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Underskrift: 
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Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 20.05.2020  
 

Behandling: 
RS 61/20 Orientering om status barnehage  
Etter barnehageopptaket er det samlet 36 ledige plasser i barnehagene i Nordreisa, 22 plasser i 
kommunale barnehager og 14 plasser i private barnehager. Barnehagen i Leirbukt og i Sørkjosen 
justerer ned driften midlertidig for kommende barnehageår. Barnehagekonsulenten jobber med 
en strategisk barnehageplan som vil se på framtidig drift. Den strategiske barnehageplanen vil 
bli lagt fram til politisk behandling.   
 
Utvalgets merknader til referatsaker:  
 
RS 40/20: Etterspør om det er lokale ordninger lignede fritidskort. Kommunen har ikke lokale 
ordninger lignede fritidskortordningen. Om kommunen skal satse på slike ordninger må det 
settes av midler til det.  
 
RS 63/20: Kommer spørsmål inn om det er arbeidsrelatert fravær i tjenesten. Sektorleder svarer 
det er sammensatt. Informerer videre om at rapporteringen til Fylkesmannen går over fra å 
rapportere hver måned til å rapportere annen hver måned. 
 
RS 59/20 og 60/20. Utvalget ønsker administrasjonen ser på om kommunen kan søke på 
ordningene.  
 



RS 50/20 Skal legges frem til politisk behandling til neste møte. 
 

Vedtak: 
Øvrige referatsaker tatt til orientering. 
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PS 16/20 Kvartalsrapport 1. kvartal for sektor 2, oppvekst og kultur 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 20.05.2020  
 

Behandling: 
 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Kvartalsrapporten tas til orientering.  
 

Kommunedirektørens innstilling 
Kvartalsrapporten tas til orientering.  



PS 17/20 Prosjektor ved Halti kulturscene 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 20.05.2020  
 

Behandling: 
Rune Benonisen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag: 3. Forutsettes at administrasjonen finner 
inndekking.  
 
Forslaget fra Benonisen (AP) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Nordreisa kommune foretar innkjøp av laserprosjektor til Halti kulturscene. 
2. Tilbudet fra Bary, Fetsund, benyttes begrunnet ut fra kvalitet og kostnad i forhold til bruk ved 
Halti kulturscene. 
3. Forutsettes at administrasjonen finner inndekking. 
 

Kommunedirektørens innstilling 
1. Nordreisa kommune foretar innkjøp av laserprosjektor til Halti kulturscene. 
2. Tilbudet fra Bary, Fetsund, benyttes begrunnet ut fra kvalitet og kostnad i forhold til bruk ved 
Halti kulturscene. 
3.  

PS 18/20 Retningslinjer for fond til kultur og idrett for trivsel og vekst i 
Nordreisa 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 20.05.2020  
 

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

Vedtak: 
Saken utsettes. 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Retningslinjer for fond til kultur og idrett i Nordreisa: 

 Tiltaket må være rettet mot lokalsamfunnet.  
 Det legges vekt på at tiltaket bidrar til trivsel og vekst i Nordreisa. Tiltaket bør være 

tidsavgrenset og/eller benyttes til engangsutgifter til utstyr eller aktiviteter. 
 Tiltaket må ha en medfinansiering i form av egenkapital og/eller dugnadsinnsats. Maks 

tilskudd per tiltak settes til kr 50 000. 
 Søkeren må være registrert i Brønnøysundregisteret. 
 Det er ingen søknadsfrist, søknadene behandles fortløpende, og alle vil få svar innen tre 

måneder. Søknadsskjema må benyttes. 
Eksempler på hva som ikke støttes: 



 Ordinær drift. 
 Religiøst forkynnende virksomhet, partipolitisk virksomhet o.l. 
 Prosjekter, aktiviteter eller kostnader som allerede er ferdig eller startet. 

 

PS 19/20 Utredning -kommunal bygningsmasse Storslett/Sørkjosen 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 20.05.2020  
 

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

Vedtak: 
Saken utsettes. 
 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 12.03.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Utvalget slutter seg til skisse til fremtidig disponering av kommunens bygningsmasse. 
 
Administrasjonen bes drøfte saken med de tillitsvalgte, utrede kostnader ved ombygginger og 
innhente eksterne verdivurderinger av aktuelle salgsobjekt og forberede endelig vedtak i 
forbindelse med budsjett og økonomiplan 2021-24. 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Utvalget slutter seg til skisse til fremtidig disponering av kommunens bygningsmasse. 
 
Administrasjonen bes drøfte saken med de tillitsvalgte, utrede kostnader ved ombygginger og 
innhente eksterne verdivurderinger av aktuelle salgsobjekt og forberede endelig vedtak i 
forbindelse med budsjett og økonomiplan 2021-24. 

PS 20/20 Rotsundelv skole- renovering eller nybygg 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 20.05.2020  
 

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



Vedtak: 
Saken utsettes. 
 
 

 

Kommunedirektørens innstilling 
1.Det må finnes rom for akutte sikrings - og restaureringstiltak på Rotsundelv skole, helst 
inneværende år. Herunder nødvendig bytte og tetting av tak og mindre tiltak som noe enkel 
ventilasjon og bytte av ødelagt utstyr som servanter mv. 
 
2.Det skal gjennomføres en teknisk gjennomgang av bygningene, en tilstandsrapport i henhold 
til norsk standard. Målet er å avklare hvilke teknisk stand bygningene er i, og hva som må til for 
at bygningsmassen skal oppfylle lovkrav og standard for skolebygg.  
Det bestilles og gjennomføres av driftsutvalget og gjennomføres så snart som mulig. 
 
3.Driftsutvalget og Oppvekst- og kulturutvalget får lagt fram en sak med anbefaling for videre 
prosess. Det vil si om bygningene kan restaureres eller ikke, og en oppdatert vurdering av 
kostnad. Avklaring av videre prosess for skolebygget. 
 
4.Langsiktige restaureringstiltak innarbeides i økonomiplanen. Fortrinnsvis fra 2021. 
 

PS 21/20 Revidering av vedtekter for skolefritidsordningen i Nordreisa 
kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 20.05.2020  
 

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

Vedtak: 
Saken utsettes. 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Forslag til nye vedtekter for de kommunale skolefritidsordningene i Nordreisa kommune vedtas. 

PS 22/20 Samarbeidsavtale mellom Nordreisa kommune og Reisa 
friluftssenter AS 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 20.05.2020  
 

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



Vedtak: 
Saken utsettes. 
 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune avslutter samarbeidet med Reisa friluftssenter AS.  


