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Saksliste
Møtet ble satt kl 09.00. Ingen merknader til innkalling og saksliste.
Rådmannen informerte under møtet om utlyste stillinger i sektoren.
Utvalget ønsker å lese rapport om lukking av avvik fra Storslett skole og skoleeier som er sendt
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med lukking av avvik.
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PS 12/17 Referatsaker
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 06.06.2017

Behandling:
Referatsaker tatt til orientering.
Vedtak:
Referatsaker tatt til orientering.
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PS 13/17 Årsmelding 2016 - Nordreisa kommune
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 06.06.2017

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Årsmelding 2016 Nordreisa kommune vedtas.

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 30.05.2017

Behandling:

Vedtak:

Saksprotokoll i Nordreisa eldreråd - 06.06.2017

Behandling:

Vedtak:

Rådmannens innstilling
Årsmelding 2015 Nordreisa kommune vedtas.

PS 14/17 Æresprisen 2017
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 06.06.2017

Behandling:
Oppvekst- og kulturutvalget gikk gjennom alle kandidatene og var enstemmige i sitt valg av
mottaker av æresprisen for 2017.
Vedtak:
Mottaker av æresprisen for 2017 vil bli kunngjort i Nordreisa kommunestyre 22.06.17.

PS 15/17 Kulturminnekompetanse i kommunene (Kik) - sluttrapport med
verdivurdering
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 06.06.2017

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Det vises til sluttrapport Kik utarbeidet av Nord-Troms museum, med verdivurdering av
krigsminner i Nordreisa kommune
2. Følgende seks områder prioriteres i det videre arbeidet, i henhold til handlingsplan i
saksframstillingen:
 Fallvika kystfort
 Steinbruddet og veganlegget tilknyttet Hysingjord fangeleir
 Fangeleiren på Gorosomoen
 Heggemo
 Leirbukthula
 Veibrink nord
3. Før tilretteleggingstiltak igangsettes skal tiltakene avklares med grunneiere.
For å ivareta krigsminner og øvrige kulturminner bør det tas inn i kommunens planstrategi i
neste periode å få laget kulturminneplan for kommunen.
Rådmannens innstilling
4. Det vises til sluttrapport Kik utarbeidet av Nord-Troms museum, med verdivurdering av
krigsminner i Nordreisa kommune
5. Følgende seks områder prioriteres i det videre arbeidet, i henhold til handlingsplan i
saksframstillingen:
 Fallvika kystfort
 Steinbruddet og veganlegget tilknyttet Hysingjord fangeleir
 Fangeleiren på Gorosomoen
 Heggemo
 Leirbukthula
 Veibrink nord
6. Før tilretteleggingstiltak igangsettes skal tiltakene avklares med grunneiere.
7. For å ivareta krigsminner og øvrige kulturminner bør det tas inn i kommunens
planstrategi i neste periode å få laget kulturminneplan for kommunen.

PS 16/17 Budsjettregulering 2/2017 - oppvekst og kultur
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 06.06.2017

Behandling:
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende endringsforslag:
 210 000 til dekning av tap på fordringer tas fra disposisjonsfondet. Udisponerte midler
settes av til fast lærer vikar ordning i skolesektoren
 Utvalget ber om at muligheter for vikarpool i kommunen utredes, innarbeides ved neste
budsjettregulering 2017 samt tas med i budsjettarbeidet for 2018.

Det ble stemt over endringsforslaget satt opp mot rådmannens innstilling. Endringsforslag
enstemmig vedtatt.
Vedtak:



210 000 til dekning av tap på fordringer tas fra disposisjonsfondet. Udisponerte midler
settes av til fast lærer vikar ordning i skolesektoren
Utvalget ber om at muligheter for vikarpool i kommunen utredes, innarbeides ved neste
budsjettregulering 2017 samt tas med i budsjettarbeidet for 2018.

Rådmannens innstilling
Budsjettet for sektor 2 reguleres i henhold til vedlagte oppstilling.

PS 17/17 Skolepolitisk plan - igangsettelse av prosess
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 06.06.2017

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Prosess med utarbeidelse av skolepolitisk plan igangsettes i juni og avsluttes 31.12.17.
2. Nordreisa kommune kjøper prosessledelse fra Noodt & Reiding AS til kr. 98 000 eks
mva.
3. Kostnader for gjennomføring av prosessen dekkes gjennom sykepengerefusjon på ansvar
210 Felles tiltak grunnskoler.
4. Oppvekst- og kulturutvalget, ledere i FAU og andre inviterte oppnevnes som
referansegruppe.
5. Prosjektgruppa består av sektorleder, barnehagekonsulent, én rektor, én barnehagestyrer
og prosessleder.
6. Det opprettes arbeidsgrupper etter behov.
7. Forslag til skolepolitisk plan legges frem for kommunestyret etter innstilling fra
oppvekst- og kulturutvalget i januar/februar 2018.
Rådmannens innstilling
8. Prosess med utarbeidelse av skolepolitisk plan igangsettes i juni og avsluttes 31.12.17.
9. Nordreisa kommune kjøper prosessledelse fra Noodt & Reiding AS til kr. 98 000 eks
mva.
10. Kostnader for gjennomføring av prosessen dekkes gjennom sykepengerefusjon på ansvar
210 Felles tiltak grunnskoler.
11. Oppvekst- og kulturutvalget, ledere i FAU og andre inviterte oppnevnes som
referansegruppe.
12. Prosjektgruppa består av sektorleder, barnehagekonsulent, én rektor, én barnehagestyrer
og prosessleder.
13. Det opprettes arbeidsgrupper etter behov.

14. Forslag til skolepolitisk plan legges frem for kommunestyret etter innstilling fra
oppvekst- og kulturutvalget i januar/februar 2018.

PS 18/17 Oppfølging av politiske vedtak - oppvekst- og kulturutvalget 2016
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 06.06.2017

Behandling:
Det ble oppdaget en feil i vurdering, punkt tre skal ikke være med grunnet ferdigstilling av plan.
Rådmannens innstilling tas til orientering.
Vedtak:
Oppvekst- og kulturutvalget tar oppfølgingen av politiske vedtak til orientering.
Rådmannens innstilling
Oppvekst- og kulturutvalget tar oppfølgingen av politiske vedtak til orientering.

