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PS 12/18 Referatsaker
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 03.05.2018

Behandling:
Siv Elin Hansen (sv) fremmet følgende forslag i RF12/18 :
Nordreisa kommune må vurdere om det er mulig å tilsette en person som kan ha i oppgave å
søke om midler til utvikling av kommunen
Forslaget fra Siv Elin Hansen (sv) enstemmig vedtatt
Øvrige referatsaker tatt til orientering

Vedtak:
Nordreisa kommune må vurdere om det er mulig å tilsette en person som kan ha i oppgave å
søke om midler til utvikling av kommunen
Øvrige referatsaker tatt til orientering

RS 32/18 Tilskudd til Sonjatun barnehage i Nordreisa kommune for 2018
RS 33/18 Søk om midler til ekstern barnehage- og skolevurdering
RS 34/18 Tildeling av timer - finsk andrespråk 2017/18
RS 35/18 Kunngjøring av tilskuddsordningen "Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for
ungdom" 2018
RS 36/18 Utbetaling av integreringstilskudd år 1 for 2018
RS 37/18 Utlysning av midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige
elever 2018
RS 38/18 TILSKUDD TIL FESTIVALER 2018 - PAASKIVIIKKO
RS 39/18 Forsinket utbetaling av tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for
voksne innvandrere
RS 40/18 Utlysning av Midler til gjennomføring av etterutdanning på prioriterte områder
innenfor strategien SEVU PPT 2018
RS 41/18 Referat fra dialogmøte Kvænangen og Nordreisa barnevernstjeneste 23.3.18
RS 42/18 1. terminutbetaling av integreringstilskudd 2018 - offentlig versjon
RS 43/18 Særskilt tilskudd - Terminutbetaling av integreringstilskudd - 2018
RS 44/18 Terminutbetaling av integreringstilskudd 2018
RS 45/18 Svar på høring - Strategi for unge i Troms 2018-2028

PS 13/18 Skolepolitisk plan, Nordreisa
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 03.05.2018

Behandling:
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag:
3. Navnene til Straumfjordnes og Reisa Montessoriskole mårettes opp med korrekt navn.
4. SFO punkt gjelder også elever med særskilt behov i 5-10 klasse
5. Kulturskoletimen: Det endres med at det gjelder 5 trinn. Storslett skole slettes
6. skolepolitisk plan skal sendes på høring til aktuelle som organisasjon, foreldreutvalg,
samarbeidsutvalg.
7. Ved utsendelse til høring må vedleggslista defineres om de er ferdige eller under
utarbeidelse
Innstilling med tilleggsforslaget fra Siv Elin Hansen (Sv) enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Skolepolitisk plan som vedlagt, vedtas

2. Skolepolitisk plan skal inngå i et helhetlig planverk i henhold til lovhenvisning om et
forsvarlig system.
3. Navnene til Straumfjordnes og Reisa Montessoriskole mårettes opp med korrekt navn.
4. SFO punkt gjelder også elever med særskilt behov i 5-10 klasse
5. Kulturskoletimen: Det endres med at det gjelder 5 trinn. Storslett skole slettes
6. skolepolitisk plan skal sendes på høring til aktuelle som organisasjon, foreldreutvalg,
samarbeidsutvalg.
7. Ved utsendelse til høring må vedleggslista defineres om de er ferdige eller under
utarbeidelse
Rådmannens innstilling
8. Skolepolitisk plan som vedlagt, vedtas
9. Skolepolitisk plan skal inngå i et helhetlig planverk i henhold til lovhenvisning om et
forsvarlig system.

PS 14/18 Kulturskole på samfunnshuset og løsninger på lokaliteter til andre
aktører
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 03.05.2018
Behandling:
Margit Hansen-Krone (H) fremmet følgende tilleggsforslag:
Det utredes oppgradering av gymsalen ved Storslett skole samt omgjøring av dagens
svømmehall til gymsal. I tillegg utredes bygging av nytt badeanlegg på eiendommen skog.
Ann Kristin Thorheim (Frp) fremmet følgende tilleggsforslag:
a. Forslaget fra FRP i sak 48/17 utredes
Det utredes riving av deler av samfunnshuset hvor det ses på hvordan kultursskolen kan være
der i nybygg. Eventuelt lokaler på Halti, ny utredning
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag:
a. Lokalene i kjelleren tas med i det videre arbeidet med løsninger i oppdraget til
arkitekten
b. Det gjøres akustikkfaglige vurderinger av arealene
c. Det arbeides for at flest mulig av aktivitetene får inpass på Halti
d. Musikkbinger utredes nærmere og søkes innarbeidet i budsjettbehandlingen i juni
e. Nordreisa kommune gjør avtale med aktørene på Solvoll skole om midlertidige
øvingslokaler for band ved behov
Det ble først stemt over tilleggsforslaget fra Margit Hansen-Krone (H).
3 stemte for og 4 stemte imot. Forslaget falt dermed.
Det ble deretter stemt over forslaget fra Ann Kristin Thorheim (FrP). 1 stemte for og 6 stemte
imot. Forslaget falt dermed.
Det ble tilslutt stemt over innstillingen med tilleggsforslaget fra Siv Elin Hansen (Sv). 6 stemte
for og 1 stemte imot. Innstilling med tilleggsforslaget derved vedtatt.

Vedtak:
Oppvekst-og kulturutvalget godkjenner løsningen for utbygging av Storslett samfunnshus som
kulturskole samt skisserte planer for bruk av lokalitetene for andre aktører.
a. Lokalene i kjelleren tas med i det videre arbeidet med løsninger i oppdraget til
arkitekten
b. Det gjøres akustikkfaglige vurderinger av arealene
c. Det arbeides for at flest mulig av aktivitetene får inpass på Halti
d. Musikkbinger utredes nærmere og søkes innarbeidet i budsjettbehandlingen i juni
e. Nordreisa kommune gjør avtale med aktørene på Solvoll skole om midlertidige
øvingslokaler for band ved behov
Rådmannens innstilling
Oppvekst-og kulturutvalget godkjenner løsningen for utbygging av Storslett samfunnshus som
kulturskole samt skisserte planer for bruk av lokalitetene for andre aktører.

PS 15/18 Undervisningsrammer i Nordreisaskolene
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 03.05.2018

Behandling:
Rådmannens innstilling ble vedtatt
Vedtak:
Rådmannens redegjøring for undervisningsrammer i grunnskolen i Nordreisa kommune tas til
orientering av utvalget
1. det er tilstrekkelig med læreressurser i Nordreisaskolen i dag
Rådmannens innstilling
Rådmannens redegjøring for undervisningsrammer i grunnskolen i Nordreisa kommune tas til
orientering av utvalget
2. det er tilstrekkelig med læreressurser i Nordreisaskolen i dag

PS 16/18 Resultatrapport sektor oppvekst og kultur, mars 2018
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 03.05.2018

Behandling:
Rådmannens innstilling ble vedtatt
Vedtak:
Resultatrapport for mars 2018 tas til etterretning

Rådmannens innstilling
Resultatrapport for mars 2018 tas til etterretning

