
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 
Møtested: Kantina, IDRETTSHALLEN 
Dato: 09.06.2021 
Tidspunkt: 09:00 – 13:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Rune Benonisen Leder AP 
Arnhild Andreassen Medlem KRF 
Tove Mette Kristiansen Medlem SP 
   

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Ann Kristin Thorheim MEDL FRP 
Terje Olsen NESTL H 
Agnes Julie Bjørgve MEDL AP 
Svein Erik Falk MEDL SP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Tanja Birkeland Svein Erik Falk SP 
Kari Silvana Wara Terje Olsen AP 
Tore Elvestad Agnes Julie Bjørgve AP 

 
Merknader: Ingen vara møter for Ann K. Thorheim. Alf Sindre Einevoll (UNG) møtte ikke. 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Siri Ytterstad Kommunalsjef 
Elisabeth Gulbrandsen 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. 
 
______________________  _______________________ 
Rune Benonisen  Edel Gulbrandsen 
Leder  Møtesekretær 
 
______________________  _______________________ 
Arnhild Andreassen (KRF) Tore Elvestad (AP) 



                                        Saksliste 
 
 
09.00-10.00 Orientering 
- Orientering om æresprisen 2021 ved Agnete Båtnes Braaten  
- Orientering om barnehage 
- Orientering om barnevernsreformen 
 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 15/21 Referatsaker   
RS 39/21 Tilskuddsbrev 2021 - Tilskudd til merutgifter 

kommunene har til innkjøp av læremidler til 
fagfornyelsen 

 2019/662 

RS 40/21 Tilsagn - samisk språk og duodji Oksfjord 
oppvekstsenter 

 2020/1355 

RS 41/21 Tilskudd - Nasjonal tilskuddsordning for å 
inkludere barn og unge - 2021 

 2020/1192 

RS 42/21 Samisk barnehagetilbud 2021 - Samisk avdeling i 
norske barnehager - Leirbukt barnehage - Tilsagn 

 2015/669 

RS 43/21 Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 
15.05.2021 

 2020/121 

RS 44/21 Utlysning av tilskudd til svømmeopplæring for 
nyankomne minoritetsspråklige elever 2021 

 2015/1016 

RS 45/21 Søknad fra Reinrosa 4H til fond for frivillig 
arbeid til kultur og idrett 

 2020/70 

RS 46/21 Tildeling av kulturmidler 2021 - aktiviteter for 
barn og ungdom 

 2021/311 

RS 47/21 Tildeling av kulturmidler 2021 - aktiviteter for 
funksjonshemmede og eldre 

 2021/311 

RS 48/21 Kulturmidler 2021- avslag på søknad  2021/311 
RS 49/21 Søknad støtte til klimasatsing - Moan skole  2020/272 
RS 50/21 Avslag på søknad om tilskudd - utbygging og 

ombygging av Moan skole 
 2020/272 

RS 51/21 Rapport Rotsundelv ekstern skolevurdering  2021/607 
RS 52/21 Referat møte om hybelsituasjonen 24. mars 2021  2021/355 
RS 53/21 Bekreftelse på avsluttet tilsyn - Nordreisa 

kommune 
 2020/1111 

RS 54/21 Nordreisa kommune midtveisvurdering 
veiledning BUFDIR 2020-2021 

 2020/528 

RS 55/21 
RS 56/21 
RS 57/21 
 

Orientering om barnevernsreformen 
Oppfølging av politiske vedtak 2021 
Oppfølging av politiske vedtak 2020 

 2018/889 
2021/621 
2021/621 



PS 16/21 Æresprisen 2021  2021/468 
PS 17/21 Anmodning om realisering av fotballhall  2021/477 
PS 18/21 Kvartalsrapport 1.kvartal 2021 og 

budsjettregulering nr 1/2021 
 2020/582 

PS 19/21 Foreløpig budsjettramme 2022  2020/582 
PS 20/21 
 
PS 21/21 

Vedlegg til Foreløpig budsjettramme 2022 – 
Tiltak 
Revidering – Reglement/retningslinjer for barn- 
og unges kommunestyre i Nordreisa 

 2020/638 
 

2020/1017 

 
Bestilling fra utvalget 
Brev fra foreldre med tildelt plass i Sørkjosen besvares av administrasjonen. Det må vurderes 
mulige løsninger uten at det er i strid med intensjon i kommunestyrets vedtak i saken. Brevet 
formidles videre til kommunedirektøren og Ordfører. 

