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Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Siri Ytterstad Sektorleder oppvekst- og kulturutvalg 
  

 
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: 
Sektorleder og utvalgsleder for oppvekst og kultur utarbeider et kort sammendrag fra 
utvalgsmøtene om hvilke saker som er behandlet og resultatene. Sammendraget vil legges på 
hjemmesiden og Facebook siden til Nordreisa kommune samtidig som protokollen for møtet er 
ferdigstilt og lagt ut.  
 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 23/20 Referatsaker   
RS 66/20 Tilsynsmelding 2019 - TILSYN MED 

BARNEVERN, SOSIAL- OG 
HELSETJENESTENE 

 2020/311 

RS 67/20 Høringsuttalelse til NOU 2019:23 Ny 
opplæringslov 

 2020/117 

RS 68/20 Referat fra møte mellom kommuner og Troms og 
Finnmark fylkeskommune ang. skoleskyss 

 2020/583 

RS 69/20 Vernerunde Rotsundelv skole 05.05.2020  2020/567 
RS 70/20 Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 

15.05.2020 
 2016/360 

RS 71/20 Tildeling av statstilskudd til samiskopplæring 
våren 2020 

 2015/884 

RS 72/20 Innvilget tilskudd - svømmeopplæring for 
nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og 
voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen 
2020 

 2016/367 

RS 73/20 Tildeling av midler til svømmeopplæring for 
barnehagebarn 2020 - Oksfjord oppvekstsenter 
avdeling barnehage 

 2016/367 

RS 74/20 Utbetaling av statstilskudd til opplæring i finsk - 
vår 2020 

 2015/1204 

PS 24/20 Retningslinjer for fond til kultur og idrett for 
trivsel og vekst i Nordreisa 

 2020/70 

PS 25/20 Oppstart av planarbeid - kulturminneplan for 
Nordreisa 

 2020/123 

PS 26/20 Samarbeidsavtale mellom Nordreisa kommune og 
Reisa friluftssenter AS 

 2015/1536 

PS 27/20 Utredning -kommunal bygningsmasse  2020/235 
PS 28/20 Rotsundelv skole- renovering eller nybygg  2020/578 
PS 29/20 Kommuneplan for inkluderende barnehage- og 

skolemiljø 2020 - 2021 
 2015/724 

PS 30/20 Revidering av vedtekter for skolefritidsordningen 
i Nordreisa kommune 

 2015/2050 



 
PS 31/20 
PS 32/20 
 
 
 

Søknad om skoleplass i nabokommune 
Budsjettfremlegg 2021 oppvekst- og 
kulturutvalget 
 
 

 
2019/1213 

     2020/582  
 
 
 
 

 
 
 

    
 

PS 23/20 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 10.06.2020  
 

Behandling: 
RS 67/20 Høringsuttalelse til NOU 2019:23 Ny opplæringslov. Settes opp som politisk sak på 
neste utvalgsmøte. 
 

Vedtak: 
Øvrige referatsaker tatt til orientering. 
 



RS 66/20 Tilsynsmelding 2019 - TILSYN MED BARNEVERN, SOSIAL- OG 
HELSETJENESTENE 

RS 67/20 Høringsuttalelse til NOU 2019:23 Ny opplæringslov 

RS 68/20 Referat fra møte mellom kommuner og Troms og Finnmark fylkeskommune 
ang. skoleskyss 

RS 69/20 Vernerunde Rotsundelv skole 05.05.2020 

RS 70/20 Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 15.05.2020 

RS 71/20 Tildeling av statstilskudd til samiskopplæring våren 2020 

RS 72/20 Innvilget tilskudd - svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige barn, 
unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen 2020 

RS 73/20 Tildeling av midler til svømmeopplæring for barnehagebarn 2020 - Oksfjord 
oppvekstsenter avdeling barnehage 

RS 74/20 Utbetaling av statstilskudd til opplæring i finsk - vår 2020 

PS 24/20 Retningslinjer for fond til kultur og idrett for trivsel og vekst i 
Nordreisa 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 10.06.2020  
 

Behandling: 
Rune Benonisen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: Nordreisa kommune har etablert et fond 
hvor frivillighet sektor kan søke støtte. Fondet har til hovedformål å fremme og styrke 
frivilligheten og deres arbeid. Fondet er begrenset til engangsbevilgning. 
 
