Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg
Kommunestyresalen og Teams, Rådhuset
28.09.2020
10:00 – 14.45

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Terje Olsen
Nestleder
Rune Benonisen
Leder
Svein Erik Falk
Medlem
Alf Sindre Einevoll
Medlem

Representerer
H
AP
SP
UNG

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Arnhild Andreassen
MEDL
Ann Kristin Thorheim
MEDL
Agnes J. Bjørgve
MEDL
Ragnhild S. Dyrstad
MEDL

Representerer
KRF
FRP
AP
SP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Kari Silvana Wara
Arnhild Andreassen
Tore Elvestad
Agnes J. Bjørgve

Representerer
AP
AP

Merknader
Kari Silvana Wara (AP) møtte ikke. Svein Erik Falk (SP) møtte kl. 11.30. Marius Johansen
(AP) deltok fra kl. 11.20 til 12.00.
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 36/20

Referatsaker

RS 75/20

Referat fra møte i ungdomsrådet 23.03.20

2020/83

RS 76/20

Referat fra møte i ungdomsrådet 05.05.20

2020/83

RS 77/20

Protokoll fra møte i BUK 5. juni 2020

2020/604

RS 78/20

Referat fra møte i ungdomsrådet 22.06.20

2020/83

RS 79/20

Protokoll fra møte i RUST og fellesmøte med regionrådet
26.5.2020

2016/1153

RS 80/20

Tildeling av kulturmidler 2020 - drift av samfunnshus og
grendehus

2020/31

RS 81/20

Tildeling av kulturmidler 2020 - aktiviteter for
funksjonshemmede og eldre

2020/31

RS 82/20

Tildeling av kulturmidler 2020 - musikk og aktiviteter for
barn og ungdom

2020/31

RS 83/20

Tildeling av kulturmidler 2020 - idrettsformål

2020/31

RS 84/20

Kulturmidler 2020 - avslag på søknad

2020/31

RS 85/20

Utbetalingsbrev våren 2020 - Lærerspesialistutdanning
2019-kullet, 2. semester

2019/265

RS 86/20

Utbetalingsbrev våren 2020 - Lærerspesialistfunksjon 2019kullet, 2. semester

2019/265

RS 87/20

Fordeling av tilskudd til den kulturelle spaserstokken 2020

2015/1782

RS 88/20

Tilskuddsbrev for 2020 – tiltak rettet mot sårbare barn og
unge, Nordreisa kommune

2020/783

RS 89/20

Ny krisepakke for frivillige lag og organisasjonar

2020/110

RS 90/20

2. Terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2020,
uten vedlegg

2020/510

RS 91/20

Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 21.08.2020

2016/360

RS 92/20

Invitasjon til å delta på læringsløft for å øke barn og unges
deltakelse

2020/767

RS 93/20

Oppfølging etter rapportering - 2. halvår 2019 i
barneverntjenesten

2019/483

RS 94/20

Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger 17-20
år - 2. terminutbetaling 2020 - sladdet verson

2020/510

RS 95/20

Tiltak rettet mot sårbare barn og unge – oppfølging

2020/783

PS 37/20

Kvartalsrapport 2. kvartal sektor for oppvekst og
kultur

2018/318

PS 38/20

Budsjettforslag 2021 oppvekst og kultur

2020/638

PS 39/20

Retningslinjer for fond til kultur og idrett for
trivsel og vekst i Nordreisa - presisering

2020/70

PS 40/20

Utvidelse og ombygging av Moan skole -

2020/272

skisseprosjekt
Orienteringer:
Sektorleder orienterer om barneverntjenesten og deltakelse i veilederkorpset gjennom Bufdir.

PS 36/20 Referatsaker
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 28.09.2020

Behandling:
Referatsakene tas til orientering.
Enstemmig vedtatt
Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

RS 75/20 Referat fra møte i ungdomsrådet 23.03.20
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RS 78/20 Referat fra møte i ungdomsrådet 22.06.20
RS 79/20 Protokoll fra møte i RUST og fellesmøte med regionrådet 26.5.2020
RS 80/20 Tildeling av kulturmidler 2020 - drift av samfunnshus og grendehus
RS 81/20 Tildeling av kulturmidler 2020 - aktiviteter for funksjonshemmede og eldre
RS 82/20 Tildeling av kulturmidler 2020 - musikk og aktiviteter for barn og ungdom
RS 83/20 Tildeling av kulturmidler 2020 - idrettsformål
RS 84/20 Kulturmidler 2020 - avslag på søknad
RS 85/20 Utbetalingsbrev våren 2020 - Lærerspesialistutdanning 2019-kullet, 2. semester
RS 86/20 Utbetalingsbrev våren 2020 - Lærerspesialistfunksjon 2019-kullet, 2. semester
RS 87/20 Fordeling av tilskudd til den kulturelle spaserstokken 2020
RS 88/20 Tilskuddsbrev for 2020 – tiltak rettet mot sårbare barn og unge, Nordreisa
kommune
RS 89/20 Ny krisepakke for frivillige lag og organisasjonar
RS 90/20 2. Terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2020, uten vedlegg
RS 91/20 Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 21.08.2020
RS 92/20 Invitasjon til å delta på læringsløft for å øke barn og unges deltakelse
RS 93/20 Oppfølging etter rapportering - 2. halvår 2019 i barneverntjenesten
RS 94/20 Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger 17-20 år - 2.
terminutbetaling 2020 - sladdet verson
RS 95/20 Tiltak rettet mot sårbare barn og unge - oppfølging

PS 37/20 Kvartalsrapport 2. kvartal sektor for oppvekst og kultur
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 28.09.2020

Behandling:
Kvartalsrapporten tas til etterretning.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvartalsrapporten tas til etterretning.

