Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg
Formannskapssalen, Rådhuset
04.04.2017
09:00-12:10

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Tore Elvestad
Medlem
Stein Gunnar Jørgensen
Medlem
Per Sverre Moen
Medlem
Davida Olsen
Medlem
Ann Kristin Thorheim
Medlem

Representerer
AP
MDG
H
KRF
FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Siv Elin Hansen
LEDER
Elise Blixgård
MEDL

Representerer
SV
SP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Tanja Birkeland
Elise Blixgård
Karl Mattis Nyheim
Siv Elin Hansen

Representerer
SP
MDG

Fra ungdomsrådet møtte:
Navn
Ronja Dalsaune Sætre
Merknader
Ungdomsrepresentant møtte ikke.
Møteleder Tore Elvestad(Ap) permisjon fra 11:30, Davida Nilsen(Krf) ny møteleder fra 11:30.
Nestleder ikke informert om leders frafall.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Anne-Marie Gaino
Rådmann
Gørill Gulbrandsen
Konsulent
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.
______________________
Davida Nilsen
______________________
Gørill Gulbrandsen
Utvalgssekretær

_______________________
Davida Nilsen
_______________________
Karl Mattis Nyheim

Saksliste
Rektor ved Storslett skole, Stein Johnsen, orienterte om det konkrete arbeidet som gjøres ved
skolen i prosjektet Ungdomstrinn i utvikling. Det ble også orientert kort om økt timetall til 5.
klassingene.
Til junimøtet ønsker utvalget en generell orientering fra ungdomskontakten om arbeidet så langt
og inntrykket ungdomskontakten har ift barn og unges fritidssysler og behov, og deres
fremtidige ønsker og behov.
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 6/17

Referatsaker

RS 21/17

Prosjektskjønnsmidler til fornying og innovasjon
2017

2017/182

RS 22/17

Endringer i introduksjonsloven § 12 samordning
med andre offentlige ytelser

2015/775

RS 23/17

Nærmere om bruk av tilretteleggingsmidler for
kull 2017/2018

2015/724

RS 24/17

Anmodning om tiltak for styrket innsats på
5.trinn skoleåret 2016-2017

2015/2240

RS 25/17

Søknad om tilskudd til samiske barnehager og
avdelinger

2015/669

RS 26/17

Utbetalingsbrev for Norsktilskudd

2015/813

RS 27/17

Innvilget tilskudd til opplæring til barn og unge
som søker opphold i Norge - høsten 2016

2016/665

RS 28/17

Utbetaling av statstilskudd til opplæring i finsk høst 2016

2015/1204

RS 29/17

Utlysning av tilskuddsordninger - Systematisk
identifikasjon og oppfølging av utsatte barn

2017/327

RS 30/17

Føring av vitnemål og kompetansebevis for
grunnskolen i kunnskapsløftet

2016/641

RS 31/17

Tilbud om å delta i kompetanseutvikling 20172019 - inkluderende barnehage og skolemiljø

2015/724

RS 32/17

Referat fra møte i ungdomsrådet 15.3.17

2016/1464

RS 33/17

Protokoll fra møte i RUST 14.03.17

2016/1153

RS 34/17

Informasjon til kommunene om tiltak mot vold og
overgrep

2015/1623

RS 35/17

Utlysning av midler 2017 - Støtte til oppfølgingsog losfunksjoner for ungdom- Bufdir

2017/352

RS 36/17

Oversendelse av tilsynsrapport etter tilsyn med
Storslett skole - frist for retting

2016/1188

RS 37/17

Barn som bekymrer - Handlingsveileder for
ansatte som jobber med barn og unge

2017/356

RS 38/17

Resultatrapport 29.03.2017 - oppvekst og kultur

PS 7/17

Salg av Solvoll ungdomshus

2016/2
2016/1076

PS 8/17

Bosetting av flyktninger 2017 - redusering av
vedtak

2015/565

PS 9/17

Budsjettregulering 1/2017

2016/968

PS 10/17

Årsmelding for oppvekst og kultur 2016

2017/310

Ettersendt:
PS
11/17

Inntak av vekslingselever og lærlinger 2017 Nordreisa kommune

PS 6/17 Referatsaker
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 04.04.2017

Behandling:
Referatsaker tatt til orientering.
Vedtak:
Referatsaker tatt til orientering.