Tillegg til punkt 1: i Nordreisa kommune. 
Tillegg punkt 3: Tiltaket må ha en medfinansiering i form av egenkapital og/eller 
dugnadsinnsats, eller som tillegg til annen finansiering.  
Eget punkt (6): Maks tilskudd per tiltak settes til kr 50 000.  
 
Tilleggsforslaget til Benonisen (Ap) enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Nordreisa kommune har etablert et fond hvor frivillighet sektor kan søke støtte. Fondet har til 
hovedformål å fremme og styrke frivilligheten og deres arbeid. Fondet er begrenset til 
engangsbevilgning. 
 
Retningslinjer for fond til kultur og idrett i Nordreisa: 

1. Tiltaket må være rettet mot lokalsamfunnet i Nordreisa kommune.  
2. 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. 
3. Tiltaket må ha en medfinansiering i form av egenkapital og/eller dugnadsinnsats, eller 

som tillegg til annen finansiering. 



4. Søkeren må være registrert i Brønnøysundregisteret. 
5. Det er ingen søknadsfrist, søknadene behandles fortløpende, og alle vil få svar innen tre 

måneder. Søknadsskjema må benyttes. 
6. Maks tilskudd per tiltak settes til kr 50 000. 

Eksempler på hva som ikke støttes: 
7. Ordinær drift. 
8. Religiøst forkynnende virksomhet, partipolitisk virksomhet o.l. 
9. Prosjekter, aktiviteter eller kostnader som allerede er ferdig eller startet. 

 

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 25/20 Oppstart av planarbeid - kulturminneplan for Nordreisa 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 10.06.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Oppvekst- og kulturutvalget vedtar oppstart av planarbeid for «Kulturminneplan for 
Nordreisa» 



 Formålet med planen er å få oversikt over prioriterte kulturminner som kommunen 
vurderer som verneverdige og som skal bevares og forvaltes på en god måte. 

 Planen inngår i kommunens planstrategi 2020-2023 
 

Kommunedirektørens innstilling 
 Oppvekst- og kulturutvalget vedtar oppstart av planarbeid for «Kulturminneplan for Nordreisa» 
 Formålet med planen er å få oversikt over prioriterte kulturminner som kommunen vurderer 

som verneverdige og som skal bevares og forvaltes på en god måte. 
 Planen inngår i kommunens planstrategi 2020-2023 

PS 26/20 Samarbeidsavtale mellom Nordreisa kommune og Reisa 
friluftssenter AS 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 10.06.2020  
 

Behandling: 
Rune Benonisen (Ap) fremmet følgende forslag: 
Nordreisa kommune fortsetter som samarbeidspartner for Reisa friluftssenter AS og ansetter 
fagpersonell for leirskolen. Det er hovedsakelig fagansvar for pedagogisk opplegg på leirskolen 
skal ligge til stillingen. 
 
Stillingens størrelse skal avklares med Reisa friluftssenter gjennom avtale.  
 
Det forutsettes at avtalen utformes slik at den ikke gir kommunen ekstra utgifter.  
 
Forslaget fra Benonisen (Ap) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune fortsetter som samarbeidspartner for Reisa friluftssenter AS og ansetter 
fagpersonell for leirskolen. Det er hovedsakelig fagansvar for pedagogisk opplegg på leirskolen 
skal ligge til stillingen. 
 
Stillingens størrelse skal avklares med Reisa friluftssenter gjennom avtale.  
 
Det forutsettes at avtalen utformes slik at den ikke gir kommunen ekstra utgifter.  
 

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.  

PS 27/20 Utredning -kommunal bygningsmasse 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 10.06.2020  
 

Behandling: 
Ann Kristin Thorheim (Frp) fremmet følgende forslag:  

1. Moan skole utredes brukt til barnehage med 8 avdelinger, organisert enten som en barnehage 
med 8 avdelinger, eller som 2 barnehager med 4 avdelinger hver.  

Det utredes også bygging av ny 1-4 skole i nærheten av Storslett skole. 

