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HOVEDUTSKRIFT
AV I{øTEPROTOKOLL FRJL OPPVEKSTKOMITEEN

Den 24.november 2015 ble det avhol-dt møLe i oppvekstkomiteen.
Møte bl-e avholdt på rådhuset - møterom hefse/oppvekst.

Møte var berammet med sakliste, møteinnkaJ-J-ing og sakspapirer
den lB.november pr e-post til oppvekstkomiteens faste
representanter og vararepresentanter. Møte bl-e samtidig
kunngjort på kommunens hjemmeside.

TiI stede:

Forfall Møt-t forFunksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Parti
H
SP

SP

AP
AP

Navn
Jan-Harald Lyder
Mette Olsen
Amund Myrvold
Hanne Mathisen
Bernth Sjursen

Fra administrasjonen: Sektorleder Tone-Hil-de Faye, som sekretær
kontorfaglært Ul-la-Britt Simonsen.

M.øLe bl-e satt k]. 12. 30

Møtet ble hevet kI. l-5. 30
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t'7 /15
ÅRsrrlnr.nrNc GUNNARNES sKoLE

Innstillins:

Oppvekstkomiteen tar årsmelding fra Gunnarnes skole 201412015 til orientering.

Behandlins:

Vedtak:
Oppvekstkomiteen tar årsmelding fra Gunnames skole 201412015 til orientering.

Enst. vedtatt

l8/15
BUDSJETT 2016

Innstillins:
Oppvekstkomiteen anbefaler sektorens forslag til budsjett 2016

Behandlins:
Op pv e k st k o mite e n fr emmet fo lg en d e t í lleg g sfo rs la g :

- konto I1800 strøm Havøysund skole tas ned 100.00,- til 700.000,-.
- gratis skolefrukt tas inn med 20.000,-
- transportutgifter for distriktsskolene økes med 15.000,-
- kontor 11280 forbyggendetiltak økes med 50.000,-
- ungdomsrådet økes med 15.000,-

Vedtak:
Oppvekstkomiteen vedtar sektorens forslag til budsjett 2016,med følgende tilleggsforslag

- konto I I 800 strøm Havøysund skole tas ned 100.00,- til 700.000,-.
- gratis skolefrukt tas inn med 20.000,-
- transportutgifter for distriktsskolene økes med 15.000,-
- kontor 1 1280 forbyggende tiltak økes med 50.000,-
- ungdomsrådet økes med 15.000,-

Enst.vedtatt
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SKOLERUTE 2016t2017 0G 2017 t2018

Innstilling:
Oppvektskomiteen tar felles skolerute i Finnmark for2016/2017 og20l7l2018 til orientering.

Behandling:

Vedtak:
Oppvektskomiteen tar felles skolerute i Finnmark for2016/2017 og20l7l2018 til orientering.

Enst.vedtatt
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Det ble den24.lL.15 kI.12.30 avholdt møte i oppvekstkomiteen

Følgende var tilstede:
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