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Stein Gunnar Jørgensen (MDG) møtte ikke.
Ungdomsrådet møtte ikke.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
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Anne-Marie Gaino
Rådmann
Gørill Gulbrandsen
Konsulent
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
Leder

_______________________
Gøril Gulbrandsen
Møtesekretær

______________________
Tanja Birkeland

_______________________
Peter Vang

Saksliste
Møtet ble satt kl 9.00. Rådmann Anne Marie Gaino informerte om status for ny sektorleder,
samt ny organisering av familiesenteret.
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TIL ARBEIDSGRUPPER SKOLEPOLITISK PLAN:
Det kartlegges positive og negative sider ved elev-PC/-pad ved skolene i Nordreisa.

PS 19/17 Referatsaker
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 28.08.2017

Behandling:
Referatsaker tas til etterretning.
Vedtak:
Referatsaker tas til etterretning.

RS 57/17 invitasjon til å nominere kandidater til årets barne- og
ungdomskommune
RS 58/17 Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen
RS 59/17 Utbetalingsbrev vår 2017 - videreutdanning for lærere - vikarordning og
studieavgift
RS 60/17 Tolkningsuttalelse - fritak fra opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter
introduksjonsloven
RS 61/17 SEVU-PPT - utbetaling av tilretteleggingsmidler for videreutdanning for ansatte
i PPT vår 2017
RS 62/17 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2017 - oversikt over vedtak
RS 63/17 Styrking av kommunalt barnevern 2017 - videreføring av stillinger
RS 64/17 Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger 17-20 år - 1
terminutbetaling 2017 - sladdet versjon
RS 65/17 Tildeling av kulturmidler 2017 - Foreninga Reisaskeid
RS 66/17 Tildeling av kulturmidler 2017 - musikkformål
RS 67/17 Tildeling av kulturmidler 2017 - idrettsformål
RS 68/17 Tildeling av kulturmidler 2017 - aktiviteter for barn og ungdom
RS 69/17 Tildeling av kulturmidler 2017 - aktiviteter for barn og ungdom
RS 70/17 Tildeling av kulturmidler 2017 - drift av samfunnshus
RS 71/17 Kulturmidler 2017 - avslag på søknad
RS 72/17 Undersøkelse ungdom og fritid
RS 73/17 Rapport som handler om ungdomsarbeid i Nordreisa kommune
RS 74/17 Resultatrapport pr juni 2017 - oppvekst og kultur

PS 20/17 Plan og mål for ungdomskontaktarbeidet
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 28.08.2017

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Oppvekst og kulturutvalget vedtar forslag til mål og tiltak slik de fremkommer i sakvurderingen.

Rådmannens innstilling
Oppvekst og kulturutvalget vedtar forslag til mål og tiltak slik de fremkommer i
saksvurderingen.

PS 21/17 Budsjettregulering 3/2017
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 28.08.2017

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Budsjettet for sektor 2 reguleres i henhold til vedlagte oppstilling.

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

PS 22/17 Budsjett 2018 - sektor for oppvekst og kultur
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 28.08.2017

Behandling:
Utvalget fremmet følgende endringsforslag:
 I punkt 1 strykes følgende setning: Midlene søkes gjennom økt ramme fra
kommunestyret.
 Nytt punkt 2:
o Voksenopplæringa flyttes til videregående skole, hvis det er plass der og det blir
enighet om dette med Nord-Troms videregående skole.
o Som alternativ lokaliseres grunnskoleopplæringen for enslige mindreårige
flyktninger til Nord-Troms videregående. Det søkes samarbeid med Nord-Troms
videregående skole om etablering av skoletilbudet. Finansieres gjennom
voksenopplæringsmidler.
 Punkt 3 uforandret.
 I punkt 4 strykes følgende: gjennom økt ramme fra kommunestyret.
 Punkt 5 uforandret
 Punkt 6 endres til: Avsette midler til IKT-utstyr til undervisning.
 Punkt 7 uforandret
 Punkt 8 endres til: Utbygging av Moan skole legges fram som sak for utvalget.
Evaluering av forrige ombygging må tas med.
 Nytt punkt 9: Det innhentes uttalelser fra enhetene på hvilket utstyrsbehov som finnes i
sektoren. Det bør lages en prioritert liste til utvalget for de ulike områder (Barnehage,
skole, voksenopplæring, kultur og familiesenter).
 Nytt punkt 10: Det lages en sak til utvalget der budsjettdisponering og plan for
integrering ses i sammenheng.

Det ble stemt over endringsforslaget satt opp mot rådmannens innstilling. Endringsforslag
enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Oppvekst og kulturutvalget prioriterer følgende tiltak i budsjettet for 2018:
1. Staben for oppvekst og kultur styrkes med 100% pedagogisk konsulent fra 01.01.18,
kr. 600 000.
2. Voksenopplæringa flyttes til videregående skole, hvis det er plass der og det blir enighet
om dette med Nord-Troms videregående skole.
Som alternativ lokaliseres grunnskoleopplæringen for enslige mindreårige flyktninger til
Nord-Troms videregående. Det søkes samarbeid med Nord-Troms videregående skole
om etablering av skoletilbudet. Finansieres gjennom voksenopplæringsmidler.
3. Det budsjetteres med 2% sykefravær med ref. fra folketrygden. Ref. inntektene brukes til
vikarpool. Det tilsettes i faste stillinger i poolen.
4. Det avsettes kr. 200 000 til tidlig innsats i barnehage og skole
5. I henhold til helhetlig plan for integrering, er det et mål å etablere en utstyrsbase
tilknyttet aktiviteter samt ressurser til administrasjon av denne. Finansieres gjennom
omprioritering innen flyktningtjenesten.
6. Avsette midler til IKT-utstyr til undervisning.
7. Utbygging av Høgegga barnehage med 2 avdelinger.
8. Utbygging av Moan skole legges fram som sak for utvalget. Evaluering av forrige
ombygging må tas med.
9. Det innhentes uttalelser fra enhetene på hvilket utstyrsbehov som finnes i sektoren. Det
bør lages en prioritert liste til utvalget for de ulike områder (Barnehage, skole,
voksenopplæring, kultur og familiesenter).
10. Det lages en sak til utvalget der budsjettdisponering og plan for integrering ses i
sammenheng.

Rådmannens innstilling