Det utredes også om driften ved overnevnte organisering, sammen med avhending av en del 
gamle barnehagebygg, kan finansieres store deler av byggekostnadene ved at driften i 
kommunal regi effektiviseres og at overføringene til private barnehager reduseres. 

2. Det utredes oppgradering av gymsalen ved Storslett skole, samt omgjøring av dagens 
svømmehall til gymsal nr. 2. I tillegg utredes bygging av nytt badeanlegg i tilknytning til dagens 
anlegg.  

3. Det utredes hva kostnadene blir ved en kraftig oppgradering og fornyelse av realfagmateriell 
og utstyr til skolene. 

4. Mellomtrinnet ved Rotsundelv skole utredes flyttet til Storslett fra høsten 2021. 

5. Det utredes bygging av ny 1-4 skole som erstatter sørfløyen ved Rotsundelv skole. 
Betongbygget og eksisterende lærerfløy utredes sanert. 

6. Sørkjosen skole selges og området omgjøres/reguleres til boligformål. 

 
Rune Benonisen (Ap) fremmet følgende forslag:  

Oppvekst- og kulturutvalget støtter skissen som gjelder framtidig bruk av kommunens 
bygningsmasse som følger av gjeldende vedtak som bygging av nye Moan skole, ledige areal på 
Storslett skole og nye Høgegga barnehage.  

Kostnader og faglige konsekvenser for tjenestene må utredes og framlegges politisk behandling 
før det tas endelig bestemmelse i sakene.  

Framtidig barnehagebehov er ikke tilstrekkelig avklart. Lokalisering av barnehager må følge 
vedtak som gjøres gjennom strategisk barnehageplan som er under utarbeidelse.  

Det ble først stemt over forslaget fra Thorheim (Frp). 1 stemte for og 5 stemte mot. Forslaget 
falt. 

Det ble deretter stemt over forslaget til Benonisen (Ap). 5 stemte for og 1 stemte mot. Forslaget 
vedtatt.  

Det ble deretter stemt over kommunedirektørens innstilling: 1 stemte for og 5 stemte mot. 
Innstillingen falt 



Vedtak: 
Oppvekst- og kulturutvalget støtter skissen som gjelder framtidig bruk av kommunens 
bygningsmasse som følger av gjeldende vedtak som bygging av nye Moan skole, ledige areal på 
Storslett skole og nye Høgegga barnehage.  
Kostnader og faglige konsekvenser for tjenestene må utredes og framlegges politisk behandling 
før det tas endelig bestemmelse i sakene.  
Framtidig barnehagebehov er ikke tilstrekkelig avklart. Lokalisering av barnehager må følge 
vedtak som gjøres gjennom strategisk barnehageplan som er under utarbeidelse. 
 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 28.05.2020  
 

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende forslag: saken utsettes til neste møte i formannskapet.  
 
Det ble stemt over utsettelsesforslaget. Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte i formannskapet. 
 

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 28/20 Rotsundelv skole- renovering eller nybygg 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 10.06.2020  
 

Behandling: 
Ann Kristin Thorheim (Frp) fremmet følgende forslag:  
1. Moan skole utredes brukt til barnehage med 8 avdelinger, organisert enten som en barnehage 
med 8 avdelinger, eller som 2 barnehager med 4 avdelinger hver.  

Det utredes også bygging av ny 1-4 skole i nærheten av Storslett skole. 

Det utredes også om driften ved overnevnte organisering, sammen med avhending av en del 
gamle barnehagebygg, kan finansieres store deler av byggekostnadene ved at driften i 
kommunal regi effektiviseres og at overføringene til private barnehager reduseres. 

2. Det utredes oppgradering av gymsalen ved Storslett skole, samt omgjøring av dagens 
svømmehall til gymsal nr. 2. I tillegg utredes bygging av nytt badeanlegg i tilknytning til dagens 
anlegg.  

3. Det utredes hva kostnadene blir ved en kraftig oppgradering og fornyelse av realfagmateriell 
og utstyr til skolene. 

4. Mellomtrinnet ved Rotsundelv skole utredes flyttet til Storslett fra høsten 2021. 

5. Det utredes bygging av ny 1-4 skole som erstatter sørfløyen ved Rotsundelv skole. 
Betongbygget og eksisterende lærerfløy utredes sanert. 

