
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset 
Dato: 01.02.2021 
Tidspunkt: 09:00 – 14.05 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Terje Olsen Nestleder H 
Rune Benonisen Leder AP 
Agnes Julie Bjørgve Medlem AP 
Arnhild Andreassen Medlem KRF 
Svein Erik Falk Medlem SP 
Tove Mette Kristiansen Medlem SP 
Alf Sindre Einevoll Medlem UNG 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Ann Kristin Thorheim MEDL FRP 
   
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   
   
Merknader Ingen vara møter for Ann Kristin Thorheim. Alf Sindre Einevoll (UNG)møtte 
ikke. Arnhild Andreassen (KRF) permisjon fra kl. 13.45. 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Siri Ytterstad Kommunalsjef 
  

 
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: 
- Kommunalsjef Siri Ytterstad informerer om året som er gått og prioritert områder for 2021 
- Vegard Tvedt Pedersen orienterer om sin rolle som ungdomskontakt og om drift av  
ungdomsklubben 
- Plan for helhetlig integrering av flyktninger i Nordreisa kommune 
- Orientering ved barnevernsleder Ellen Pedersen og veiledningsteam Bufdir 
 
Oppfølging av vedtak:  
- PS 26/20 samarbeidsavtale mellom Nordreisa kommune og Reisa friluftssenter AS 
- PS 55/20 Utvidelse og ombygging av Moan skole 
- PS 142/20 Rotsundelv skole -tilstandsrapport 
- PS 43/20 Revidert strategisk barnehageplan 2020-2025 v/Elisabeth Gulbrandsen 
- PS 61/20 En ny og skapende aktivitetsarena v/Edel Gulbrandsen 
 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 1/21 Referatsaker   
RS 1/21 Referat fra møte i Ungdomsrådet 02.12.20  2020/83 
RS 2/21 Protokoll fra RUST-møte 24.11.2020  2016/1153 
RS 3/21 Rapport fra tilsyn med barneverntjenestens arbeid 

med undersøkelser i Nordreisa kommune 
 2020/1111 

RS 4/21 Protokoll fra møte i RUST 18.1.2021  2016/1153 
RS 5/21 Svar på tilsyn fra Statsforvalter om undersøkelser 

i barnevernstjenesten i Nordreisa kommune 
 2020/1111 

RS 6/21 Vedtaksmelding fra kommunestyrets behandling 
av RS 137/20 Rapport fra tilsyn med 
barneverntjenestens arbeid med undersøkelser i 
Nordreisa kommune 

 2020/1111 

RS 7/21 Varsel om tilsyn med barneverntjenesten i 
Nordreisa kommune - 30. september - 1. oktober 
2020 

 2020/1111 

RS 8/21 Samarbeidsavtale akuttberedskap i barnevernet - 
barnevernsvakta 

 2020/278 

RS 9/21 Svar på søknad om tilskudd samisk opplæring - 
utenfor samisk forvaltningsområde 

 2015/884 

RS 10/21 Utbetalingsbrev høsten 2020 - 
Lærerspesialistfunksjon 2020-kullet, 1. semester 

 2019/129 

RS 11/21 Terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 
for år 2020, uten vedlegg 

 2020/510 

RS 12/21 Utbetalingsbrev høsten 2020 - 
Lærerspesialistutdanning 2019-kullet, 3. semester 

 2019/129 

RS 13/21 Søknad fra Ryttersportsklubben NOR til fond for 
frivillig arbeid til kultur og idrett 

 2020/70 

RS 14/21 Nordreisa kommune - inkluderende barnehage og  2016/302 



skolemiljø - ekstra tilskudd 
RS 15/21 Utlysning av midler - prosjektskjønnsmidler til 

fornying og innovasjon 2021 
 2021/29 

RS 16/21 Avslutning av tilsyn - miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler 

 2019/765 

PS 2/21 Plan for Nordreisa kommunes deltakelse i 
Inkluderende barnehage- og skolemiljø 
(IBS),samlingsbasert tilbud - pulje 5 

