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Saltdal kommune Arkiv: C40

Arkivsaksnr: 2010/652

Saksbehandler: Eva Ruth Spørck

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 11/12 30.04.2012

Sign. Eksp. til:

Revidering av kommunal plan for Den kulturelle skolesekken

Foreliggende dokumenter:

• Plan for Den kulturelle skolesekken 2012 – 16, Saltdal kommune. 
• Brev fra Nordland fylkeskommune vedr revidering av kommunal plan.
• Samarbeidsavtale mellom Nordland fylkeskommune ved Den kulturelle skolesekken og 

Saltdal kommune.

Sakens bakgrunn
Kommunene og Nordland fylkeskommune er nå inne i siste virkeår (skoleår)av vedtatte plan for 
Den kulturelle skolesekken (Dks). Kommunene i Nordland bes om å utarbeide samt vedta 
politisk, en lokal plan for Den kulturelle skolesekken for perioden skoleåret 2012/13 – 2015/16. 
En slik plan er en forutsetning for å kunne hente ut økonomiske ressurser og få tilgang til 
kunstproduksjoner fra fylkeskommunen. Frist er satt til 1.juli 2012.

Vurdering: 

Den kulturelle skolesekken(Dks) er en nasjonal ordning som skal medvirke til at elever i skolen 
får et profesjonelt kulturtilbud. Ordning kom første gang inn på statsbudsjett i 2001. Arbeidet 
med Dks er organisert på nasjonalt -, regionalt(fylke)- og lokalt nivå. 
Mål og prinsipp for ordningen er nedfelt i Stortingsmelding nr. 8 (2007 – 2008) ” Kulturell 
skulesekk for framtida”. 

OVERORDNEDE MÅLSETTINGER FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN: 
• å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud 

• å legge til rette for at elever i skolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og 
utvikle forståelse for kunst – og kulturuttrykk av alle slag 



• å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemming av kunstneriske og kulturelle 
uttrykk i realiseringen av skolen sine læringsmål

Saltdal fikk den første lokale Dks-planen i 2004, som siden ble revidert og vedtatt av 
kommunestyret i juni 2008. 

Saltdal mottar årlig 74.000 kr fra Nordland fylkeskommune til å realisere tiltak i tråd med den 
lokale Dks-planen. Utenom dette får skolene et gitt antall produksjoner innen musikk og 
scenekunst, og i tillegg gis det tilbud innen litteratur, visuell kunst eller film.
Hver skole har en egen kultur/Dks-kontakt, og fra mars 2010 ble ansvaret for koordinering av 
Dks lagt til rektor i kulturskolen. Sammen utgjør disse «Dks-gruppa» som blant annet initierer 
og planlegger de lokale prosjektene som blir gjennomført på hvert klassetrinn. 

Nordland fylkeskommune og Saltdal kommune inngikk i 2011 en samarbeidsavtale som 
regulerer funksjonsdelingen mellom kommunen og fylkeskommunen ad ansvar, tilbud etc i Den 
kulturelle skolesekken.

For at kommunene skal kunne fortsette å hente ut økonomiske ressurser og få tilgang til 
kunstproduksjoner fra fylkeskommunen kreves en politisk vedtatt plan for Den kulturelle 
skolesekken i kommunen. Erfaringene fra samarbeidet siden 2004 med Nordland 
fylkeskommune om arbeidet med Dks er i hovedsak svært positive, og virker hensiktsmessig. 

Det er imidlertid mulig for kommunene å forestå all aktivitet i Dks selv, og da få utbetalt en 
relativ andel av de midlene fylkeskommunen benytter til å sende kunstproduksjoner til 
kommunene. Dersom kommunen velger å ta hand om hele Dks – virksomheten må det 
utarbeides en plan som beskriver mål og metoder for dette. Tilsvarende må en slik plan 
inneholde en beskrivelse av hvordan tilbudet skal kvalitetssikres. Det vil også bli stilt krav til 
særlig rapportering inkl. revidert regnskap. Dersom en kommune velger fullt og alene å ta 
ansvar for Dks vil dette innebære at kommunen ikke blir en del av fylkeskommunens øvrige Dks 
– tilbud. Dette er en mye mer krevende måte for Saltdal kommune å organisere sitt Dks-arbeid, 
og vil kreve langt større både faglige- og økonomiske ressurser for å oppnå den kvaliteten som 
man får gjennom samarbeidet med fylkeskommunen. 