6. Sørkjosen skole selges og området omgjøres/reguleres til boligformål. 
 
Det ble først stemt over forslaget til Thorheim (Frp): 1 stemte for og 5 stemte mot. Forslaget falt 
dermed. 
 
Det ble deretter stemt over kommunedirektørens innstilling. 5 stemte for og 1 stemte mot. 
Innstillingen ble vedtatt. 

Vedtak: 
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. 
 

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 29/20 Kommuneplan for inkluderende barnehage- og skolemiljø 2020 - 
2021 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 10.06.2020  
 

Behandling: 
Fremlagt plan tas til etterretning. Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Fremlagt plan tas til etterretning. 
 



PS 30/20 Revidering av vedtekter for skolefritidsordningen i Nordreisa 
kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 10.06.2020  
 

Behandling: 
Tilleggsforslag fra Agnes Bjørgve (Ap):  
Nytt punkt i vedtektene: Om det viser seg at det er flere barn ved skolestart, behandles SFO 
retningslinjene på nytt i utvalget. 
Punkt 2: Endre ordlyd i nestsiste kulepunkt, fjerne ordet «svært». 
 
Det ble stemt over tilleggsforslaget til Bjørgve (Ap). Forslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Forslag til nye vedtekter for de kommunale skolefritidsordningene i Nordreisa kommune vedtas. 
 
Nytt punkt i vedtektene: Om det viser seg at det er flere barn ved skolestart, behandles SFO 
retningslinjene på nytt i utvalget. 
Punkt 2: Endre ordlyd i nestsiste kulepunkt, fjerne ordet «svært». 
 

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 31/20 Budsjett 2021 Oppvekst- og kulturutvalget 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 10.06.2020  
 

Behandling: 
Det ble stemt over kommunedirektørens innstilling. 5 stemte for og 1 stemte mot. Innstillingen 
dermed vedtatt. 

Vedtak: 
For sektor 2 foreslås følgende foreløpige budsjett 2021:  
 

  



 
 - 2021 2022 2023 2024 
- 
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett for 
ramme 

 139 512 
909 

141 512 
909 

143 366 
309 

143 366 
309 

Ramme  134 492 
480 

134 492 
480 

134 492 
480 

134 492 
480 

Avvik fra ramme før tiltak  5 020 429 7 020 429 8 873 829 8 873 829 

Mer-/mindreforbruk budsjettversjon for ramme  131 679 
243 

130 801 
243 

131 461 
643 

131 361 
643 

Avvik fra ramme etter tiltak  -2 813 237 -3 691 237 -3 030 837 -3 130 837 
- 
Valgte tiltak 
- 
2 Sektor for oppvekst og kultur  -7 833 666 -10 711 666 -11 904 666 -12 004 666 
    210 Reduksjon 3 lærerstillinger 
Nordreisaskolen 2021 

 -763 000 -1 830 000 -1 830 000 -1 830 000 

        Fellestiltak grunnskoler (210)  -763 000 -1 830 000 -1 830 000 -1 830 000 
    210 Spesped tiltak til skoler som trenger økning 
i ramma grunnet nye tiltak 

 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 

        Fellestiltak grunnskoler (210)  1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 
    212 Reduksjon 2 lærerstillinger Moan skole  -550 000 -1 320 000 -1 320 000 -1 320 000 
        Moan skole (212)  -550 000 -1 320 000 -1 320 000 -1 320 000 
    212 Revidere vedtektene til Moan SFO  -430 000 -430 000 -430 000 -430 000 
        Moan skole (212)  -430 000 -430 000 -430 000 -430 000 
    212 Øke med 100% stilling assistentressurs 
spes.ped - tiltak 

 470 000 470 000 470 000 470 000 

        Moan skole (212)  470 000 470 000 470 000 470 000 
    213 Reduksjon 5 lærerstillinger, Storslett skole  -2 416 000 -2 416 000 -2 416 000 -2 416 000 
        Storslett barne- og ungd.skole (213)  -2 416 000 -2 416 000 -2 416 000 -2 416 000 
    214 Reduksjon 1 lærerstilling, Rotsundelv skole  -1 320 000 -1 320 000 -1 320 000 -1 320 000 
        Rotsundelv skole (214)  -1 320 000 -1 320 000 -1 320 000 -1 320 000 
    215 Øke ramma med 30% assistentstilling pga 
nytt tiltak spes.ped 1.kl. 