 2016/302 

PS 3/21 Strategisk barnehageplan 2020-2025  2020/967 
PS 4/21 Plan for veiledning av nyutdannede lærere i 

barnehager og skoler i Nordreisa 
 2015/1527 

PS 5/21 
 
PS 6/21 

Tilstand i barneverntjenesten 20.1.2021 og 
planlagte tiltak i 2021 
Fastsetting av planprogram – kommunedelplan 
for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging 
av anlegg 2021 - 2024 

 2020/1111 
 

2020/299 

 
 
Orientering 
Kommunalsjef Siri Ytterstad informerer om året som er gått og prioritert områder for 2021 
I 2020 har vi i oppvekst og kultur fått til mye. I en usikker tid med Koronarestriksjoner, 
smittevernhensyn, reiserestriksjoner, nedbemanning og økonomiske utfordringer for kommunen, 
har våre virksomhetsledere vist at alt er mulig å få til med god ledelse.  
 
For å nevne noe av det vi har fått til så lister jeg opp noe til ettertanke: 

 Ny barnehage på Høgegga, en barnehage for fremtiden som vil hjelpe til å rekruttere og 
beholde arbeidskraft i kommunen 

 Renovering og utbygging på Moan skole, en skole for framtiden som også vil gjøre det 
enklere å rekruttere og beholde 

 Fantastiske forestillinger på Halti kulturscene, et viktig tilskudd til kommunen som 
bidrar til å skape bolyst 

 Bedre resultater på skolen, særlig 5. trinn som tar to steg i riktig retning 
 Økonomisk kontroll i sektoren 
 Deltakelse i viktige utviklingsprosjekter, regionalt og nasjonalt 
 Et sterkt og godt samarbeid med det politiske nivået 

 
Til neste år er det mye vi skal ta tak i og mange viktige oppgaver vi skal løse sammen.  
Jeg vil trekke frem noen oppgaver som står i en særstilling: 

 Et barnevern som fungerer godt og som er bærekraftig for kommunen i framtiden 
 Forebygging for barn og unge i kommunen i samarbeid med oppvekst og helse 
 Fortsette utviklingsprosjektene og byggeprosjektene i barnehage og skole 
 Videreutvikle det gode samarbeidet med det politiske nivået og skape tettere dialog om 

viktige prioriteringer før budsjettprosessen 
 Samordne tjenestetilbudet i sektoren vår, til det beste for barn og unge i kommunen 
 Fortsette å ha god økonomistyring  
 Gjennomføre gode prosesser når vi må ta ned tilbud eller redusere antall ansatte 
 Det har vært avholdt 2 møter i barnehage og 1 med skole. 



FO 34/20 Familiesenteret Vedtak: - Virksomhetene i Familiesenteret skal jobbe mot 
samlokalisering, felles organisering og oppta samarbeidsformer som er vanlige etter modellen 
«Familiens hus» - Navnet Familiesenteret gjeninnføres 
Samle støttefunksjoner til barn- og unge i barnehage og skole under én virksomhetsleder og 
reetablere et familiesenter på Storslett skole. 
PPT, Helsesykepleiere, barnevern og flyktningetjenesten har sine fagledere, ungdomskontakt og 
kommunepsykolog. I tillegg et tett samarbeid med frivillige organisasjoner. 
Oppvekstadministrasjonen ønsker støtte til å gå i gang med å utrede saken nærmere på bakgrunn 
av vedtaket i KS og budsjettvedtaket i oppvekst og kultur. 
- organisering 
- lokalisering 
- økonomi/ søke prosjektmidler fra FM/SF 
 
Vegard Tvedt Pedersen orienterer om sin rolle som ungdomskontakt og om drift av 
ungdomsklubben 
 
