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Saksliste
Opprinnelig skulle møtet starte med omvisning på voksenopplæringssenteret, men grunnet
høstferie ble dette utsatt.
Møtet ble satt 09.15, og startet med at rådmann informerte om utredningsarbeidet vedrørende
interkommunalt barnevern, samt en kort oppdatering på dagens situasjon om PP-tjenesten.
Utvalgsleder informerte om KS’s skoleeierprogram som er et utviklings- og
kompetanseprogram for skole- og barnehageeiere.
Nord-Troms videregående informerte om sitt arbeide og deltakelse i World scholar’s cup.
Johanne Båtnes informerte om fylkesmannens tilsyn med Storslett skole, det har ikke kommet
tilbakemelding fra fylkesmannen etter rapport om lukking av avvik ble sendt.
Utvalgsleder informerte til slutt om arbeidet som pågår med skolepolitisk plan.
Møteplanlegging: Utvalget vil bruke møtemåned januar/februar til utviklingsarbeid innenfor
sektoren. Dette skal være en fast temadag.
Sak om samisk barnehageavdeling, samt sak om vedtektsendring for de kommunale
barnehagene i Nordreisa, legges fram til første møte etter nyttår.
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PS 23/17 Referatsaker
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 05.10.2017

Behandling:
Margith Hansen-Krone (H) anmoder om at sak om Fylkesmannens tilsyn ved Storslett skole
legges fram til behandling i Nordreisa kommunestyre.
Referatsaker tatt til orientering.
Vedtak:
Margith Hansen-Krone (H) anmoder om at sak om Fylkesmannens tilsyn ved Storslett skole
legges fram til behandling i Nordreisa kommunestyre.
Referatsaker tatt til orientering.
RS 75/17 Barnehage 2017 - tilskudd til samiske barnehager - tilsagn
RS 76/17 Oppdatert informasjon om den desentraliserte ordninga for
kompetanseutvikling i skolen
RS 77/17 Protokoll RUST møte 15.september
RS 78/17 Trafikksikkerhetsprosjekt for skoler 2017/2018
RS 79/17 Utbetaling av integreringstilskudd år 1 for 2017 - uten vedlegg
RS 80/17 Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 25.09.2017
RS 81/17 Varsel om tilsyn ved Storslett Skole
RS 82/17 Oversendelse av tilsynsrapport etter tilsyn med Storslett skole - frist for retting
RS 83/17 Søknad om utsettelse av frist for retting av lovbrudd etter tilsyn med Nordreisa
kommune/Storslett skole
RS 84/17 Rapport om retting av lovbrudd etter tilsyn med Nordreisa kommune/Storslett
skole

PS 24/17 Budsjettregulering 4/2017
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 05.10.2017

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kostpenger på kr 17 592,28 budsjettreguleres fra konto 10501 ansvar 210 Fellestiltak skoler til
konto 11150 ansvar 247 Høgegga barnehage.

Rådmannens innstilling
Kostpenger på kr 17 592,28 budsjettreguleres fra konto 10501 ansvar 210 Fellestiltak skoler til
konto 11150 ansvar 247 Høgegga barnehage.

PS 25/17 Resultatrapport pr august 2017
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 05.10.2017