 270 000 270 000 270 000 270 000 

        Oksfjord oppvekstsenter (215)  270 000 270 000 270 000 270 000 
    220 Avvikle husleiekontrakt PPT flytter fra 
privat bygg til offentlig bygg 1.9.2020 (Storslett 
skole) 

 -360 000 -360 000 -360 000 -360 000 

        Pp-tjenesten (220)  -360 000 -360 000 -360 000 -360 000 
    220 Reduksjon PPT-rådgiverressurs 2023  0 0 -483 000 -483 000 
        Pp-tjenesten (220)  0 0 -483 000 -483 000 
    240 Avvikle tilbud om sommerbarnehage  -150 666 -150 666 -150 666 -150 666 
        Fellestiltak barnehager (240)  -150 666 -150 666 -150 666 -150 666 
    240 legge ned en avdeling i barnehage  -650 000 -1 700 000 -1 700 000 -1 700 000 
        Fellestiltak barnehager (240)  -650 000 -1 700 000 -1 700 000 -1 700 000 
    240 Redusere bemanningen i barnehager med  -784 000 0 0 0 



lavt barnetall 
        Fellestiltak barnehager (240)  -784 000 0 0 0 
    250 Avvikle leieforhold for barnevernet og 
flytte inn i kommunalt bygg 

 -125 000 -500 000 -500 000 -500 000 

        Barneverntjenesten (250)  -125 000 -500 000 -500 000 -500 000 
    250 Reduksjon barnevernskonsulent virkning 
2022 

 0 0 -610 000 -610 000 

        Barneverntjenesten (250)  0 0 -610 000 -610 000 
    250 Reduksjon i barneverntiltak i 2021  -237 000 -637 000 -737 000 -837 000 
        Barneverntjenesten (250)  -237 000 -637 000 -737 000 -837 000 
    262 Avvikle botiltak for enslige mindreårige 
15.8.2020 

 -2 788 000 -2 788 000 -2 788 000 -2 788 000 

        Bokollektiv enslige mindreårige flyktninger 
(262) 

 -2 788 000 -2 788 000 -2 788 000 -2 788 000 

    263 Øke bemanningen på VO 80% lærerstilling  600 000 600 000 600 000 600 000 
        Nordreisa voksenopplæring (263)  600 000 600 000 600 000 600 000 
- 
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen 

 
 

Kommunedirektørens innstilling 
For sektor 2 foreslås følgende foreløpige budsjett 2021:  

  

---- ---- 
 

-OPpp - 
2021 2022 2023 2024 

- 

Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett for ramme  139 512 909 141 512 909 143 366 309 143 366 309 

Ramme  134 492 480 134 492 480 134 492 480 134 492 480 

Avvik fra ramme før tiltak  5 020 429 7 020 429 8 873 829 8 873 829 

Mer-/mindreforbruk budsjettversjon for ramme  131 679 243 130 801 243 131 461 643 131 361 643 

Avvik fra ramme etter tiltak  -2 813 237 -3 691 237 -3 030 837 -3 130 837 

- 

Valgte tiltak 

- 

2 Sektor for oppvekst og kultur  -7 833 666 -10 711 666 -11 904 666 -12 004 666 

    210 Reduksjon 3 lærerstillinger Nordreisaskolen 2021  -763 000 -1 830 000 -1 830 000 -1 830 000 

        Fellestiltak grunnskoler (210)  -763 000 -1 830 000 -1 830 000 -1 830 000 

    210 Spesped tiltak til skoler som trenger økning i ramma 

grunnet nye tiltak 

 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 

        Fellestiltak grunnskoler (210)  1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 

    212 Reduksjon 2 lærerstillinger Moan skole  -550 000 -1 320 000 -1 320 000 -1 320 000 

        Moan skole (212)  -550 000 -1 320 000 -1 320 000 -1 320 000 



    212 Revidere vedtektene til Moan SFO  -430 000 -430 000 -430 000 -430 000 

        Moan skole (212)  -430 000 -430 000 -430 000 -430 000 

    212 Øke med 100% stilling assistentressurs spes.ped - tiltak  470 000 470 000 470 000 470 000 

