
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa klageutvalg 
Møtested: Teams, Teams 
Dato: 12.05.2020 
Tidspunkt: 10:00-11:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Tom Vegar Kiil Leder SV 
Sigrund Hestdal Nestleder AP 
Ola Dyrstad Medlem SP 
Anne Kirstin Korsfur Medlem FRP 
Anne-Rose A. Mikkelsen Medlem KRF 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Tore Elvestad MEDL AP 
Olaug Bergset MEDL SP 
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Terje A Eriksen Olaug Bergset AP 
   

 
Merknader  
Det kom inn merknad på at en sak var satt opp på sakslista og trukket samme dagen som møtet. 
 
Ingen vara kan møte for Tore Elvestad 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn        Stilling 
Dag Funderud        Sektorleder drift og utvikling 
Berit Karlseth        Barnehagekonsulent 
  

 
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. 
 
______________________  _______________________ 
Tom Vegard Kiil  Dag Funderud 
Leder  Møtesekretær  
 
______________________  _______________________ 



Anne-Rose A Mikkelsen   Terje A Eriksen  
 

                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 6/20 Klage på tildelt barnehageplass                                      2020/26 
 
Ettersendes: 
PS 7/20 Klage på avslag søknad på startlån til kjøp av bolig        X                 2020/124 
Saken ble trukket fra saklista pga av at den ikke var ferdig 

PS 6/20 Klage på tildelt barnehageplass 

Saksprotokoll i Nordreisa klageutvalg - 12.05.2020  

Behandling: 
Adm opplyste før behandlingen, at søker etter at Oppvekst og kultur behandlet saken, har fått og 
takket ja til tilbud i Storslett barnehage. Dette var deres 3.valg. 
 
Innstillinga 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. 
 

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. 