Arbeidet med foreliggende plan har i hovedsak vært utført av «Dks – gruppa». Organiseringen 
og tidsplanen for revideringen ble presentert for skoleledernettverket i desember, og underveis 
har skolene hatt muligheter til å komme med innspill. Det har kommet svært få tilbakemeldinger 
på forslaget til ny plan som var ute på «høring» i slutten av mars. Dette oppfattes dithen at 
planen er funksjonell, og har fått med de vesentligste punkter i forhold til arbeidet med Dks.

Rådmannens innstilling
Saltdals plan for Den kulturelle skolesekken vedtas.



Saltdal kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2012/141

Saksbehandler:  Anders Krane

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 12/12 30.04.2012

Sign. Eksp. til:

Fordeling av kulturmidler 2012 lag og foreninger.
Foreliggende dokumenter:
- 14 søknader (samlet søknadssum kr 267,500,-) 
- Saltdal kommunes budsjett for 2012
- HUK-sak 30/87: Prinsipper for tildeling av kulturmidler

Sakens bakgrunn
Kulturmidlene for 2012 er kunngjort på kommunens nettsider etc. med søknadsfrist 30.mars. 
Kulturenheten inviterte til et kontaktmøte før jul der det ble gitt informasjon om kulturmidlene.
Informasjon er også sendt ut til alle lag og foreninger. I tillegg fikk fjorårets
søkere tilsendt informasjon og søknadsskjema elektronisk. Det er tatt kontakt per telefon til noen som 
ikke hadde fått med seg fristen og disse fikk noen dager forlenget frist. Kulturmidlene har også hatt 
omtale i lokalavisene.
I følge Saltdal kommunes budsjett har man for 2012 følgende summer til disposisjon for lag og
foreninger:
Konto 1.4700/5004/383 - Tilskudd lag og foreninger kr 82.000.

Vurdering
Det er kommet inn 14 søknader i år, mot 17 i 2011.
I prinsippene for tildeling vedtok Hovedutvalg for kultur i 1987 at de lag og foreninger som arbeider med
barn og unge prioriteres. Dette vedtaket står fremdeles ved lag. Dermed legges også til grunn at
voksne  som driver hobbyvirksomhet bør betale sin virksomhet selv. Det har også vært vanlig å
prioritere de lag og foreninger som er heimehørende i Saltdal framfor distrikts- eller landsomfattende lag.
Økonomien i de enkelte lag er forskjellig. Mange har overskudd og penger på bok, andre driver med
underskudd enkelte år. Dette er ikke tillagt stor vekt i forslaget til fordeling fordi det ikke skal medføre
fordeler å bruke mer penger enn man har. Når organisasjoner vesentlig for voksne foreslås tildelt noe 
midler, er dette for å stimulere til at organisasjonen legget til rette for arrangementer og tiltak som 
kommer barn og unge til gode. I det siste er kommunene pålagt et stadig større ansvar for å bidra til 
bedre folkehelse, også Saltdal kommune har prioritert dette gjennom å etablere en funksjon som 
folkehelsekoordinator. Det kan ved framtidige tildelinger av kulturmidler til kulturformål også legges 
vekt på folkehelseperspektivet som et vurderingskriterium. Erfaringsmessig kommer det i løpet av året 
søknader om midler til formål som det er ønskelig å støtte, derfor forslås kr 8.000,- av midlene 
tilbakeholdt for senere disponering. Tilskudd utbetales ikke før dokumentasjon er levert.



Kommentarer til de enkelte søknader:

Rognan Damekor har gledet bygda med sang gjennom generasjoner. I 2012 har koret 80 års jubileum.
Det koster penger å drive et kor og de søker om kulturmidler til diverse utgifter som bl.a. dirigentens
lønn og videreutvikling av koret.
 Deltakerne er voksne. 