        Moan skole (212)  470 000 470 000 470 000 470 000 

    213 Reduksjon 5 lærerstillinger, Storslett skole  -2 416 000 -2 416 000 -2 416 000 -2 416 000 

        Storslett barne- og ungd.skole (213)  -2 416 000 -2 416 000 -2 416 000 -2 416 000 

    214 Reduksjon 1 lærerstilling, Rotsundelv skole  -1 320 000 -1 320 000 -1 320 000 -1 320 000 

        Rotsundelv skole (214)  -1 320 000 -1 320 000 -1 320 000 -1 320 000 

    215 Øke ramma med 30% assistentstilling pga nytt tiltak 

spes.ped 1.kl. 

 270 000 270 000 270 000 270 000 

        Oksfjord oppvekstsenter (215)  270 000 270 000 270 000 270 000 

    220 Avvikle husleiekontrakt PPT flytter fra privat bygg til 

offentlig bygg 1.9.2020 (Storslett skole) 

 -360 000 -360 000 -360 000 -360 000 

        Pp-tjenesten (220)  -360 000 -360 000 -360 000 -360 000 

    220 Reduksjon PPT-rådgiverressurs 2023  0 0 -483 000 -483 000 

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

    240 Avvikle tilbud om sommerbarnehage  -150 666 -150 666 -150 666 -150 666 

        Fellestiltak barnehager (240)  -150 666 -150 666 -150 666 -150 666 

    240 legge ned en avdeling i barnehage  -650 000 -1 700 000 -1 700 000 -1 700 000 

        Fellestiltak barnehager (240)  -650 000 -1 700 000 -1 700 000 -1 700 000 

    240 Redusere bemanningen i barnehager med lavt barnetall  -784 000 0 0 0 

        Fellestiltak barnehager (240)  -784 000 0 0 0 

    250 Avvikle leieforhold for barnevernet og flytte inn i 

kommunalt bygg 

 -125 000 -500 000 -500 000 -500 000 

        Barneverntjenesten (250)  -125 000 -500 000 -500 000 -500 000 

    250 Reduksjon barnevernskonsulent virkning 2022  0 0 -610 000 -610 000 

        Barneverntjenesten (250)  0 0 -610 000 -610 000 

    250 Reduksjon i barneverntiltak i 2021  -237 000 -637 000 -737 000 -837 000 

        Barneverntjenesten (250)  -237 000 -637 000 -737 000 -837 000 

    262 Avvikle botiltak for enslige mindreårige 15.8.2020  -2 788 000 -2 788 000 -2 788 000 -2 788 000 

        Bokollektiv enslige mindreårige flyktninger (262)  -2 788 000 -2 788 000 -2 788 000 -2 788 000 

    263 Øke bemanningen på VO 80% lærerstilling  600 000 600 000 600 000 600 000 

        Nordreisa voksenopplæring (263)  600 000 600 000 600 000 600 000 

- 

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen 

 
 
 
 



PS 32/20 Søknad om skoleplass i nabokommunen 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 10.06.2020  
 

Behandling: 
Ann Kristin Thorheim (Frp) fremmet følgende forslag: Frp opprettholder forslaget fra PS 5/20. 
Familier på kommunegrensene må selv få velge fritt for sine barn.  
 
Det ble først stemt over Thorheim (Frp) sitt forslag. 1 stemte for og 5 stemte mot. Forslaget falt 
dermed.  
 
Det ble deretter stemt over kommunedirektørens innstilling. 5 stemte for og 1 stemte mot. 
Innstillingen dermed vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune anser at distriktsskolen kan ivareta et godt sosialt og faglig tilbud til eleven. 
Nordreisa kommune avslår derfor søknaden. 
 
 
For å anonymisere saken er skolen som hører til i Nordreisa kommune omtalt som 
distriktsskolen. Kommunen som familien ønsker skolegang i omtales som nabokommunen. 
 
 
Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa kommune anser at distriktsskolen kan ivareta et godt sosialt og faglig tilbud til eleven. 
Nordreisa kommune avslår derfor søknaden. 