Plan for helhetlig integrering av flyktninger i Nordreisa kommune 
Plan for helhetlig integrering av flykninger gikk ut i 2019 og vi starter opp arbeidet med å 
revidere planen høsten 2020. Planen er omfattende, detaljert og mye av planverket er utdatert 
ettersom organisering, struktur og lovverk endrer seg fortløpende. I prosessen har vi hatt 
samtaler med Flyktningetjenesten, skoler, barnehager, NAV, NYBO og politisk ledelse. Alle har 
spilt inn at detaljnivået i planen er lite hensiktsmessig og utfordrende å følge opp. 
Oppvekst- og kulturutvalget har vedtatt at det skal ferdigstilles en oppvekstplan i 2022, med 
planlegging og oppstart av plan i 2021. Plan for helhetlig integrering vil inngå i en 
oppvekstplan, sammen med andre planverk som i dag eksisterer. Eks. skolepolitisk plan, 
rammeplan for barnehagene, mm. 
Alt innen oppvekstfeltet skal inn i ny plan og den skal være på et overordnet nivå og gyldig for 
en lenger periode. Hver enhet, som skoler, barnehager, flyktningetjenesten og andre 
støtteenheter for barn og unge skal ut fra oppvekstplanen utarbeide sine virksomhetsplaner og 
beskrive årlig hvordan målsetningen i oppvekstplanen skal realiseres.  
Oppvekstadministrasjonen ønsker å utsette ferdigstillelse av planen og heller ta sikte på å 
innlemme en forenklet og mere presis utgave i oppvekstplanen. Kan utvalget støtte dette? 
 
Orientering ved barnevernsleder Ellen Pedersen og veiledningsteam Bufdir. 
 
Oppfølging av vedtak:  
- PS 26/20 samarbeidsavtale mellom Nordreisa kommune og Reisa friluftssenter AS 
Ny samarbeidsavtale skal utarbeides. Neste møte med Reisa friluftssenter AS er 16.2.2021 og ny 
avtale kan behandles politisk i mars/mai. Ola Dyrstad, lærer i Nordreisaskolen, er engasjert som 
fast leirskolelærer fra kommunen i 20%. Avtalen ble inngått i juni og justert i august. 
- PS 55/20 Utvidelse og ombygging av Moan skole 
Oppstartsmøte om utarbeiding av anbud 17.2.2021 med drift, skoleadministrasjon og 
skoleledelse fra Moan 
- PS 142/20 Rotsundelv skole –tilstandsrapport 
Oppstartsmøte om prioriterte tiltak 17.2.2021 med drift, skoleadministrasjon og skoleledelse fra 
Rotsundelv 
- PS 61/20 En ny og skapende aktivitetsarena 
Er inngått en avtale med Verte om å være med i prosessen videre. Videre framover skal det 
settes sammen en prosjekt/arbeidsgruppe som jobber med planen. Det er satt en tidsplan fram 
mot sommerferien. 
 



PS 1/21 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 01.02.2021  
 

Behandling: 
RS 1/21: Utvalget vil at administrasjonen finner ut av hvilken oppfølging som blir gjort i 
forhold til vedtak fra møter i RUST, Ungdomsrådet og BUK.  

Øvrige referatsaker tas til orientering. 
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
RS 1/21: Utvalget vil at administrasjonen finner ut av hvilken oppfølging som blir gjort i 
forhold til vedtak fra møter i RUST, Ungdomsrådet og til BUK.  

Øvrige referatsaker tas til orientering. 
 
 



RS 1/21 Referat fra møte i Ungdomsrådet 02.12.20 

RS 2/21 Protokoll fra RUST-møte 24.11.2020 

RS 3/21 Rapport fra tilsyn med barneverntjenestens arbeid med undersøkelser i Nordreisa 
kommune 

RS 4/21 Protokoll fra møte i RUST 18.1.2021 

RS 5/21 Svar på tilsyn fra Statsforvalter om undersøkelser i barnevernstjenesten i 
Nordreisa kommune 

RS 6/21 Vedtaksmelding fra kommunestyrets behandling av RS 137/20 Rapport fra tilsyn 
med barneverntjenestens arbeid med undersøkelser i Nordreisa kommune 