PS 38/20 Budsjettforslag 2021 oppvekst og kultur
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 28.09.2020
Behandling:
Rune Benonisen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:
Samordning og styrking av arbeidet med særskilte aktivitetsfremmende tiltak, herunder frivillig
sektor
I Nordreisa kommune er det en rekke fritidsaktiviteter som drives av frivillige lag- og
foreninger. Det er også en del kommunale tjenester, eller tjenester hvor kommunen er vertskap,
som har ansvar for å gjøre særskilt aktivitetsfremmende tiltak mot ulike grupper i samfunnet,
som aktivitetssentralen, frivillighetssentralen, ungdomskontakten og deler av
flyktningsetjenesten.
Det aktivitetsfremmende arbeidet disse gjør, målretter seg mot ulike grupper i samfunnet, men
har minst ett et felles overordnet mål, nemlig å skape aktivitet for personer innenfor de
definerte brukergruppene og gjennom dette bedre livsmestring og trivsel for de enkelte.
Vi foreslår at det i løpet av budsjettåret 2021 ses på mulighet for samlokalisering og tettere
samordning av de nevnte tjenestene i et “aktivitetstorg”. Gjennom dette forventer vi at det
skapes synergier mellom de ulike tjenestene og tilbudene for eksempel ved samarbeid om
aktiviteter, overlapping av arbeidsoppgaver mellom de ansatte og et styrket faglig og sosialt
miljø knyttet til disse tjenestene.
På sikt (budsjettåret 2022) bør det også ses på hvilke grep som kan gjøres for å styrke tjenestene
som sådan og eventuelt knytte disse tjenestene tettere sammen med andre frivillige
aktivitetstiltak som drives av frivillig sektor.
Det ble først stemt over tilleggsforslaget til Benonisen (Ap). Tilleggsforslaget ble enstemmig
vedtatt.
Deretter ble det stemt over kommunedirektørens innstilling. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
For sektor 2 foreslås følgende foreløpig budsjett 2021

Samordning og styrking av arbeidet med særskilte aktivitetsfremmende tiltak, herunder frivillig
sektor
I Nordreisa kommune er det en rekke fritidsaktiviteter som drives av frivillige lag- og
foreninger. Det er også en del kommunale tjenester, eller tjenester hvor kommunen er vertskap,
som har ansvar for å gjøre særskilt aktivitetsfremmende tiltak mot ulike grupper i samfunnet,
som aktivitetssentralen, frivillighetssentralen, ungdomskontakten og deler av
flyktningsetjenesten.
Det aktivitetsfremmende arbeidet disse gjør, målretter seg mot ulike grupper i samfunnet, men
har minst ett et felles overordnet mål, nemlig å skape aktivitet for personer innenfor de
definerte brukergruppene og gjennom dette bedre livsmestring og trivsel for de enkelte.
Vi foreslår at det i løpet av budsjettåret 2021 ses på mulighet for samlokalisering og tettere
samordning av de nevnte tjenestene i et “aktivitetstorg”. Gjennom dette forventer vi at det
skapes synergier mellom de ulike tjenestene og tilbudene for eksempel ved samarbeid om
aktiviteter, overlapping av arbeidsoppgaver mellom de ansatte og et styrket faglig og sosialt
miljø knyttet til disse tjenestene.

På sikt (budsjettåret 2022) bør det også ses på hvilke grep som kan gjøres for å styrke tjenestene
som sådan og eventuelt knytte disse tjenestene tettere sammen med andre frivillige
aktivitetstiltak som drives av frivillig sektor.

PS 39/20 Retningslinjer for fond til kultur og idrett for trivsel og vekst i
Nordreisa - presisering
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 28.09.2020

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Retningslinjer for fond til kultur og idrett for trivsel og vekst i Nordreisa vedtatt av Oppvekstog kulturutvalget i sak 24/20 får følgende tillegg:

Hvem kan søke:
1. Lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret
2. Frivilligsentralen
3. Ideelle stiftelser
PS 40/20 Utvidelse og ombygging av Moan skole - skisseprosjekt
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 28.09.2020
Behandling:
Rune Benonisen (Ap) kom med følgende tilleggsforslag:
1. Skisseprosjektet tas til etterretning. Areal og funksjon anses å være tilpasset de innspill
som er kommet gjennom prosessen og de rammene kommunestyret har lagt for
prosessen.
2. Forprosjektet igangsettes ihht konkurransegrunnlaget, med leveranse 6.11.2020

3. Det må planlegges for løsninger og funksjoner i bygget og uteområder som gir mulighet
for ekstern medfinansiering.
4.

Materialvalg avklares som del av de neste fasene i prosjektet. Utforming og
materialvalg skal ivareta hensynet til klima og miljø.

Det ble først stemt over punkt 1: kommunedirektørens innstilling og tilleggsforslaget.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Deretter ble det stemt over punkt 2: Kommunedirektørens innstilling.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Deretter ble det stemt over nytt punkt 3: 4 stemte for og 1 stemte mot.
Forslaget er dermed vedtatt.
Deretter ble det stemt over nytt punkt 4.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Skisseprosjektet tas til etterretning. Areal og funksjon anses å være tilpasset de innspill
som er kommet gjennom prosessen og de rammene kommunestyret har lagt for
prosessen.
2. Forprosjektet igangsettes ihht konkurransegrunnlaget, med leveranse 6.11.2020

3. Det må planlegges for løsninger og funksjoner i bygget og uteområder som gir mulighet
for ekstern medfinansiering.
4.

Materialvalg avklares som del av de neste fasene i prosjektet. Utforming og
materialvalg skal ivareta hensynet til klima og miljø.

