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Saksliste
Orienteringer:







arbeidet sammen med veilederkorpset for utviklingsarbeid i Nordreisaskolen v/Sektorleder
tidsplan for arbeidet med ungdomsklubb v/Olaf E. Nilsen
tidsplan for arbeidet med samfunnshuset/gymsalen v/Olaf E. Nilsen
barnevern og skole i forhold til kommunebarometeret v/Sektorleder
rettigheter til kvenskundervisning for elever i Nordreisa v/Sektorleder
ny kvalitetsmelding i skolen v/Sektorleder

Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 25/18

Referatsaker

RS 86/18

Særskilt tilskudd for enslig mindreårige
flyktninger 17-20 år 3. terminutbetaling 2018 sladdet versjon

2016/360

RS 87/18

Særskilt tilskudd for enslig mindreårige
flyktninger 0-16 år 3. terminutbetaling 2018 sladdet versjon

2016/360

RS 88/18

Rapport fra Aktiv sommer 2018

2018/968

RS 89/18

Referat møte ungdomsrådet 07.09.18.

2018/221

RS 90/18

Den kulturelle skolesekken - Samarbeidsavtale

2015/1273

RS 91/18

Søknad om oppstartstilskudd svømmegruppe

RS 92/18

Nettverksmøte med samiske barnehager og
norske barnehager med samiske barn

2018/1090

RS 93/18

Videreformidling av Kunnskapsdepartementets
vurdering av barnehageloven § 14 a (Krav til
bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i
ikke-kommunale barnehager)

2017/204

RS 94/18

Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt
16.09.2018

2016/360

RS 95/18

Formidlingsprosjekt fangeleiren på Gorosomoen søknad om tilskudd

2015/106

RS 96/18

Foredrag og skolebesøk - Nord-Troms
lensmannsdistrikt

2018/1061

RS 97/18

Virksomhetsplan 2019 Nordreisa frivilligsentral

2018/265

RS 98/18

Spillemiddelsøknad 125174 Saga skihus
garderober - sluttutbetaling spillemidler 2018

2015/115

RS 99/18

3.Terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5
for 2018 -sladdet versjon

2016/360

RS 100/18

Årsrapport 2017/2018 for Mobbeombudet i
Troms

2017/611

PS 26/18

Opprettelse av interkommunalt
barnevernsamarbeid i Nord Troms

2017/420

2018/47

PS 27/18

Revidering av vedtekter for SFO angående
plasser.

2015/2050

PS 28/18

Plan for frivillighetspolitikk

2018/265

PS 29/18

Skolepolitisk plan m/høringer

2017/550

PS 30/18

Resultatrapport per september 2018 oppvekst og
kultur

2018/318

PS 31/18
PS 32/18
PS 33/18

Kommunale gebyrer og betalingssatser for 2019
Budsjettregulering 3 – 2018 Oppvekst- og kultur
Budsjett 2019 – Sektor for oppvekst- og kultur

2018/964
2017/1007
2018/837

PS 25/18 Referatsaker
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 16.10.2018
Behandling:
Margit Hansen Krone (H) fremmet følgende forslag til RF 95/18 Formidlingsprosjekt
fangeleiren på Gorosomoen - søknad om tilskudd:
Oppvekst- og kulturutvalget ser positivt på at Nordreisa kommune bidrar til at viktige
krigsminneprosjekt blir realisert. Det vises til punkt 4 i vedtaket i kommunestyret vedtak om
sluttrapport KIK, krigsminner i Nordreisa. Det bør søkes samordning og samarbeid ved
gjennomføring av de enkelte prosjekter, bla. av hensyn til økonomiske tilskudd som i hovedsak
søkes i de samme institusjoner.
Forslaget fra Margit Hansen Krone (H) enstemmig vedtatt.
Øvrige referatsaker tatt til orientering.
Vedtak:
RF 95/18 Formidlingsprosjekt fangeleiren på Gorosomoen - søknad om tilskudd:
Oppvekst- og kulturutvalget ser positivt på at Nordreisa kommune bidrar til at viktige
krigsminneprosjekt blir realisert. Det vises til punkt 4 i vedtaket i kommunestyret vedtak om
sluttrapport KIK, krigsminner i Nordreisa. Det bør søkes samordning og samarbeid ved
gjennomføring av de enkelte prosjekter, bla. av hensyn til økonomiske tilskudd som i hovedsak
søkes i de samme institusjoner.
Øvrige referatsaker tatt til orientering.

PS 26/18 Opprettelse av interkommunalt barnevernsamarbeid i Nord Troms
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 16.10.2018
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Alternativ 1:
1. Nordreisa kommune etablerer interkommunalt samarbeid om felles barneverntjeneste
med Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Lyngen og Gàivuotna Kåfjord Kaivuono.
2. Samarbeidet etableres som et administrativt vertskommunesamarbeid i medhold av
kommunelovens § 28 1-b. Vertskommunen blir den kommunen hvor barnevernlederen
for samarbeidet er ansatt.
3. Kommunestyret godkjenner vedlagte samarbeidsavtale.
4. Anbefalingene i sluttrapport «Interkommunalt barnevernsamarbeid i Nord Troms»
legges til grunn.
5. Samarbeidet iverksettes fra og med 1. januar 2020. I perioden fra positivt vedtak og fram
til dato 1.1.2020 skal samarbeidskommunene avdekke og avklare alle praktiske spørsmål
slik at samarbeidet kan skje så effektivt som mulig fra iverksettelsesdato.