Røkland Blandakor hadde 30 års jubileum i fjor. De har et aktivt
program og skal bl.a. vårkonsert på hotellet. De søker midler til diverse utgifter
som dirigentens lønn m.m. 
Deltakerne er voksne.

Rognan Hornorkester trenger å kjøpe inn flere instrumenter. De ønsker å
være mer aktiv ute med gatekonserter og behøver også nye noter.

Saltdal Skolekorps søker støtte til drift og er avhengige av støtte fra kulturmidler. De har også behov for 
å kjøpe inn nye instrumenter. De to korpsene er ganske avhengige av hverandre både for inspirasjon og 
instruktørhjelp. Korpsene driver en kostnadskrevende aktivitet og de har begrensede muligheter for 
inntekter for øvrig.

Saltdalsstrykerne er medlem i UNOF (de unges orkesterforbund) og deltar på seminarer rundt om i
fylket. Dette er samlinger som gir strykerne gode erfaringer musikalsk og er et verdifullt supplement til
den ordinære spilleopplæringen.

Saltdal jeger- og fiskerforening søker støtte og de har aktiviteter for barn og ungdom i aldersgruppen
12-24 år. I år arrangeres det hele 13 forskjellige aktiviteter i perioden mars til nov. Årlig er det vinter jakt 
på rev og ryper for unge. Aktivitetene som tilbys barn og unge gjennom SJF underbygger målsettingene i 
folkehelsearbeidet og representerer et alternativ til idrettslagenes aktivitet.

Norges Blindeforbund, Nordland er en regional/nasjonal organisasjon, de søker om kr 500 per 
synshemmet person til driftsutgifter i forbindelse med utgivelse av lydavis. I Saltdal er det registrert 12 
medlemmer.

U.L. Heimsyn  arrangerer juletrefest, klubbkvelder for Barneklubben og legger til rette  for deres egen 
Juniorklubb i forbindelse med halloween og karnevalsfeiring m.m. Mangelfull dokumentasjon.

Toppen Grendehus søker midler til utstyr som kan styrke deres aktiviteter for barn i forbindelse med 
arrangementer i grendelaget. Etter at egne midler til grendehusene er tatt ut av budsjettene, er også disse 
foreningene henvist til å søke kulturmidler for å legge til rette for kulturaktiviteter for barn og unge. De 
siste årene har en del ungdomslag søkt om midler til sine aktiviteter.

Saltdal Kystlag søker om midler til sertifisering av redningsutstyr til Kystlagets båt m/k Kjetil.
Hvert år under Trebåtdagene formidler Saltdal Kystlag båtbyggerteknikker m.m. til skoleklasser. 
Søknaden er mangelfullt dokumentert.

Saltdal Fotoklubb søker midler til oppfølging og videreføring av klubben bla. Leie av lokaler.
 Høyt aktivitetsnivå med kurs for unge, utstillinger og bidrag ved arrangement m.m.

Samefolkets dag ble arrangert av en arbeidsgruppe i 2012. Et positivt arrangement, med aktivisering av 
barn og voksne, samt en positiv synliggjøring av samisk identitet og nærvær i lokalsamfunnet. 
Samefolkets dag er ikke en organisasjon, men et arrangement som det for framtiden bør vurderes støtte 
til på linje med andre festivaler, og saksbehandles som en del av dette. Ettersom Samefolkets dag ikke 
kom med blant søkerne ved fordelingen av årets festivalstøtte, innstilles det likevel på at arrangementet 
tildeles en liten støtte over kulturmidlene for dette året.

