
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 06.06.2017 
Tidspunkt: 09:00-13:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Siv Elin Hansen Leder SV 
Elise Blixgård Medlem SP 
Tore Elvestad Medlem AP 
Per Sverre Moen Medlem H 
Davida Olsen Medlem KRF 
Ann Kristin Thorheim Medlem FRP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Stein Gunnar Jørgensen MEDL MDG 
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   
   

 
Merknader 
Fra ungdomsrådet: Ottar Evensen Storaas 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Gørill Gulbrandsen Konsulent 
Anne Marie Gaino Rådmann 

 
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. 
 
______________________  _______________________ 
Siv Elin Hansen  Tanja Birkelund 
 
______________________  _______________________ 
Gørill Gulbrandsen             Tore Elvestad 



                                        Saksliste 
Møtet ble satt kl 09.00. Ingen merknader til innkalling og saksliste. 
Rådmannen informerte under møtet om utlyste stillinger i sektoren.  
Utvalget ønsker å lese rapport om lukking av avvik fra Storslett skole og skoleeier som er sendt 
til fylkesmannen 01.06.17. Svar fra fylkesmannen skal komme som referatsak i augustmøtet 
med orientering fra skole/skoleeier om arbeidet med implementering av nye rutiner/arbeidet 
med lukking av avvik. 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 12/17 Referatsaker   
RS 39/17 Arkivplan Nordreisa kommune  2015/428 
RS 40/17 Referat fra møte i ungdomsrådet 3. april 2017  2016/1464 
RS 41/17 Referat fra møtet i ungdomsrådet 10. mai 2017  2016/1464 
RS 42/17 Protokoll fra møte i barn- og unges 

kommunestyre 11.05.2017 
 2015/1468 

RS 43/17 Informasjon om timer til opplæring i og på 
samisk grunnskoleelever skoleåret 2017/18 

 2015/884 

RS 44/17 Utlysning av midler til svømmeopplæring for 
nyankomne minoritetsspråklige elever 2017 

 2015/1016 

RS 45/17 Terminutbetaling av integreringstilskudd for 2017 
år 2-5, sladdet versjon 

 2016/360 

RS 46/17 Informasjon om tilskudd til studiepermisjoner for 
videreutdanning i finsk for grunnskolelærere 

 2015/1204 

RS 47/17 Informasjon om tilskudd til studiepermisjoner for 
videreutdanning i samisk 

 2015/884 

RS 48/17 Informasjon om tilretteleggingsmidler for 
deltakelse på studier for barnehageansatte etter 
lokal prioriteringer 

 2015/724 

RS 49/17 Barnevern - kontroll og tilsynsfunksjoner i 
kommuner, fylkeskommuner og sametinget 

 2016/621 

RS 50/17 Barnas medvirkning under barnevernets 
saksbehandling 

 2015/183 

RS 51/17 Fylkesmannen etterlyser svar - rapport om 
tverretatlig samarbeid for arbeid med barn og 
unge 

 2015/2216 

RS 52/17 Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2015 
og 2016 med kommunalt barnevern - arbeid med 
meldinger 

 2015/183 

RS 53/17 Utdypet brev om doktor gården og Nav bygget  2015/1208 
RS 54/17 20 minutters spisepause i grunnskolen - Nasjonal 

handlingsplan for bedre kosthold i grunnskolen 
 2017/486 

RS 55/17 Ny tilskuddsordning for nyskapende 
tilskuddsarenaer 

 2015/226 



RS 56/17 Implementering av barnekonvensjon i 
fylkesmannsembetene 2017 

 2017/485 

PS 13/17 Årsmelding 2016 - Nordreisa kommune  2017/310 
PS 14/17 Æresprisen 2017  2017/330 
PS 15/17 Kulturminnekompetanse i kommunene (Kik) - 

sluttrapport med verdivurdering 
 2015/106 

PS 16/17 
PS 17/17 
PS 18/18         

Budsjettregulering 2/2017 - oppvekst og kultur 
Skolepolitisk plan – igangsettelse av prosess 
Oppfølging av politiske vedtak – oppvekst- og 
kulturutvalget 2016 

 2016/968 

 
 

PS 12/17 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 06.06.2017  
 

Behandling: 
Referatsaker tatt til orientering. 