Kunstverk til ærespris må bestilles inn fra og med år 2023. Administrasjonen undersøker hvem 
som har ansvaret for å bestille inn nye. Ble bestilt inn malerier/kunst for en 10-års periode sist.  

Orienteringer 

Prosess fram mot saksframlegg om ny barnehagestruktur  
 
Forslag til prosessplan er lagt fram som orientering i Utvalg for Oppvekst og kultur den 9. juni 2021. 
Mål: Utrede framtidig barnehagestruktur i Nordreisa kommune.   

Utredningen er avgrenset til å omhandle: 
Struktur tilpasset dagens og framtidens behov for barnehageplasser. Øvrig del av strategisk 
barnehageplan skal inngå i planstrukturen – sektorplan for oppvekst og kultur. Dette for å få riktig 
rekkefølge på planarbeidet.  

Utredning av ulike alternativer opp mot valgte kriterier. 

Kriterier: 
Bygg 
Uteområde 
Størrelser/arealer 

Lokalisering, nærhet til der folk bor, konsekvenser for eksempel Sørkjosen/Oksfjord ved endringer i 
barnehagestruktur. Barnehager i distriktet? 

Utvikling barnetall sett opp mot behov og organisering (To, tre og/eller fire-avdeling, ny barnehage?) 

Saksopplysninger: 
-barnehageloven; kommunens ansvar 
-bemanningsnorm, arealnorm 
-beskrivelse av dagens barnehagestruktur  
-framskriving barnetall 
-utvikling barnehagetall 
-gruppestørrelser, hva sier forskning? 
-oversikt over søknader til hovedopptak siste år 
-tilskudd private barnehager 
-konsekvenser dersom private barnehager legger ned  
-økonomi 



-stipulere framtidig behov 
-om vurdering av barnets beste 
-arealbehov, kvadratmeterpris, investeringsbehov, eksisterende tilstandsvurderinger og reguleringsplaner 

Arbeidsgruppe: 
-barnehagestyrere 
-barnehage- og skolefaglig rådgiver 
-drift og utvikling 

Tidsplan: 

Juni/juli Forberedelser saksframlegg Adm 
17. aug Arbeidsgruppe - første møte  
31.aug Arbeidsgruppe – andre møte  
 Arbeidsgruppe?  
20.sept Saksframlegg klart til høring i utvalgene  
29.sept Utvalgsmøte OPPKUL Saken behandles 

KDs innstilling: Sendes ut på høring  
30. sept Utvalgsmøte DRIFT OG UTVIKLING Saken behandles 

KDs innstilling: Tas til orientering 
 Høringsperiode 11. oktober til 

31.oktober 

 

(Høringsfrist: 3 uker) 

 

Skoler (ansatte, FAU) 

Barnehager (ansatte, SU) 

PPT, barnevern 

HTV, verneombud 

Helsesykepleiere 

Flyktningetjenesten 

Andre interessenter 
 

27.okt Utvalgsmøte OPPKUL  
28.okt Kommunestyremøte  
2.nov Arbeidsgruppe Behandle innspill etter høring 
15.nov Saksframlegg klart til behandling i 

utvalgene 
 

24.nov Utvalgsmøte OPPKUL Saken legges fram for behandling 

KDs innstilling: 
25.nov Utvalgsmøte DRIFT OG UTVIKLING Saken legges fram for behandling 

KDs innstilling:  
16. des Kommunestyremøte Endelig behandling i KS 

KDs innstilling: 
 

PS 15/21 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 09.06.2021  
 



Behandling: 
RS 56/21 og RS 57/21 Ønsker at det legges inn kommentarer på saker som er komplisert. F.eks 
saken om barnehagestruktur. 
RS 52/21 Ønsker at administrasjonen ser på hvordan ungdomskontakten er organisert. Basert på 
kommentaren i referatet i sak RS 52/21. 

Øvrige saker tas til etterretning. 
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
RS 56/21 og RS 57/21 Ønsker at det legges inn kommentarer på saker som er komplisert. F.eks 
saken om barnehagestruktur. 
RS 52/21 Ønsker at administrasjonen ser på hvordan ungdomskontakten er organisert. Basert på 
kommentaren i referatet i sak RS 52/21. 

Øvrige saker tas til etterretning. 
 
 

PS 16/21 Æresprisen 2021 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 09.06.2021  

Behandling: 
Oppvekst- og kulturutvalget gikk gjennom alle kandidatene og var enstemmige i sitt valg av 
mottaker av æresprisen for 2021. Mottaker av æresprisen for 2021 vil bli kunngjort i Nordreisa 
kommunestyrets møte 24.06.21. 
 
