terje Olsen (H) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Årsmeldingen for 2019 for oppvekst og kultur vedtas.  
 
 

PS 13/20 Klage på tildelt barnehageplass 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 15.04.2020  
 



Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Opptak i Kirkebakken- og Høgegga barnehage er gjort i tråd med Lov om barnehage og 
barnehagenes vedtekter.  
 
Vedtak om tildeling av barnehageplass opprettholdes. 
 
Nordreisa kommune går tilbake til manuelt opptak til barnehage, frem til Digital medarbeider 
kan garantere at heldigitalt opptak til barnehage er i hht Lov om barnehage. 
 
 

PS 14/20 Klage på vedtak- søknad om skolegang i annen kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 15.04.2020  

Behandling: 
Terje Olsen (H) fremmet følgende forslag: På bakgrunn av de opplysninger som framkommer i 
foreldrenes anke imøtekommes klagen. 
 
Rune Benonisen (AP) fremmet følgende forslag: Tillegg til kommunedirektørens sin innstilling. 
1. Utvalget forutsetter at distriktsskolen gjør konkrete tiltak for å forberede en god overgang fra 
barnehagen så snart som mulig.  
2. Utvalget ber kommunedirektøren om å iverksette tiltak for varig samarbeid med 
nabokommunene om skolested for elever i det aktuelle grenseområdet.  
 
Det ble først stemt over forslaget fra Terje Olsen (H). To stemte for og to stemte imot. 
Oppvekst- og kulturutvalget er vedtaksfør når minst 4 medlemmer er tilstede. Avgjørelser skal 
ha vanlig flertall. Er det stemmelikhet, er lederens stemmegivning avgjørende. Leder stemte 
imot forslaget. Forslaget falt dermed. 
 
Det ble deretter stemt over tilleggsforslaget fra Rune Benonisen (AP). Forslaget enstemmig 
vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune anser at distriktsskolen kan ivareta et godt sosialt og faglig tilbud til eleven. 
Nordreisa kommune avslår derfor søknaden. 
1. Utvalget forutsetter at distriktsskolen gjør konkrete tiltak for å forberede en god overgang fra 
barnehagen så snart som mulig.  
2. Utvalget ber kommunedirektøren om å iverksette tiltak for varig samarbeid med 
nabokommunene om skolested for elever i det aktuelle grenseområdet.  
 


