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Saksliste
Orienteringer fra sektorleder
a. Utredning skolestruktur på Storslett. Sektorleder trenger mer tid for å gjøre en
faglig god utredning, med ekstern støtte. Økonomiske konsekvenser er utredet i
forhold til vedtak i kommunestyret i desember 2017
b. IT-satsing. Sektorleder informerte om status og om at det ikke er rom for 1:1
løsning innenfor den rammen som ble lagt i vedtak i kommunestyret i desember
2017
c. Samfunnshusrenovering. Arbeidet er i ferd med å avsluttes. Utvalget inviteres til
å komme på befaring på første møte i januar 2019
d. Ungdomsklubben. Arbeidet er klart til å kome i gang, en avventer utvalgets
finansiering over det som er vedtatt i kommunestyret i desember 2017
e. Kvalitetsmelding. Sektorleder informerte om status på ny melding
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Rullering av handlingsprogram Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk
aktivitet og bygging av anlegg 2017 - 2020

2016/1222
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Prioritering av søknader om spillemidler 2019

2015/226
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Flytting av barnehageavdelinger til Høgegga
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barnehage

2016/1440
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Ettersendes:
PS 42/18
Revidert kostnadsestimat for ombygging av den gamle kinosalen til
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Budsjett og økonomiplan 2019 – 2021

PS 34/18 Referatsaker
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2018
Behandling:
Referatsaker tatt til orientering.
Vedtak:
Referatsaker tatt til orientering.

PS 35/18 Budsjett Oppvekst og kultur 2019
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2018
Behandling:
Oppvekst- og kulturutvalget fremmet følgende endringsforslag til rådmannens innstilling:
Det blir økt stilling på tekniker på Halti til 100%.
Det blir opprettholdt 40% stilling på kulturskolen.
Assistent på Storslett skole blir ytterligere redusert med 1 hel stilling.
Geirmund Vik (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag:
Samarbeid mellom kulturskolene i Troms. Utvalget ber om referat fra de møter som har vært og
fra de kommende møter slik at vi kan følge med i prosessen.
Det ble først stemt over oppvekst- og kulturutvalgets endringsforslag til rådmannens innstilling.
Enstemmig vedtatt.
Deretter ble det stemt over Geirmund Viks (Sv) forslag. Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Sektorleder foreslår følgende tiltak for å oppnå budsjettbalanse:
Budsjett Oppvekst og Kultur
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett for ramme
Ramme
Avvik fra ramme før tiltak
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon for ramme
Avvik fra ramme etter tiltak

2 Sektor for oppvekst og kultur
Barnehage Effektiviseringstiltak -55.000 kr
200 Adm forebyggende tjeneste effektiviseringstiltak - 12.000
Adm forebyggende tjeneste (200)
210 Effektiviseringstiltak -20.000
Fellestiltak grunnskoler (210)
210 Lesing som grunnleggende ferdighet

2019
141078422
135192183
5886239
135190899
-1284

-5887523
-55000
-12000
-20000

Fellestiltak grunnskoler (210)
212 og 232 Effektiviseringstiltak
Moan skole (212)
212 reduksjon i assistentressurs, Moan skole
Moan skole (212)
212 SFO ressurs
Moan skole (212)
213 Effektiviseringstiltak -90.000
Storslett barne- og ungd.skole (213)
213 Reduksjon i assistentressurs
Storslett barne- og ungd.skole (213)
214 og 233 Effektiviseringstiltak -17 500
Rotsundelv skole (214)
Sfo rotsund (233)
215 Effektiviseringstiltak -12.000
Oksfjord oppvekstsenter (215)
220 Økt PP-rådgiverressurs 100% kr 483 000
Pp-tjenesten (220)
240 Førstehjelpskurs kommunale barnehager
Fellestiltak barnehager (240)
240 Sommerbarnehage kr 120 000
Fellestiltak barnehager (240)
240 Spesialpedagogisk hjelp - 875 375 kr
Fellestiltak barnehager (240)
240 Økt foreldrebetaling barnehager
Fellestiltak barnehager (240)
248 og 246 Reduksjon i en avdeling -1.400.000
Samisk barnehageavdeling (246)
Leirbukt barnehage (248)
260 Helsestasjon Effektiviseringstiltak -10.000
Helsestasjon (260)
262 Reduksjon øvrige utgifter -1 120 000
Bokollektiv enslige mindreårige flyktninger (262)
262 Reduksjon 4,82 årsverk + engasjement kr -3 315 277
Bokollektiv enslige mindreårige flyktninger (262)
263 Økt ressursbehov spesialundervisning for voksne
Nordreisa voksenopplæring (263)
270 Reduksjon kultur -25.171
Kulturvirksomheten (270)
270 Reduksjon vakant stilling kr -200.000
Kulturvirksomheten (270)
270,274,275,279 Effektiviseringstiltak -10.000
Kulturvirksomheten (270)
Bibliotek (274)
Kino (275)
Kulturhus (279)