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Oppvekst- og kulturutvalget gikk gjennom alle kandidatene og var enstemmige i sitt valg av 
mottaker av æresprisen for 2021. Mottaker av æresprisen for 2021 vil bli kunngjort i Nordreisa 
kommunestyrets møte 24.06.21. 
 

PS 17/21 Anmodning om realisering av fotballhall 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 09.06.2021  

Behandling: 
Rune Benonisen (AP) fremmet følgende fellesforslag fra AP: 
Oppvekst- og kulturutvalget er positiv til planer om ny fotballhall. En slik etablering er 
Nordreisa Idrettslags ansvar både når det gjelder finansiering og drift. Utvalget ber 
administrasjonen ta kontakt med Nordreisa IL, fotballgruppa for sammen å finne en løsning på 
finansiering og drift av ny fotballhall som er økonomisk overkommelig for fotballgruppa. 
 
Tore Elvestad (AP) og Kari Wara (AP) fremmet følgende tilleggsforslag til fellesforslaget: 
Utvalget anmoder idrettslaget om å planlegge flerbrukshall hvor flere aktiviteter er inkludert. 
 
Det ble først stemt over kommunedirektørens forslag: Utvalget stemte enstemmig mot. 
Kommunedirektørens innstilling falt. 
 



Det ble så stemt over fellesforslaget fra AP med tilleggsforslag fra Tore Elvestad (AP) og Kari 
Wara (AP).  
 
Fellesforslag med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Oppvekst- og kulturutvalget er positiv til planer om ny fotballhall. En slik etablering er 
Nordreisa Idrettslags ansvar både når det gjelder finansiering og drift. Utvalget ber 
administrasjonen ta kontakt med Nordreisa IL, fotballgruppa for sammen å finne en løsning på 
finansiering og drift av ny fotballhall som er økonomisk overkommelig for fotballgruppa. 
Utvalget anmoder idrettslaget om å planlegge flerbrukshall hvor flere aktiviteter er inkludert. 
 

PS 18/21 Kvartalsrapport 1.kvartal 2021 og budsjettregulering nr 1/2021 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 09.06.2021  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Kommunestyret tar 1.kvartalsrapport til etterretning.  
2. Det foreslås følgende budsjettreguleringer i budsjettet for 2021:  

 
 

 
Link til digital presentasjon av økonomirapport for 1.kvartal 2021: 
https://pub.framsikt.net/2021/nordreisa/mr-202103-kvartal/ 

 
 



PS 19/21 Foreløpig budsjettramme 2022 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 09.06.2021  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Budsjettrammen tar utgangspunkt i vedtatt ramme for 2022 i økonomiplanen for 2021-
2024, som ble vedtatt i desember 2020. Den justeres deretter for lønnsvekst, tiltak som 
ikke er gjennomført i 2021 og eventuelle nye behov. Det foreslås følgende økonomiske 
rammer i perioden 2022-2025 (inkl. innsparingskrav): 

 
 

 Det foreslås følgende innsparingstiltak i økonomiplan perioden: 
 
Innsparingskrav 2022-2025 

2022 2023 2024 2025 Kommentarer
Helse og omsorg 5 600 5 400 5 200 5 200 Forskyvning av deler av budsjettert innsparinger i 2021 til 2022. Videre rammeøkning demografi
DMS 200 200 400 600 Rammereduksjon og økte inntekter
NAV 700 700 700 1 000 Økt rammereduksjon 2021 videreføres
Oppvekst og kultur 675 800 1 300 2 200 Rammereduksjon demografi
Drift og utvikling 200 200 200 500 Rammereduksjon
Adm, politiske utvalg, interkomm.samarb. 98 424 574 Rammereduksjon

7 375 7 398 8 224 10 074  
 

 Renoveringen av Sonjatun helsesenter på kr 50 mill utsettes til 2025.  
 
 

PS 20/21 Vedlegg til Foreløpig budsjettramme 2022 - Tiltak 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 09.06.2021  

Behandling: 
Ikke realitetsbehandlet  - kun til informasjon til utvalget. 
 

PS 21/21 Revidering - Reglement/retningslinjer for barn- og unges 
kommunestyre i Nordreisa 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 09.06.2021  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kommunedirektøren anbefaler endringer som er foreslått. 
 



 