Vedtak: 
Referatsaker tatt til orientering. 
 



RS 39/17 Arkivplan Nordreisa kommune 

RS 40/17 Referat fra møte i ungdomsrådet 3. april 2017 

RS 41/17 Referat fra møtet i ungdomsrådet 10. mai 2017 

RS 42/17 Protokoll fra møte i barn- og unges kommunestyre 11.05.2017 

RS 43/17 Informasjon om timer til opplæring i og på samisk grunnskoleelever skoleåret 
2017/18 

RS 44/17 Utlysning av midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige 
elever 2017 

RS 45/17 Terminutbetaling av integreringstilskudd for 2017 år 2-5, sladdet versjon 

RS 46/17 Informasjon om tilskudd til studiepermisjoner for videreutdanning i finsk for 
grunnskolelærere 

RS 47/17 Informasjon om tilskudd til studiepermisjoner for videreutdanning i samisk 

RS 48/17 Informasjon om tilretteleggingsmidler for deltakelse på studier for 
barnehageansatte etter lokal prioriteringer 

RS 49/17 Barnevern - kontroll og tilsynsfunksjoner i kommuner, fylkeskommuner og 
sametinget 

RS 50/17 Barnas medvirkning under barnevernets saksbehandling 

RS 51/17 Fylkesmannen etterlyser svar - rapport om tverretatlig samarbeid for arbeid 
med barn og unge 

RS 52/17 Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2015 og 2016 med kommunalt 
barnevern - arbeid med meldinger 

RS 53/17 Utdypet brev om doktor gården og Nav bygget 

RS 54/17 20 minutters spisepause i grunnskolen - Nasjonal handlingsplan for bedre 
kosthold i grunnskolen 

RS 55/17 Ny tilskuddsordning for nyskapende tilskuddsarenaer 

RS 56/17 Implementering av barnekonvensjon i fylkesmannsembetene 2017 

PS 13/17 Årsmelding 2016 - Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 06.06.2017  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Årsmelding 2016 Nordreisa kommune vedtas.  



 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 30.05.2017  
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa eldreråd - 06.06.2017  
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Årsmelding 2015 Nordreisa kommune vedtas.  

PS 14/17 Æresprisen 2017 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 06.06.2017  
 

Behandling: 
Oppvekst- og kulturutvalget gikk gjennom alle kandidatene og var enstemmige i sitt valg av 
mottaker av æresprisen for 2017. 

Vedtak: 
Mottaker av æresprisen for 2017 vil bli kunngjort i Nordreisa kommunestyre 22.06.17.   
 

PS 15/17 Kulturminnekompetanse i kommunene (Kik) - sluttrapport med 
verdivurdering 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 06.06.2017  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
1. Det vises til sluttrapport Kik utarbeidet av Nord-Troms museum, med verdivurdering av 

krigsminner i Nordreisa kommune 
 

2. Følgende seks områder prioriteres i det videre arbeidet, i henhold til handlingsplan i 
saksframstillingen:  
 Fallvika kystfort 
 Steinbruddet og veganlegget tilknyttet Hysingjord fangeleir 
 Fangeleiren på Gorosomoen 
 Heggemo 
 Leirbukthula 
 Veibrink nord 

 
3. Før tilretteleggingstiltak igangsettes skal tiltakene avklares med grunneiere. 
 

For å ivareta krigsminner og øvrige kulturminner bør det tas inn i kommunens planstrategi i 
neste periode å få laget kulturminneplan for kommunen. 
 