Behandling:
Utvalget kom med følgende forslag til endringer til Rådmannens innstilling:
Tillegg punkt 2: IA-avtalene skal være på plass innen utgangen av året.
Tillegg punkt 3: Virksomhetene som ikke har gjennomført medarbeidersamtaler skal legge fram
plan for adm. på når samtalene skal gjennomføres. Dette følges opp av service og personalsjef.
Tillegg punkt 4: Enheter som ikke bruker avvikssystemet i dag følges opp av adm. med
opplæring og krav til virksomhetene om rapportering. Det stilles som minimumskrav om at
enhetenes ledelse må rapportere på avvik.
Nytt punkt 6: Moan skole følges opp særskilt med utgangspunkt i sykefravær, økonomi og
muntlig rapport fra klubben ved skolen.
Rådmannens innstilling med endringer enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Virksomheter som har merforbruk, må gjøre tiltak slik at de holder seg innenfor
budsjettrammen. Tiltak rapporteres til sektorleder i månedsrapporten.
2. Sektorleder følger opp virksomheter med sykefravær over 8%. Disse skal opprette lokale
IA-avtaler, som signeres av virksomhetsleder og tillitsvalgte. IA-avtalene skal være på
plass innen utgangen av året.
3. Årlige medarbeidersamtaler skal prioriteres. Virksomhetene som ikke har gjennomført
medarbeidersamtaler skal legge fram plan for adm. på når samtalene skal gjennomføres.
Dette følges opp av service og personalsjef.
4. Avvikssystemet må gjøres kjent for alle ansatte i sektoren. Enheter som ikke bruker
avvikssystemet i dag følges opp av administrasjonen med opplæring og krav til
virksomhetene om rapportering. Det stilles som minimumskrav om at enhetenes ledelse
må rapportere på avvik.
5. Alle virksomheter skal utarbeide ROS analyse for egen virksomhet innen 31.12.17.
6. Moan skole følges opp særskilt med utgangspunkt i sykefravær, økonomi og muntlig
rapport fra klubben ved skolen.

Rådmannens innstilling
1. Virksomheter som har merforbruk, må gjøre tiltak slik at de holder seg innenfor
budsjettrammen. Tiltak rapporteres til sektorleder i månedsrapporten.
2. Sektorleder følger opp virksomheter med sykefravær over 8%.
Disse skal opprette lokale IA-avtaler, som signeres av virksomhetsleder og tillitsvalgte.
3. Årlige medarbeidersamtaler skal prioriteres.
4. Avvikssystemet må gjøres kjent for alle ansatte i sektoren.
5. Alle virksomheter skal utarbeide ROS analyse for egen virksomhet innen 31.12.17.

PS 26/17 Prioriterte delmål for oppvekst og kultursektoren
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 05.10.2017

Behandling:
Utvalget kom med følgende oversendelsesforslag:
Saken oversendes referansegruppa for skolepolitisk plan for utforming.
Oppvekst og kulturutvalget vektlegger at
- Målsetningene i skolepolisk plan må ha utgangspunkt og ivareta målsetninger og
føringer gitt i samfunnsplanen.
- Profesjonalitet i alle ledd er en hovedforutsetningene for god tjenesteproduksjon. Godt
lederskap som legger til rette for et aktivt medarbeiderskap og medvirkning fra foreldre
og barn må være hovedgrunnsteinene i en utviklende og lærende organisasjon.
- Kommunens visjon og hovedmålsetning på oppvekstområdet fra samfunnsplanen må
innlemmes i planen.
- Større bruk av pensjonister, institusjoner og foreninger utenfor skolen innen idrett og
fysisk aktivitet, kultur og historie, næringsliv og det frivillige foreningsliv kan tilføre
skolen nye ressurser for små kostnader
- Det er mål fra utvalget at skolemat skal være noe vi i kommunen skal tilby på våre
skoler.
Arbeidet med skoleutvikling må ha særskilt fokus.
Det ble stemt over oversendelsesforslaget fra utvalget opp mot rådmannens innstilling.
Oversendelsesforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken oversendes referansegruppa for skolepolitisk plan for utforming.
Oppvekst og kulturutvalget vektlegger at
- Målsetningene i skolepolisk plan må ha utgangspunkt og ivareta målsetninger og
føringer gitt i samfunnsplanen.
- Profesjonalitet i alle ledd er en hovedforutsetningene for god tjenesteproduksjon. Godt
lederskap som legger til rette for et aktivt medarbeiderskap og medvirkning fra foreldre
og barn må være hovedgrunnsteinene i en utviklende og lærende organisasjon.

-

-

Kommunens visjon og hovedmålsetning på oppvekstområdet fra samfunnsplanen må
innlemmes i planen.
Større bruk av pensjonister, institusjoner og foreninger utenfor skolen innen idrett og
fysisk aktivitet, kultur og historie, næringsliv og det frivillige foreningsliv kan tilføre
skolen nye ressurser for små kostnader
Det er mål fra utvalget at skolemat skal være noe vi i kommunen skal tilby på våre
skoler.