75000
-60000
-472000
141600
-90000
-890000
-17500

-12000
483000
15000
120000
875375
-135000
0
-1400000
-10000
-1120000
-3315277
246450
-25171
-200000
0
0
-10000
0

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen
2 Sektor for oppvekst og kultur
208 Økt tilskudd Kirkelig Fellesråd kr 285 000
Kirkelig administrasjon (208)
210 Økt ressurs systemansvarlig kr 500000
Moan skole (212)
212 Effektiviseringstiltak -60.000
Moan skole (212)
213 Lesing som grunnleggende ferdighet kr 75 000
Storslett barne- og ungd.skole (213)
213 Læremidler kr 240 000
Storslett barne- og ungd.skole (213)
213 reduksjon i assistentstillinger
Storslett barne- og ungd.skole (213)
213 SFO på ungdomstrinnet kr 110 000
Storslett barne- og ungd.skole (213)
214 Økt adm, ressurs 20% Rotsundelv skole
Rotsundelv skole (214)
242 - høyere gjerder på uteområdene
Storslett barnehage (242)
242 - IKT utstyr Storslett barnehage- 22 000,Storslett barnehage (242)
242 - Klemsikring på dører Storslett barnehage- 18 000,Storslett barnehage (242)
242 - Kontorarbeidsplasser Storslett barnehage
Storslett barnehage (242)
242 - Lønn sykevikar Sonjatun barnehage kr 20 000 2018
Sonjatun barnehage (245)
242 - renhold av kontor/pauserom gamle Sonjatun bhg
Storslett barnehage (242)
242 - Støtabsorberende matter
Storslett barnehage (242)
243 Inventar, bord og stoler - kr 15 800
Sørkjosen barnehage (243)
243 Inventar, stort bord - kr 7 000
Sørkjosen barnehage (243)
243 Skyss Sørkjosen barnehage- kr
Sørkjosen barnehage (243)
247 Klemsikring dører 12 000,Høgegga barnehage (247)
247 Lønn sykevikar 20 000,Høgegga barnehage (247)
250 Effektiviseringstiltak
Barneverntjenesten (250)
Interkom barnevernstj (251)

0
285000
500000
0
0
75000
240000
0
0
110000
80400
50000
22000
18000
0
0
20000
0
0
16000
15800
7000
0
0
12000
20000
0
0
0

260 Folkehelsekoordinator 25%
Helsestasjon (260)
270 Annonsering og abbonement digitale portaler kr 30 000
Kulturvirksomheten (270)
270 Driftstekniker Halti Kulturscene, 55 %, kr 256 000,Kulturvirksomheten (270)
274 Bøker til bibliotektet, kr 35 000
Bibliotek (274)

154000
30000
256000
35000

Det blir økt stilling på tekniker på Halti til 100%.
Det blir opprettholdt 40% stilling på kulturskolen.
Assistent på Storslett skole blir ytterligere redusert med 1 hel stilling.
Samarbeid mellom kulturskolene i Troms. Utvalget ber om referat fra de møter som har vært og
fra de kommende møter slik at vi kan følge med i prosessen.