RS 21/17 Prosjektskjønnsmidler til fornying og innovasjon 2017
RS 22/17 Endringer i introduksjonsloven § 12 samordning med andre offentlige ytelser
RS 23/17 Nærmere om bruk av tilretteleggingsmidler for kull 2017/2018
RS 24/17 Anmodning om tiltak for styrket innsats på 5.trinn skoleåret 2016-2017
RS 25/17 Søknad om tilskudd til samiske barnehager og avdelinger
RS 26/17 Utbetalingsbrev for Norsktilskudd
RS 27/17 Innvilget tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge høsten 2016
RS 28/17 Utbetaling av statstilskudd til opplæring i finsk - høst 2016
RS 29/17 Utlysning av tilskuddsordninger - Systematisk identifikasjon og oppfølging av
utsatte barn
RS 30/17 Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i kunnskapsløftet
RS 31/17 Tilbud om å delta i kompetanseutvikling 2017-2019 - inkluderende barnehage og
skolemiljø
RS 32/17 Referat fra møte i ungdomsrådet 15.3.17
RS 33/17 Protokoll fra møte i RUST 14.03.17
RS 34/17 Informasjon til kommunene om tiltak mot vold og overgrep
RS 35/17 Utlysning av midler 2017 - Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdomBufdir
RS 36/17 Oversendelse av tilsynsrapport etter tilsyn med Storslett skole - frist for retting
RS 37/17 Barn som bekymrer - Handlingsveileder for ansatte som jobber med barn og
unge
RS 38/17 Resultatrapport 29.03.2017 - oppvekst og kultur

PS 7/17 Salg av Solvoll ungdomshus
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 04.04.2017

Behandling:
Frp, MdG, Sp, H og Krf fremmet følgende endringsforslag: Solvoll skole legges ikke ut for salg.
Administrasjonen bes utrede offentlige tilskudd til oppgradering, og eventuell flytting, fra
Stiftelsen UNI, Riksantikvaren, Sametinget, Norsk kulturarv, Enova, og andre.
Det ble stemt over endringsforslaget satt opp mot rådmannens innstilling. Forslaget enstemmig
vedtatt.
Vedtak:
Solvoll skole legges ikke ut for salg. Administrasjonen bes utrede offentlige tilskudd til
oppgradering, og eventuell flytting, fra Stiftelsen Uni, Riksantikvaren, Sametinget, Norsk
kulturarv, Enova, og andre.
Rådmannens innstilling
1.
2.
3.

Solvoll gamle skole legges ut for salg på det åpnet markedet.
Inntekter fra salget settes av til nye lokaler for ungdomsklubben og kulturskolen.
Endelig kostnadsoverslag for ombygging av Samfunnshuset og idrettshallen legges fram
for Formannskapet til godkjenning.

PS 8/17 Bosetting av flyktninger 2017 - redusering av vedtak
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 04.04.2017

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Nordreisa kommune vedtar totalt å bosette 24 flyktninger pr år fra og med 2017,
inklusive enslige mindreårige.
2. Nordreisa kommune opprettholder driften av bokollektivet for enslige mindreårige under
forutsetning av minst 7 beboere til enhver tid.
3. Nordreisa kommune og IMDI må planlegge bosetting av 4 enslige mindreårige pr å slik
at ny bosetting erstatter de som skrives ut.
4. Reduserte bosettingsutgifter og inntekter budsjettreguleres av kommunestyret i juni.
Rådmannens innstilling
1. Nordreisa kommune vedtar totalt å bosette 24 flyktninger pr år fra og med 2017,
inklusive enslige mindreårige.
2. Nordreisa kommune opprettholder driften av bokollektivet for enslige mindreårige under
forutsetning av minst 7 beboere til enhver tid.
3. Nordreisa kommune og IMDI må planlegge bosetting av 4 enslige mindreårige pr å slik
at ny bosetting erstatter de som skrives ut.
4. Reduserte bosettingsutgifter og inntekter budsjettreguleres av kommunestyret i juni.