Saltdal felles menighetsråd søker om støtte til et samarbeidsprosjekt mellom SULK sing og tilsvarende 
kor i Misvær og Skjerstad i Bodø kommune. Samarbeidet skal resultere i felles konserter i Saltdal og på 



Skjerstad. Dette er prisverdige tiltak, men aktivitetene i Saltdal felleskirkelige råd har en 
grunnfinansiering som er organisert annerledes enn for de øvrige organisasjonene.
FKSK. søker om midler til kulturformål for å pusse opp klubbhuset.  Fksk.  søker og får en betydelig 
andel av kulturmidlene til idrettsformål. Klubben har også en stor økonomi med betydelige inntekter fra 
egen aktivitet og sponsing. Vi  foreslår at søknaden fra Fk.sk. ikke gis støtte her.

Rådmannens innstilling:

Nr. Søker Innstilling2012   Søknadssum2012   Tildelt 2011 Medlem

01. Rognan Damekor 2.000 10.000 1.000  25 v
02. Røkland Blandakor 2.000  3.000 1.000  46 v
03. Rognan Hornorkester 20.000 69.000 18.000  25 v & u
04. Saltdal Skolekorps 20.000 50.000 18.000 15 u & b
05. Saltdalsstrykerne 3.000 4.000 1.500 11 u & b
06. Saltdal Jeger og Fiskerfor.  8.000 10.000 8.000  253 v & b
07. Toppen Grendehus,Stamnes2.000 8.000 -
08. Norges Blindeforbund,Nordl. 0 6.000 - -
09. Saltdal Kystlag  4.000 15.000 6.500 55 v
10. Saltdal Fotoklubb 2.000 5.000 1.500 45 v & u
11. U.L. Heimsyn  5.000 20.000 -
12. Samefolkets dag v/arb.gr.     4.000               12.500 -
13. Saltdals felles menighetsråd  2000 5.000 -
14. Saltdalskameratene    0 50.000 -
Ikke fordelt, til disp. 8.000
SUM 82.000 267.500  
Beløpet dekkes over konto 1.4700/5004/383 Tilskudd lag og foreninger.



Saltdal kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2012/140

Saksbehandler:  Camilla Olsen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 13/12 30.04.2012

Sign. Eksp. til:

Tildeling av kulturmidler til idrettsformål 2012

Foreliggende dokumenter:
• 7 innkomne søknader
• Referat fra Saltdal idrettsråd 18.04.2012

Sakens bakgrunn
Kulturmidler til idrettsformål har vært utlyst på kommunens hjemmeside med søknadsfrist 30. 
mars. Søknadsskjema var tilgjengelig på kommunens hjemmesider og på kulturkontoret. I 
tillegg fikk alle idrettslag som tidligere har søkt om midler tilsendt søknadsskjema. Ved 
søknadsfristens utløp var det kommet inn 7 søknader. Saltdal kommune har satt av kr 185 000,- i 
budsjettet for 2012 til kulturmidler til idrettsformål, hvorav kr 60 000,- av tilskuddet er avsatt til 
lysløyper i henhold til sak 1/2010 i levekårsutvalget.

Vurdering
Det må først tas stilling til om hele beløpet skal disponeres. I behandling av saken har man tatt 
utgangspunkt i at hele beløpet disponeres. Siden kr 60 000,- er avsatt til lysløyper, gjenstår det 
kr 125 000,- til fordeling mellom idrettslagene.

Fordeling av antall medlemmer under 18 år og satsningsområder:
Idrettslag: Antall medl. 

under 18 år:
Satsningsområder i 2012:

SK Wings 11 ● All- idrettsgruppe for barn født 2005- 2007
● Delta på Piteå- turnering
●Delta på andre turneringer i nærområdet

Rognan IL 297 ● Vi «mister» ungdom mellom 14 og 18 år, i hovedsak 
gutter. Hovedmålet er å få disse «tilbake».
Et av prøveprosjektene er en dobbel treningstime i 
idrettshallen «på tvers av særidrett» med Håvard Edvardsen 
som trener.

