
 

 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg -  10.06.2020 

PS 27/20 Utredning -kommunal bygningsmasse 

Behandling: 

Ann Kristin Thorheim (Frp) fremmet følgende forslag:  

1. Moan skole utredes brukt til barnehage med 8 avdelinger, organisert enten som en barnehage 

med 8 avdelinger, eller som 2 barnehager med 4 avdelinger hver.  

Det utredes også bygging av ny 1-4 skole i nærheten av Storslett skole. 

Det utredes også om driften ved overnevnte organisering, sammen med avhending av en del gamle 

barnehagebygg, kan finansieres store deler av byggekostnadene ved at driften i kommunal regi 

effektiviseres og at overføringene til private barnehager reduseres. 

2. Det utredes oppgradering av gymsalen ved Storslett skole, samt omgjøring av dagens svømmehall 

til gymsal nr. 2. I tillegg utredes bygging av nytt badeanlegg i tilknytning til dagens anlegg.  

3. Det utredes hva kostnadene blir ved en kraftig oppgradering og fornyelse av realfagmateriell og 

utstyr til skolene. 

4. Mellomtrinnet ved Rotsundelv skole utredes flyttet til Storslett fra høsten 2021. 

5. Det utredes bygging av ny 1-4 skole som erstatter sørfløyen ved Rotsundelv skole. Betongbygget 

og eksisterende lærerfløy utredes sanert. 

6. Sørkjosen skole selges og området omgjøres/reguleres til boligformål. 

 

Rune Benonisen (Ap) fremmet følgende forslag:  

Oppvekst- og kulturutvalget støtter skissen som gjelder framtidig bruk av kommunens 

bygningsmasse som følger av gjeldende vedtak som bygging av nye Moan skole, ledige areal på 

Storslett skole og nye Høgegga barnehage.  

Kostnader og faglige konsekvenser for tjenestene må utredes og framlegges politisk behandling før 

det tas endelig bestemmelse i sakene.  

Framtidig barnehagebehov er ikke tilstrekkelig avklart. Lokalisering av barnehager må følge vedtak 

som gjøres gjennom strategisk barnehageplan som er under utarbeidelse.  

Det ble først stemt over forslaget fra Thorheim (Frp). 1 stemte for og 5 stemte mot. Forslaget falt. 

Det ble deretter stemt over forslaget til Benonisen (Ap). 5 stemte for og 1 stemte mot. Forslaget 

vedtatt.  

Det ble deretter stemt over kommunedirektørens innstilling: 1 stemte for og 5 stemte mot. 

Innstillingen falt 

 



 

 

Vedtak: 

Oppvekst- og kulturutvalget støtter skissen som gjelder framtidig bruk av kommunens 

bygningsmasse som følger av gjeldende vedtak som bygging av nye Moan skole, ledige areal på 

Storslett skole og nye Høgegga barnehage.  

Kostnader og faglige konsekvenser for tjenestene må utredes og framlegges politisk behandling før 

det tas endelig bestemmelse i sakene.  

Framtidig barnehagebehov er ikke tilstrekkelig avklart. Lokalisering av barnehager må følge vedtak 

som gjøres gjennom strategisk barnehageplan som er under utarbeidelse. 

 