Arbeidet med skoleutvikling må ha særskilt fokus.
Rådmannens innstilling
Med henvisning til kommuneplanens samfunnsdel, tilstandsrapport for grunnskolen, helhetlig
plan for bosetting og integrering, plan for revitalisering av kulturskolen og årsplaner for
barnehagene foreslås følgende målsettinger til skolepolitisk plan:
Barnehager
 barnehagene skal være en læringsarena med høy kvalitet og starten på et helhetlig
opplæringsløp. Her nevnes fagområde 1 og 7; «Tidlig og god språkstimulering», «Antall,
rom og form»
Måleindikator: foreldreundersøkelse
 Barnehagene skal ha fokus på å tilrettelegge for en positiv livsførsel fra ung alder med
fokus på fysisk aktivitet og kosthold.
Måleindikator: foreldreundersøkelse
 åpen barnehage som gir familier støtte og stimulering.
Måleindikator: foreldreundersøkelse
Skole og SFO
 Resultater i lesing, regning og engelsk på 5.trinn skal forbedres og stabiliseres til
middeltallet 50. Vi skal ha færre elever på laveste skore og flere elever på høyeste skore.
 Resultater i lesing, regning og engelsk på 8.trinn skal forbedres og stabiliseres til
middeltallet 50. Vi skal ha færre elever på laveste skore og flere elever på høyeste skore.
Måleindikator: skoleporten; nasjonale prøver





Elever i Nordreisa kommune skal oppnå karakterer på nivå med nasjonen eller høyere.
Måleindikator: skoleporten; eksamensresultaer og standpunktkarakterer 10. trinn
Elever i Nordreisa kommune skal over år ha grunnskolepoeng som ligger jevnt med
nasjonen
Måleindikator: skoleporten; grunnskolepoeng
skolene skal ha fokus på tidlig innsats for å redusere behovet for spesialundervisning.
Måleindikator: kostradata
Alle elever skal inkluderes og oppleve mestring i et miljø uten mobbing.
Måleindikator: skoleporten; elevundersøkelsen

Voksenopplæring og flyktningetjenesten
 Gjennom grunnskoleopplæring for voksne skal vi sikre at flyktninger over 16 år,
som mangler grunnskole fra hjemlandet, får tilbud om opplæring i fagene norsk,
matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag. Tilbudet er et komprimert løp over
2 år.
Måleindikator: grunnskolebevis etter fullført opplæring.



Integreringsarbeidet skal bidra til at flyktninger finner et arbeid som er tilpasset evner
og kompetanse.
Målet vurderes gjennom å se hvor mange flyktninger som får arbeid.

Kulturskolen skal
 gi fordypningsmuligheter som kan danne grunnlag for videregående og høyere utdanning
innen kunst- og kulturfag
Måleindikator: antall elever på kunst- og kulturfag på videregående skole
 i samarbeid med skoleverket bidra til et helhetlig kunst- og kulturfaglig tilbud til alle barn og
unge
 Kulturskolen skal være en meningsfylt og stimulerende fritidsaktivitet som skal tilrettelegge
for og utvikle elevenes kunstneriske og skapende evner samt fremme forståelse, opplevelse
og interesse for kunst og kultur.
Bibliotek
 Biblioteket skal støtte opp og legge til rette for læring for hele utdanningsløpet – barnehage
– skole – voksne
 Biblioteket skal sette litteraturen og leseren i sentrum og bidra til å utvikle språklig og
kulturell forståelse
Måleindikator: statistikk over besøk, antall utlån, aktiviteteter
Kino




Kinoen skal ha et særskilt fokus på barn og ungdom, og være et attraktiv opplevelses- og
læringsarena.
Måleindikator: egen statistikk
Kinoen skal samarbeide med andre kommunale enheter og eksterne aktører for å
understøtte hverandres aktiviteter.