Saltdal 32 ● Ungdomsarbeid og rekruttering



Skytterlag ● Ferdigstillelse av Prestmoen skyteanlegg
FKSK 187 ● Holde barn og ungdom aktive lengst mulig

● Skolere trenere i klubben for å øke kvaliteten på 
treningene
● Skolere unge dommere til klubben

IL og UL 
Heimhug

68 ● Skiaktiviteter
● Friidrett

IL Vinger 110 ● Skiaktivitet
Saltdal 
Bordtennisklubb

82 ● Gi tilbud om trening for alle som ønsker det i 2012/ 2013
● Arrangere NNM på Rognan (gjennomført)
● Delta i divisjonsspill
● Delta i regionalcuper i Nord- Norge

SUM 787

Idrettslagene har svært ulik økonomi, men de fleste greier å drive lagene i balanse. Lagene 
opererer med mange typer medlemskap og med svært varierende kontingent på grunnlag av 
aktivitetens art.

Idrettsrådet ble bedt om å komme med en uttalelse og et forslag til fordeling ut fra søknadene 
som kom inn. Saken var oppe i idrettsrådet 18. april 2012. Idrettsrådet er spesielt opptatt av i 
hvor stor grad idrettslagene har organiserte tilbud for sine medlemmer under 18 år. Det er 
ønskelig at idrettslag som er aktive og som gir barn og ungdom under 18 år ukentlige og gode 
tilbud, får en større del av midlene. De ønsker at de største idrettslagene, Rognan IL, FKSK, IL 
Vinger og Saltdal Bordtennisklubb blir prioritert siden de har mange aktive medlemmer som får 
et ukentlig treningstilbud. Idrettsrådet ønsker at kulturmidlene skal generere mer aktivitet til 
barn og ungdom i kommunen vår.

Det er usikkerhet om hvor mange av medlemmene i IL og UL Heimhug som blir automatisk 
medlem av laget, og hvor mange som har meldt seg inn for å drive med idrett. Idrettsaktiviteten 
som laget har er ofte i samarbeid med andre idrettslag, det være seg kretsrenn, sonerenn, 
cuprenn og klubbrenn på ski. Derfor ønsker idrettsrådet at Heimhug får en noe mindre del av 
midlene i forhold antall medlemmer.

Følgende forslag til fordeling foreligger:
Klubbnavn Søknads-

beløp 2012
Annet Tildelt 

2010 
Tildelt 
2011

Forslag til 
innstilling
2012 

SK Wings 10 000 ikke søkt ikke søkt 2 000
Rognan IL 55 000 * 130 

lyspunkt
39 000 48 000 49 000

Saltdal 
Skytterlag

50 000 6 000 7 000 5 000

FKSK 60 000 30 000 30 000 32 000
IL og UL 
Heimhug

50 000 * 61 
lyspunkt

4 000 3 000 3 000

IL Vinger 30 000 * 36 
lyspunkt

9 000 17 000 19 000

Saltdal 
Bordtennisklubb

50 000 20 000 20 000 15 000

Sum 305 000 227 lyspunkt 108 000 125 000 125 000



Midlene er fordelt ut fra grad av organisert aktivitet rettet mot barn og ungdom, og ut fra antall 
medlemmer under 18 år.

Saltdal Bordtennisklubb har mottatt et forholdsvis stort beløp ut fra antall medlemmer de første 
to årene de har vært i drift. Dette fordi de har hatt stort behov for innkjøp av utstyr. I år er de 
innstilt med en noe mindre sum som er mer i henhold til antall medlemmer.

Tilskudd til lysløyper, kr 60 000, fordeles på følgende måte i henhold til levekårsutvalgssak 
1/2010:

- Kr 4 000,- gis som tilskudd pr. lysløype
- Kr 48 000,- fordeles på 227 lyspunkt = 211,50 pr lyspunkt i tilskudd

Tillegg for lys plusses på øvrig tildeling:
RIL: Kr 4 000,- + (130 x kr 211,50) = ca kr 31 490,-
IL Heimhug: Kr 4 000,- + (61 x kr 211,50) = ca kr 16 900,-
IL Vinger: Kr 4 000,- + (36 x kr 211,50) = ca kr 11 610,-