Rådmannens innstilling 
4. Det vises til sluttrapport Kik utarbeidet av Nord-Troms museum, med verdivurdering av 

krigsminner i Nordreisa kommune 
 

5. Følgende seks områder prioriteres i det videre arbeidet, i henhold til handlingsplan i 
saksframstillingen:  
 Fallvika kystfort 
 Steinbruddet og veganlegget tilknyttet Hysingjord fangeleir 
 Fangeleiren på Gorosomoen 
 Heggemo 
 Leirbukthula 
 Veibrink nord 

 
6. Før tilretteleggingstiltak igangsettes skal tiltakene avklares med grunneiere. 
 
7. For å ivareta krigsminner og øvrige kulturminner bør det tas inn i kommunens 

planstrategi i neste periode å få laget kulturminneplan for kommunen. 
 

PS 16/17 Budsjettregulering 2/2017 - oppvekst og kultur 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 06.06.2017  
 

Behandling: 
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende endringsforslag:  

 210 000 til dekning av tap på fordringer tas fra disposisjonsfondet. Udisponerte midler 
settes av til fast lærer vikar ordning i skolesektoren 

 Utvalget ber om at muligheter for vikarpool i kommunen utredes, innarbeides ved neste 
budsjettregulering 2017 samt tas med i budsjettarbeidet for 2018.  



 
Det ble stemt over endringsforslaget satt opp mot rådmannens innstilling. Endringsforslag 
enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
 210 000 til dekning av tap på fordringer tas fra disposisjonsfondet. Udisponerte midler 

settes av til fast lærer vikar ordning i skolesektoren 
 Utvalget ber om at muligheter for vikarpool i kommunen utredes, innarbeides ved neste 

budsjettregulering 2017 samt tas med i budsjettarbeidet for 2018.  
 

Rådmannens innstilling 
 
 Budsjettet for sektor 2 reguleres i henhold til vedlagte oppstilling. 

PS 17/17 Skolepolitisk plan - igangsettelse av prosess 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 06.06.2017  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Prosess med utarbeidelse av skolepolitisk plan igangsettes i juni og avsluttes 31.12.17.  
2. Nordreisa kommune kjøper prosessledelse fra Noodt & Reiding AS til kr. 98 000 eks 

mva. 
3. Kostnader for gjennomføring av prosessen dekkes gjennom sykepengerefusjon på ansvar 

210 Felles tiltak grunnskoler.  
4. Oppvekst- og kulturutvalget, ledere i FAU og andre inviterte oppnevnes som 

referansegruppe. 
5. Prosjektgruppa består av sektorleder, barnehagekonsulent, én rektor, én barnehagestyrer 

og prosessleder. 
6. Det opprettes arbeidsgrupper etter behov. 
7. Forslag til skolepolitisk plan legges frem for kommunestyret etter innstilling fra 

oppvekst- og kulturutvalget i januar/februar 2018. 
 

Rådmannens innstilling 
8. Prosess med utarbeidelse av skolepolitisk plan igangsettes i juni og avsluttes 31.12.17.  
9. Nordreisa kommune kjøper prosessledelse fra Noodt & Reiding AS til kr. 98 000 eks 

mva. 
10. Kostnader for gjennomføring av prosessen dekkes gjennom sykepengerefusjon på ansvar 

210 Felles tiltak grunnskoler.  
11. Oppvekst- og kulturutvalget, ledere i FAU og andre inviterte oppnevnes som 

referansegruppe. 
12. Prosjektgruppa består av sektorleder, barnehagekonsulent, én rektor, én barnehagestyrer 

og prosessleder. 
13. Det opprettes arbeidsgrupper etter behov. 



14. Forslag til skolepolitisk plan legges frem for kommunestyret etter innstilling fra 
oppvekst- og kulturutvalget i januar/februar 2018. 
 

 

PS 18/17 Oppfølging av politiske vedtak - oppvekst- og kulturutvalget 2016 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 06.06.2017  
 

Behandling: 
Det ble oppdaget en feil i vurdering, punkt tre skal ikke være med grunnet ferdigstilling av plan.  
 
Rådmannens innstilling tas til orientering. 

Vedtak: 
Oppvekst- og kulturutvalget tar oppfølgingen av politiske vedtak til orientering.  
 

Rådmannens innstilling 
Oppvekst- og kulturutvalget tar oppfølgingen av politiske vedtak til orientering.  