Familiesenteret
 Nordreisa kommunes tjenestetilbud og helsetjenester skal dreies mot mer forebyggende
og helsefremmende fremfor behandlende.
 Nordreisa kommune skal styrke skolehelsetjenesten og lavterskeltilbudet til barn og unge
for å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge sykdom og skade.
 Nordreisa kommune skal ha fokus på forebyggende barnevern rettet mot barnehager og
skoler.
 Nordreisa kommune skal utvikle tverrfaglige arenaer hvor familier kan få individuell
hjelp og støtte på et tidlig tidspunkt.
Måleindikatorer: egen statistikk og årsmelding

PS 27/17 Renovering og disponering av Solvoll
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 05.10.2017
Behandling:
Utvalget kom med følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling:
Nytt punkt 4:
Før det skrives leieavtaler må det klargjøres om der er plass til flere leietakere i huset, og hvilke
leiekostnader som det er realistisk å få inn.
Nytt punkt 5:
Solvoll skole sto igjen i nordreisa et av få bygg etter tyskernes totale nedbrenning av NordTroms og Finnmark under krigen. Skolebygget har derfor en særlig kulturhistorisk verdi for
regionen. Kommunen bør derfor søke om eksterne kulturmidler til fullstendig renovering av det
snart 100 år gamle skolebygget i hht vedtak fra 4/4.17.
Det ble stemt over rådmannens innstilling med tilleggspunkter. Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Solvoll gamle skole gnr 43/7 renoveres utvendig og stilles til disposisjon for utleie til
ideelle lag og foreninger når nåværende brukere har flyttet til nye lokaler.
2. Ramme for utvendig vedlikehold på kr. 300.000,- innarbeides i budsjett og
økonomiplan for 2018-2021.
3. Forslag til leieavtale/r forelegges Miljø-, plan og utvikling for godkjenning
4. Før det skrives leieavtaler må det klargjøres om der er plass til flere leietakere i huset,
og hvilke leiekostnader som det er realistisk å få inn.
5. Solvoll skole sto igjen i Nordreisa et av få bygg etter tyskernes totale nedbrenning av
Nord-Troms og Finnmark under krigen. Skolebygget har derfor en særlig
kulturhistorisk verdi for regionen. Kommunen bør derfor søke om eksterne kulturmidler
til fullstendig renovering av det snart 100 år gamle skolebygget i hht vedtak fra 4/4.17.
Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 05.10.2017

Behandling:
Birgit D Nielsen (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag:
Nytt pkt 4
Det må gjøres en vurdering av byggets verneverdi og byggets kulturhistoriske verdi som et av
kommunens få bygg fra før 2. verdenskrig.
I den sammenheng må det også utredes hvilke muligheter der finnes for tilskudd fra ulike instanser
til oppgradering og eventuell flytting av bygget.
Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra Birgit D Nielsen (Sv) enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Solvoll gamle skole gnr 43/7 renoveres utvendig og stilles til disposisjon for utleie til
ideelle lag og foreninger når nåværende brukere har flyttet til nye lokaler.
2. Ramme for utvendig vedlikehold på kr. 300.000,- innarbeides i budsjett og
økonomiplan for 2018-2021.
3. Forslag til leieavtale/r forelegges Miljø-, plan og utvikling for godkjenning
4. Det må gjøres en vurdering av byggets verneverdi og byggets kulturhistoriske verdi som et
av kommunens få bygg fra før 2. verdenskrig.
I den sammenheng må det også utredes hvilke muligheter der finnes for tilskudd fra ulike
instanser til oppgradering og eventuell flytting av bygget.

1
Rådmannens innstilling
1. Solvoll gamle skole gnr 43/7 renoveres utvendig og stilles til disposisjon for utleie til
ideelle lag og foreninger når nåværende brukere har flyttet til nye lokaler.
2. Ramme for utvendig vedlikehold på kr. 300.000,- innarbeides i budsjett og økonomiplan
for 2018-2021.
3. Forslag til leieavtale/r forelegges Miljø-, plan og utvikling for godkjenning