SUM      kr 60 000,-

Rådmannens innstilling

Klubbnavn Søknads-
beløp 2012

Forslag til 
innstilling
2012 

SK Wings 10 000 2 000
Rognan IL 55 000 49 000
Saltdal 
Skytterlag

50 000 5 000

FKSK 60 000 32 000
IL og UL 
Heimhug

50 000 3 000

IL Vinger 30 000 19 000
Saltdal 
Bordtennisklubb

50 000 15 000

Sum 305 000 125 000

Tilskudd til lysløyper, kr 60 000, fordeles på følgende måte:
- Kr 4 000,- gis som tilskudd pr. lysløype
- Kr 48 000,- fordeles på 227 lyspunkt = 211,50 pr lyspunkt i tilskudd

Tillegg for lys plusses på øvrig tildeling:
RIL: Kr 4 000,- + (130 x kr 211,50) = ca kr 31 490,-
IL Heimhug: Kr 4 000,- + (61 x kr 211,50) = ca kr 16 900,-
IL Vinger: Kr 4 000,- + (36 x kr 211,50) = ca kr 11 610,-

SUM      kr 60 000,-



Saltdal kommune Arkiv: C09

Arkivsaksnr: 2011/556

Saksbehandler:  Liv Krane

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 14/12 30.04.2012

Sign. Eksp. til:

Arrangement av 17. mai

Foreliggende dokumenter:
- Levekårsutvalg 9/12
- Liste økonomi og arbeidsoppgaver

Sakens bakgrunn
På Levekårsutvalgets møte 26.03.12 ble det gjort følgende vedtak:

Foreldreutvalget på ungdomskoletrinnet oppfordres til å få 9.klassen(e) til å påta seg
ettermiddagsarrangementet for 17. mai på Rognan til inntekt for klassen. Oppfordringen
gjelder særskilt for 2012 men kan bli til fast ordning om ønskelig.
Dersom 9. klassene ikke vil påta seg oppgaven, skal medlemmene av Levekårsutvalget og
Formannskapet påta ansvaret for 17. mai arrangementet i 2012.
I tilfellet at 9. klassene ikke vil ta oppgaven fom. 2013, knyttes 17. mai arrangementet til
tildeling av kulturmidler, der lag og foreninger pålegges til å ta arrangementet på rundgang. I
tilfelle negativ respons vil konsekvensen være mulig nedkutting av tilskuddsmidler.
Tilskudd på kr. 20.000 blir uansett tildelt den som påtar seg arrangementet.

Vurdering
Kulturenheten har undersøkt hvordan nabokommunene gjennomfører feiringen av 17. mai. 
Fauske har en tilsvarende ordning som Saltdal – de gir et tilskudd på kr 25.000 + 15.000 til 
utgiftsdekning. Men hensikten der er ikke at noen skal tjene penger på 17. mai, de som påtar seg 
oppgaven skal gjøre det for å bidra til felleskapet ved sin innsats, sier kultursjefen på Fauske. I 
år er det Fauskesprint som arrangerer 17. mai der. I Bodø er Formannskapet som har ansvaret 
for 17. mai-feiringen. 

Vedtaket på forrige møte i Levekårsutvalget ble sendt ut til foreldreutvalgene for 9. klasse på 
Rognan ungdomsskole og Røkland skole 27.03.12, og 13.04.12 kom svarene inn. 
Ingen av de forspurte så seg i stand til å påta seg arrangementet. Hovedårsaken var at de hadde 
konfirmanter i mai og måtte bruke ressursene på dette.



Dermed blir det Levekårsutvalget/Formannskapet som skal planlegge og gjennomføre 17. mai 
på Rognan i 2012  

Kulturenheten har utarbeidet en liste over arbeidsoppgavene som ligger vedlagt saken, samt en 
oversikt over økonomien.
Senest 11. mai bør programmet være klart slik at man rekker å annonsere det ut i avisene.

Rådmannens innstilling
Levekårsutvalget fordeler arbeidsoppgavene i forbindelse med arrangement 17. mai 2012.



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2012/443

Saksbehandler:  Grete Pettersen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 15/12 30.04.2012

Sign. Eksp. til:

Øking av satser kostpenger i barnehagene

Foreliggende dokumenter:
Betalingssatser gjeldende fra 01.02.09.