PS 36/18 Resultatrapport pr oktober 2018 oppvekst- og kultursektoren
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2018
Behandling:
Rådmannens innstilling tatt til orientering.
Vedtak:
1. Virksomheter som har merforbruk, må gjøre tiltak umiddelbart dersom de ser at de er i ferd
med å ha merforbruk. Alt av tiltak skal rapporteres til sektorleder i neste rapport.
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, og være ferdigstilt innen neste resultatrapport
10. desember.
4. Avvikssystemet må gjøres kjent for alle ansatte i sektoren.
5. Alle virksomheter må sikre at ROS-analyse for egen virksomhet er gjennomført innen
31.12.18.

PS 37/18 Automatisk ringeanlegg Nordreisa kirke
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2018
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Sektor for oppvekst og kultur innvilger et engangstilskudd til Nordreisa menighetsråd på
kr. 110 000. Tilskuddet går til dekning av innkjøp av automatisk ringeanlegg til Nordreisa kirke
på kr. 110 000.

Beløpet budsjettreguleres fra ansvar 210 Fellestiltak grunnskoler, post 13730 kjøp
spesialundervisning.

PS 38/18 Rullering av handlingsprogram - Kommunedelplan for idrett,
friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2017 - 2020
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2018
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Oppvekst- og kulturutvalget vedtar rullering av handlingsprogrammet i Kommunedelplan for idrett,
friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2017-2020 (planens kapittel 17).

PS 39/18 Prioritering av søknader om spillemidler 2019
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2018
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Nordreisa kommune prioriterer årets søknader om spillemidler slik:
Ordinære anlegg:
 Nordreisa il - Saga skihus, driftshus
 Nordreisa kommune - Nytt sportsgulv Nordreisahallen
 Nordreisa il - Nytt kunstgress Ymber stadion
 Rotsundelv il – Kunstgressbane
 Nordreisa skytterlag – Tilleggssøknad elektroniske skiver
Nærmiljøanlegg:
 Rotsundelv il – Løpebaner friidrett Rotsundelv skole
 Rotsundelv il – Aktivitetsflate friidrett Rotsundelv skole

PS 40/18 Flytting av barnehageavdelinger til Høgegga barnehage når ferdig
utbygd til 4-avdelings barnehage
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2018
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Rådmann tilrår at de to norske avdelingene ved Storslett barnehage flyttes til Høgegga
barnehage når barnehagen er ferdig utbygd med til sammen 4 avdelinger høst 2020.

Ved å flytte to sentrumsnære avdelinger til Høgegga barnehage, vil det berøre foreldre og barn i
minst mulig grad, da de fleste barn i avdelingene allerede har tilknytning til sentrum.

PS 41/18 Søknad om kommunalt tilskudd - friidrettsanlegg, Rotsundelv il
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2018
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:



Nordreisa kommune innvilger Rotsundelv il tilskudd til bygging av nærmiljø
friidrettsanlegg ved Rotsundelv skole tilsvarende halvparten av det anleggene får
innvilget i spillemidler.
Utbetaling av tilskuddet skjer i henhold til kommunens prioriteringsliste for søknader om
spillemidler og tilgjengelige budsjettmidler til bygging av anlegg.

PS 42/18 Revidert kostnadsestimat for ombygging av den gamle kinosalen til
ungdomsklubb
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2018

Behandling:
Tore Elvestad (Ap) fremmet følgende endringsforslag:
Det bevilgete beløpet opprettholdes, 850.000,-.
Forslaget til Elvestad (Ap) enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Det bevilgete beløpet opprettholdes, 850.000,-.

PS 43/18 Budsjett og økonomiplan 2019 - 2021
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2018
Behandling:
Tore Elvestad (Ap) fremmet følgende forslag:
Rådmannens innstilling ble ikke tatt til følge. Budsjettet sendes tilbake til rådmannen da den
ikke er i balanse.
Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Rådmannens innstilling ble ikke tatt til følge. Budsjettet sendes tilbake til rådmannen da den
ikke er i balanse.