6. Med bakgrunn i gitt frist, 1.1.2019, iverksetter kommunene et formalisert akuttberedskap
fra samme dato. I tiden fra positivt vedtak fram til gitt dato skal samarbeidskommunene
avdekke og avklare alle praktiske spørsmål slik at samarbeidet kan skje så effektivt som
mulig fra tidspunktet for iverksettelse.
7. Anbefalingene i sluttrapport fra Noodt & Reiding legges til grunn for samarbeidet.
8.

Samarbeidskommunene fordeler kostnadene i samarbeidet etter vanlig fordelingsnøkkel
40 / 60. 40 % av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene. 60 %
fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune per 01.01. hvert år.

9.

Kommunestyret ber rådmannen foreta videredelegering av sin myndighet til
vertskommunen for de oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal treffes etter
vertskommuneavtalen (jfr kommunelovens § 28-1 b pkt 3)

PS 27/18 Revidering av vedtekter for SFO angående plasser.
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 16.10.2018

Behandling:
Det ble stemt over rådmannens innstilling.
6 stemte imot og 1 stemte for. Innstillingen falt dermed.
Vedtak:
Rådmannens innstilling falt.

PS 28/18 Plan for frivillighetspolitikk
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 16.10.2018
Behandling:
Tore Elvestad (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes.
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes.

PS 29/18 Skolepolitisk plan m/høringer
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 16.10.2018
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Skolepolitisk plan med høringer vedtas.
Handlingsplan og vedlegg ferdigstilles i forbindelse med arbeidet med virksomhetsplanene til de
enkelte skolene.

PS 30/18 Resultatrapport per september 2018 oppvekst og kultur
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 16.10.2018
Behandling:
Innstillingen 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.
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 31.12.18.

PS 31/18 Kommunale gebyrer og betalingssatser for 2019
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 16.10.2018
Behandling:
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag:
Nytt punkt 5:
Leie av idrettshall, gymsal og svømmehall reduseres og gjøres gratis i løpet av 3 år. Tas ned
med 34%.
Aldersgrense for gratis leie settes til 16 år.
Nytt punkt 6:
Nordreisa kommune bruker statlige satser for egenandeler til barnehage.
Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra Siv Elin Hansen (Sv) enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019 økes i hht kommunal deflator
vedtas i hht følgende dokumenter:
- Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019,

-

Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og
bygge- og delingssaker
Gebyrregulativ 2019 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa fra Nord
Troms brannvesen.
Gebyrregulativ fra Avfallsservice AS.

2. Ordning med premiering av de som går over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura videreføres.
En ganger i året trekkes det ut et nettbrett i premie blant de som gått over fra
papirfaktura/avtalegiro til efaktura.
3. Fra 2019 innføres det en ny avgift for å ligge til kai i Sørkjosen havn. Dette gjelder turistbåter.
Det foreslås en avgift på 190 kr/døgn eks mva.
4. For idrettslag innføres en ny sats for leie av svømmehallen til trening på kr 130 kr pr time.
Gjøres gjeldene fra 1.oktober 2018.
5. Leie av idrettshall, gymsal og svømmehall reduseres og gjøres gratis i løpet av 3 år. Tas ned med
34%.
Aldersgrense for gratis leie settes til 16 år.
6. Nordreisa kommune bruker statlige satser for egenandeler til barnehage.

PS 32/18 Budsjettregulering 3 - 2018 Oppvekst og kultur
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 16.10.2018

Behandling:
Administrasjonen fremmet tilleggsforslag:
Konto

Ansvar

Funksjon

Prosjekt

Beløp

Kommentarer

10100

200

120

-300 000,00

17000

200

120

300 000,00

Tilskudd til ubesatt psykologstilling

11654

212

202

-55 000,00

Flytte utbetaling til fellestiltak grunnskole fra

11654

210

202

55 000,00

Stipend - Fellestiltak grunnskole

11654

213

202

-55 000,00

Flytte utbetaling til fellestiltak grunnskole

11654

213

202

55 000,00

Stipend - Fellestiltak grunnskole

Psykologstilling (ikke besatt)

Rådmannens innstillingen med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Budsjettet for sektor oppvekst og kultur reguleres i henhold til vedlagte regneark datert 10.10.18.
Konto

Ansvar

Funksjon

10100

200

120

Prosjekt

Beløp
-300 000,00

Kommentarer

17000

200

120

300 000,00

Tilskudd til ubesatt psykologstilling

11654

212

202

-55 000,00

Flytte utbetaling til fellestiltak grunnskole fra

11654

210

202

55 000,00

Stipend - Fellestiltak grunnskole

Psykologstilling (ikke besatt)

11654

213

202

-55 000,00

Flytte utbetaling til fellestiltak grunnskole

11654

213

202

55 000,00

Stipend - Fellestiltak grunnskole

PS 33/18 Budsjett 2019 - sektor for oppvekst- og kultur
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 16.10.2018
Behandling:
Sive Elin Hansen (Sv), Ann Kristin Thorheim (Frp) fremmet følgende fellesforslag:
Saken tas til orientering.
Til neste møte legges det frem et budsjett i balanse med administrative vurderinger og
anbefalinger.
Forslaget ble satt opp mot rådmanns innstilling. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken tas til orientering.
Til neste møte legges det frem et budsjett i balanse med administrative vurderinger og
anbefalinger.