Sakens bakgrunn:
Satsene for kostpenger i barnehagene har stått uendret siden 2008.
Sats kostpenger skal tilsvare det barnehagen har i utgifter til mat.
Styrermøte for Saltdal barnehager har i møte 23.03.12 konkludert med at dagens satser ikke er 
tilstrekkelig for de utgifter barnehagene har til mat.
Styrermøte foreslår følgende endring:
Full kost kr. 300.- pr. mnd.
Delvis kost: kr 200.- pr. mnd.
Økningen bes gjennomført fra 16.08.12.

Vurdering:
Matvareprisene har steget fra 2008 til 2012.
Barnehagene i Saltdal er opptatt av at barn skal ha et godt kosthold og følger derfor de nasjonale 
retningslinjene for kosthold i barnehagene.
Matvarer som er anbefalt har en høyere pris enn mindre næringsrike produkter.
God kost i barnehagen er viktig i et folkehelseperspektiv.
Forslaget utgjør en økning i kostpenger fra ca. kr. 12.50 til ca. kr. 14.- pr. dag.

Rådmannens innstilling
Følgende satser for kostpenger i barnehagene vedtas fra 16.08.12:
Full kost kr. 300.- pr. mnd.
Delvis kost kr. 200.- pr. mnd.



Saltdal kommune Arkiv: A10

Arkivsaksnr: 2012/50

Saksbehandler:  Grete Pettersen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 16/12 30.04.2012

Sign. Eksp. til:

Anker barnehageopptak 2012

Foreliggende dokumenter:
Det er innkommet 5 anker.

Sakens bakgrunn:
På grunn av stor søkermengde under hovedopptaket, var det i første omgang kun plass til de 
barna som har rett til barnehageplass etter loven.
Det er avsatt 7.5 plasser til eventuelle anker. Dersom disse ikke benyttes ved ankebehandling, 
vil de bli tildelt etter venteliste.

Vurdering:
Opptaksutvalget har i møte 17.04.12 behandlet ankene. Opptaksutvalget vurderer at 4 av ankene 
ikke inneholder nye opplysninger som ville gitt et annet utfall av saken. 
Opptaksutvalget vurderer at søker nr. 19 bør tas til følge. 
Tildeling etter venteliste vil bli foretatt av opptaksutvalget i møte 08.05.12.

Rådmannens innstilling:
Anke fra søker nr. 14, 29, 59 og 66 tas ikke til følge, da det ikke er kommet nye opplysninger 
som ville gitt et annet utfall av saken.
Anke fra søker nr. 19 Sandy Olsen tas til følge og tildeles hel plass i Rognan barnehage. 



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2012/436

Saksbehandler:  Grete Pettersen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 17/12 30.04.2012

Sign. Eksp. til:

Godkjenning av Trollskogen barnehage

Foreliggende dokumenter:
- Søknad fra HERO om godkjenning datert 9. mars 2012
- Ferdigattest fra Saltdal kommune, planavdelinga
- Samtykke fra Arbeidstilsynet datert 08.06.09
- Driftsgodkjenning fra Helse- og miljøtilsyn Salten datert 04.01.12 med tilsendte 

rutinebeskrivelser, internkontrollplan og smittevernplan fra barnehagen
- Politiattest på ansvarlig person på vegne av HERO som eier.

Sakens bakgrunn
I følge Lov om barnehager § 13 skal barnehager godkjennes av kommunen. Før slik 
godkjenning gis, skal uttalelse og godkjenning fra kommunens planavdeling, arbeidstilsynet og 
Helse- og miljøtilsyn foreligge.

• Kommunen skal ved behandling av søknad om godkjenning foreta en konkret vurdering 
av barnehagens egnethet i forhold til de krav som stilles i lovens § 1 og § 2.