PS 9/17 Budsjettregulering 1/2017
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 04.04.2017

Behandling:
Rådmannen fremmet følgende tilleggsforslag: Kroner 395 000,- budsjettreguleres fra ansvar 210
fellestiltak grunnskoler til ansvar 213 Storslett skole, grunnet igangsetting av vedtak om økt
timetall for 5. klassinger.
Rådmannens innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Budsjettet for sektor 2 reguleres i henhold til vedlagte regneark datert 24.03.17.
Kroner 395 000,- budsjettreguleres fra ansvar 210 fellestiltak grunnskoler til ansvar 213 Storslett
skole, grunnet igangsetting av vedtak om økt timetall for 5. klassinger.
Rådmannens innstilling
Budsjettet for sektor 2 reguleres i henhold til vedlagte regneark datert 24.03.17.

PS 10/17 Årsmelding for oppvekst og kultur 2016
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 04.04.2017

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Årsmelding 2016 for oppvekst- og kultursektoren vedtas.
Rådmannens innstilling
Årsmelding 2016 for oppvekst- og kultursektoren vedtas.

PS 11/17 Inntak av vekslingelever og lærlinger 2017 Nordreisa kommune
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 04.04.2017

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Nordreisa kommune øker antall lærlinger / vekslingselever til inntil 20 tilsammen.
Helse- og omsorg tilføres kr 376.000,- fra disposisjonsfond til økt inntak av lærlinger, resterende
50% disponeres av budsjetterte assistentressurser.
Ikt tilføres kr 30.000,- i økonomiplanperioden fra budsjettåret 2018.
Oppvekst og kultur budsjettet for lærlinger videreføres.

Minst en av plassene innenfor hvert fagfelt skal benyttes til ordinære lærlingeplasser.
Det gis en godtgjøring til alle veiledere for lærlinger, på kr 500,- pr måned fra 2017. Summen kr
120.000,- overføres fra disposisjonsfond til virksomheter ved sektorene:
 Oppvekst og kultur kr 48.000, Helse- og omsorg kr 66.000,Nordreisa kommune innleder forhandlinger med Troms fylkeskommune vedr økte kostander for
veiledning, administrasjon og øvrig drift av vekslingsmodellen.
Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 03.04.2017

Behandling:
Innstilling av vedtaket er vedtatt mot 1 stemme.
Vedtak:
Nordreisa kommune øker antall lærlinger / vekslingselever til inntil 20 tilsammen.
Helse- og omsorg tilføres kr 376.000,- fra disposisjonsfond til økt inntak av lærlinger, resterende
50% disponeres av budsjetterte assistentressurser.
Ikt tilføres kr 30.000,- i økonomiplanperioden fra budsjettåret 2018.
Oppvekst og kultur budsjettet for lærlinger videreføres.
Minst en av plassene innenfor hvert fagfelt skal benyttes til ordinære lærlingeplasser.
Det gis en godtgjøring til alle veiledere for lærlinger, på kr 500,- pr måned fra 2017. Summen kr
120.000,- overføres fra disposisjonsfond til virksomheter ved sektorene:
 Oppvekst og kultur kr 48.000, Helse- og omsorg kr 66.000,Nordreisa kommune innleder forhandlinger med Troms fylkeskommune vedr økte kostander for
veiledning, administrasjon og øvrig drift av vekslingsmodellen.
Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune øker antall lærlinger / vekslingselever til inntil 20 tilsammen.
Helse- og omsorg tilføres kr 376.000,- fra disposisjonsfond til økt inntak av lærlinger, resterende
50% disponeres av budsjetterte assistentressurser.
Ikt tilføres kr 30.000,- i økonomiplanperioden fra budsjettåret 2018.
Oppvekst og kultur budsjettet for lærlinger videreføres.
Minst en av plassene innenfor hvert fagfelt skal benyttes til ordinære lærlingeplasser.
Det gis en godtgjøring til alle veiledere for lærlinger, på kr 500,- pr måned fra 2017. Summen kr
120.000,- overføres fra disposisjonsfond til virksomheter ved sektorene:
 Oppvekst og kultur kr 48.000, Helse- og omsorg kr 66.000,-

Nordreisa kommune innleder forhandlinger med Troms fylkeskommune vedr økte kostander for
veiledning, administrasjon og øvrig drift av vekslingsmodellen.

