Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg
Teams og kommunestyresalen
23.06.2020 ekstramøte
12:00 – 15.00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Terje Olsen
Nestleder
Rune Benonisen
Leder
Agnes J. Bjørgve
Medlem
Arnhild Andreassen
Medlem
Svein Erik Falk
Medlem

Representerer
H
AP
AP
KRF
SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Ann Kristin Thorheim
MEDL
Ragnhild S. Dyrstad
MEDL

Representerer
FRP
SP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for

Representerer

Merknader
Alf Sindre Einevoll (UNG) møtte ikke.
Det er ønsket at administrasjonen ser på enklere løsninger for å gjøre saker unntatt offentlighet
lettere tilgjengelig.
Vedlegget til sak 34/20 manglet i utsendingen av sakspapirene.
Arnhild Andreassen (Krf) permisjon fra kl. 13.50.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Siri Ytterstad
Sektorleder oppvekst og kultur
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.
______________________
Rune Benonisen
Leder

_______________________
Edel Gulbrandsen
Møtesekretær

______________________

_______________________

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 33/20

Rom - og funksjonsprogram til Moan skole 1-7

2020/713

PS 34/20
PS 35/20

Høringsuttalelse NOU 2019:23 Ny opplæringslov
Behandling av klage i sak PS 32/30

2020/117
2019/1213

PS 33/20 Rom - og funksjonsprogram til Moan skole 1-7
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 23.06.2020

Behandling:
Rune Benonisen (Ap) kom med følgende forslag:
Utvalget tar til etterretning informasjonen over fremlagt areal- og funksjonsprogram for Moan
skole.
Vi ber administrasjonen utarbeide et notat med føringer og presiseringer som arkitekten skal
legge til grunn ved videre planlegging.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Utvalget tar til etterretning informasjonen over fremlagt areal- og funksjonsprogram for Moan
skole.
Vi ber administrasjonen utarbeide et notat med føringer og presiseringer som arkitekten skal
legge til grunn ved videre planlegging.
Kommunedirektørens innstilling
Rom – og funksjonsprogrammet tas til etterretning.

PS 34/20 Høringsuttalelse NOU 2019:23 Ny opplæringslov
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 23.06.2020
Behandling:
Utvalget hadde følgende tillegg til høringen:
Kapittel 49 Kvalitetsvurdering
Viktig med gode system og rutiner for kvalitetsoppfølging både fra skoleeier men også videre
opp til regionale og statlige myndigheter.

§ 2-4 Skoledemokrati brukermedvirkning
Lovhjemmel med krav om foreldremedvirkning beholdes, men at det gis rom for en fleksibilitet
innenfor hvordan FAU og SU er organisert.
Kapittel 29 Videregående opplæring i bedrift
KomOpp forslår:
Opplæringskontorenes formål må forankres i opplæringsloven.
Formålet er å være: Samarbeidsorgan eid av flere bedrifter som påtar seg opplæringsansvar og
- administrasjon. Lærlingen får opplæring i en medlemsbedrift eller i perioder i forskjellige
bedrifter.
Lærebedriften tegner lærekontrakt med lærlingen. Etter avtale med lærebedriften, tegner
opplæringskontoret lærekontrakt med lærlingen. Lærlingen skal ha arbeidsavtale med sin
lærebedrift.
Utvalget forslår at kravet om at internkontrollen skal gjennomføres av den faglige lederen i
samarbeid med representanter for arbeidstakerne, erstattes av et krav om at representanter for
arbeidstakerne skal få ta del i arbeidet med internkontroll, se forslag til § 8-11
KomOpp støtter IKKE utvalgets forslag
Oppvekst- og kulturutvalget støtter KomOpp sitt forslag.
Tilleggene enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Høringsuttalelsene tas til etterretning med følgende tillegg:
Kapittel 49 Kvalitetsvurdering
Viktig med gode system og rutiner for kvalitetsoppfølging både fra skoleeier men også videre
opp til regionale og statlige myndigheter.
§ 2-4 Skoledemokrati brukermedvirkning
Lovhjemmel med krav om foreldremedvirkning beholdes, men at det gis rom for en fleksibilitet
innenfor hvordan FAU og SU er organisert.
Kapittel 29 Videregående opplæring i bedrift
Oppvekst- og kulturutvalget støtter KomOpp sitt forslag.
KomOpp forslår:
Opplæringskontorenes formål må forankres i opplæringsloven.
Formålet er å være: Samarbeidsorgan eid av flere bedrifter som påtar seg opplæringsansvar og
- administrasjon. Lærlingen får opplæring i en medlemsbedrift eller i perioder i forskjellige
bedrifter.
Lærebedriften tegner lærekontrakt med lærlingen. Etter avtale med lærebedriften, tegner
opplæringskontoret lærekontrakt med lærlingen. Lærlingen skal ha arbeidsavtale med sin
lærebedrift.
Utvalget forslår at kravet om at internkontrollen skal gjennomføres av den faglige lederen i
samarbeid med representanter for arbeidstakerne, erstattes av et krav om at representanter for
arbeidstakerne skal få ta del i arbeidet med internkontroll, se forslag til § 8-11

KomOpp støtter ikke utvalgets forslag.
Kommunedirektørens innstilling
Høringsuttalelsene tas til etterretning.

PS 35/20 Behandling av klage i sak PS 32/30
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 23.06.2020

Behandling:
Arnhild Andreassen (Krf) fremmet følgene forslag: Klagen tas til følge.
Rune Benonisen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: Utvalget vektlegger klager sin nærhet til
kommunegrensa.
Det ble først stemt over innstillingen til kommunedirektøren. 2 stemte for og 3 stemte mot.
Innstillingen falt dermed.
Det ble så stemt over forslaget til Andreassen (Krf) og Benonisen (Ap). 3 stemte for og 2 stemte
mot. Forslaget er dermed vedtatt.
Vedtak:
Klagen tas til følge. Utvalget vektlegger klager sin nærhet til kommunegrensa.
Kommunedirektørens innstilling
Nordreisa kommune anser at distriktsskolen kan ivareta et godt sosialt og faglig tilbud til eleven.
Nordreisa kommune avslår derfor søknaden.