Følgende skal vurderes før godkjenning gis
• Utforming og egnethet
• Arealfastsetting og arealutnytting
• Vurdering av uteområdet
• Vedtekter

Trollskogen barnehage har tidligere vært drevet i midlertidige lokaler i mottaket.
Fra desember 2010 har barnehagen vært drevet i nye lokaler. Driften har vært gitt midlertidig 
godkjenning av enhetsleder i påvente av de endelige godkjenninger fra Helse -og miljø Salten. 
Barnehagen er skilt ut som eget selskap eid av HERO mottak.
Der søkes nu om permanent godkjenning.

• Teknisk etat har i brev av 1.2.2011 gitt ferdigattest uten merknader
• Arbeidstilsynet har i brev av 08.06.09 gitt samtykke under vilkår av at ventilasjonsplan 

utarbeides og at det monteres benk i stellerom. Dette er bekreftet utført av barnehagen.



• Helse og miljøtilsyn Salten har i vedtak av 04.01.12 gitt godkjenning med følgende 
merknader:

- Systematisk internkontrollrutiner. Dette er utført.
- Dokumentasjon av utbedring av fuktskader gammelbygg. Utført.
- Smittevernplan. Utført.
- Måling av lysstyrke. Utført
- Måling av lyd. Utført
- Solavskjerming. Blir foretatt våren 2012
- Forebygge nye fuktskader. Blir foretatt i september 2012

Vurdering
Utforming og egnethet.
Trollskogen barnehage er egnet til formålet. Barnehagen er planlagt og bygget som barnehage i 
samarbeid med de tilsatte og foreldrene. Det er tenkt på praktiske løsninger i forhold til 
pedagogisk arbeid med barn fra 0 år og oppover. Det er også lagt til rette for at 
funksjonshemmede barn skal kunne benytte barnehagen.

Arealfastsetting og arealutnytting:
I Saltdal kommune er arealnormen 4 kvm. pr. barn over 3 år og 5,3 kvm pr. barn under 3 år. 
Dette er i tråd med veiledende norm fra departementet. Disse normene følges av Trollskogen 
barnehage.
Med et netto lekeareal innendørs på 300 kvm. har barnehagen 72 plasser. Barn under 3 år opptar 
to plasser.

Uteområdet:
Barnehagens beliggenhet er nær store friarealer. Uteområdet gir plass og muligheter til allsidig 
lek og utfoldelse. Selve lekeplassen tilfredsstiller anbefalinger på minimum 6 x netto lekeareal 
innendørs. I tillegg har barnehagen store naturområder som nærmeste nabo.
 
Vedtekter: 
Barnehagen har vedtekter som oppfyller de krav som settes i loven.

Bemanning:
Bemanningsnormen er like de kommunale barnehagene, 3 voksne på 9 små barn /18 store barn.

Åpningstid:
9 timer per dag.

Rådmannens innstilling
Trollskogen barnehage godkjennes med netto leke- og oppholdsareal på 300 kvm.

Barnas oppholdstid begrenses til 9 timer per dag.

Barnas alder settes fra 0 år. 



Saltdal kommune Arkiv: 252

Arkivsaksnr: 2011/521

Saksbehandler:  Stina Fridtjofsen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 18/12 30.04.2012

Sign. Eksp. til:

Klage på vedtak Startlån

Foreliggende dokumenter:
• Søknad om startlån til restaurering.
• Svar på søknad 06.03.2012 
• Klage på vedtak 15.03.2012 

Vedleggene legges fram på møte.

Sakens bakgrunn
I henhold til delegasjonsreglement k.sak 04/04 vedrørende klager boligutvalgssaker er det 
levekårsutvalget som er klageinstans.

Søker ble innvilget et startlån på kr. 650.000,- den 19.10.2011 med økning til kr. 700.000,- den 
4.11.12. Det var til boligkjøp og noe restaurering.
Det ble vurdert som maks lånebeløp utfra husstandens økonomi. 
Ny søknad mottatt på kr. 300.000,- for restaurering/oppgradering av boligen. 

Vurdering
Boligutvalget har vurdert ny søknad i forhold til søkerens økonomiske situasjon og finner ikke 
grunnlag for å innvilge et tilleggslån på kr. 300.000,-.

Rådmannens innstilling
Boligutvalgets vedtak av 06.03.12 opprettholdelses.
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