RS 7/21 Varsel om tilsyn med barneverntjenesten i Nordreisa kommune - 30. september - 
1. oktober 2020 

RS 8/21 Samarbeidsavtale akuttberedskap i barnevernet - barnevernsvakta 

RS 9/21 Svar på søknad om tilskudd samisk opplæring - utenfor samisk 
forvaltningsområde 

RS 10/21 Utbetalingsbrev høsten 2020 - Lærerspesialistfunksjon 2020-kullet, 1. semester 

RS 11/21 Terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for år 2020, uten vedlegg 

RS 12/21 Utbetalingsbrev høsten 2020 - Lærerspesialistutdanning 2019-kullet, 3. semester 

RS 13/21 Søknad fra Ryttersportsklubben NOR til fond for frivillig arbeid til kultur og 
idrett 

RS 14/21 Nordreisa kommune - inkluderende barnehage og skolemiljø - ekstra tilskudd 

RS 15/21 Utlysning av midler - prosjektskjønnsmidler til fornying og innovasjon 2021 

RS 16/21 Avslutning av tilsyn - miljørettet helsevern i barnehager og skoler 

 

PS 2/21 Plan for Nordreisa kommunes deltakelse i Inkluderende barnehage- 
og skolemiljø (IBS),samlingsbasert tilbud - pulje 5 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 01.02.2021  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Framlagt plan tas til orientering 
 



PS 3/21 Strategisk barnehageplan 2020-2025 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 01.02.2021  
 

Behandling: 
Rune Benonisen (AP) fremmet følgende endringsforslag:  
Forslag til strategisk barnehageplan lagt frem for oppvekst- og kulturutvalget i sak 3/21 
godkjennes med følgende endringer; 
 
- Opplysninger om barnetall, barnehageplasser mv oppdateres med nye tall der det finnes. 
- Beskrivelse av eksisterende barnehagestruktur oppdateres. 
- Utredning rundt forslag til framtidig barnehagestruktur oppdateres. Opplysninger om 
alternativer som ikke lengre er aktuell fjernes/oppdateres. For eksempel Rovdas- og Storslett 
barnehage. 
- Administrasjonen delegeres myndighet til å endre / oppdatere bakgrunnsopplysninger som er 
utdatert eller ikke relevant. 
 
Plandokument med endringer legges fram for kommunestyret for behandling. 
 
Forslaget fra Benonisen (AP) og kommunedirektørens innstilling ble satt opp mot hverandre. 
Forslag fra Rune Benonisen (AP) ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Forslag til strategisk barnehageplan lagt frem for oppvekst- og kulturutvalget i sak 3/21 
godkjennes med følgende endringer; 
 
- Opplysninger om barnetall, barnehageplasser mv oppdateres med nye tall der det finnes. 
- Beskrivelse av eksisterende barnehagestruktur oppdateres. 
- Utredning rundt forslag til framtidig barnehagestruktur oppdateres. Opplysninger om 
alternativer som ikke lengre er aktuell fjernes/oppdateres. For eksempel Rovdas- og Storslett 
barnehage. 
- Administrasjonen delegeres myndighet til å endre / oppdatere bakgrunnsopplysninger som er 
utdatert eller ikke relevant. 

Plandokument med endringer legges fram for kommunestyret for behandling. 
 
 
 
 
 



PS 4/21 Plan for veiledning av nyutdannede lærere i barnehager og skoler i 
Nordreisa 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 01.02.2021  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Framlagt plan tas til orientering 
 

 

Plan veiledning av nyutdannede lærere pr 07.12.20 

 
 

PS 5/21 Tilstand i barneverntjenesten 20.1.2021 og planlagte tiltak i 2021 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 01.02.2021  
 

Behandling: 
Kommunaldirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering 
 

PS 6/21 Fastsetting av planprogram - kommunedelplan for idrett, friluftsliv, 
fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2021-2024 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 01.02.2021  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Oppvekst- og kulturutvalget fastsetter vedlagte «Planprogram for kommunedelplan for idrett, 
friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2021-2024» datert november 2020. 
 


