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Saker til behandling

PS 30/12 17. mai arrangement , hovedarrangement for Saltdal kommune på Rognan

Rådmannens innstilling
Hovedarrangement for 17. mai i Saltdal arrangeres på Rognan slik det framkommer av sak 
25/99 HUK. 
Feiringen av 17. mai i Saltdal med hovedarrangementet på Rognan skal utgjøre en ramme for at 
personer og foreninger i Saltdal kommune skal kunne feire og uttrykke stolthet og glede over 
landets grunnlovsdag og den frihet som grunnloven sikrer oss. 
Foreldre og elever i 9. klasse ved Rognan ungdomsskole tilbys høsten før arrangementet rollen 
som arrangør, mot motivasjonshonorar som tidligere vedtatt (Sak. 9/12 Levekår) Dersom nevnte 
klassetrinn ikke kan ta på seg oppgaven, lyses arrangørrollen ut blant lag og foreninger i Saltdal, 
senest i januar/februar det aktuelle året. Den som påtar seg arrangementet fer berettiget til 
motivasjonshonoraret.
For året 2013 tildeles arrangementet klasse 9A  ved Rognan Ungdomsskole, v/ foreldrekontakt 
Ole Bølerengen.
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Behandling:
Rådmannen  la frem følgende endret innstilling:
Hovedarrangement for 17. mai i Saltdal arrangeres på Rognan slik det framkommer av sak 
25/99 HUK. 

Feiringen av 17. mai i Saltdal med hovedarrangementet på Rognan skal utgjøre en ramme for at 
personer og foreninger i Saltdal kommune skal kunne feire og uttrykke stolthet og glede over 
landets grunnlovsdag og den frihet som grunnloven sikrer oss. 

Ansvar for 17. mai arrangement for påfølgende år lyses ut innen utgangen av november.

Frivilliger lag og foreninger samt klassene på ungdomstrinnet i Saltdal inviteres til å søke om å 
påta seg arrangementet.

Ved flere søkere vil organisasjoner som arbeider med barn og ungdom prioritert.

Truls Paulsen foreslo følgende tillegg:
Prosedyrer/rutiner i forhold til arrangementet utarbeides.

Rådmannens endrede innstilling med Truls Paulsens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtak:

Hovedarrangement for 17. mai i Saltdal arrangeres på Rognan slik det framkommer av sak 
25/99 HUK. 

Feiringen av 17. mai i Saltdal med hovedarrangementet på Rognan skal utgjøre en ramme for 
at personer og foreninger i Saltdal kommune skal kunne feire og uttrykke stolthet og glede 
over landets grunnlovsdag og den frihet som grunnloven sikrer oss. 

Ansvar for 17. mai arrangement for påfølgende år lyses ut innen utgangen av november.



Frivilliger lag og foreninger samt klassene på ungdomstrinnet i Saltdal inviteres til å søke om 
å påta seg arrangementet.

Ved flere søkere vil organisasjoner som arbeider med barn og ungdom prioritert.

Prosedyrer/rutiner i forhold til arrangementet utarbeides.

PS 31/12 Søknad om støtte til 17 maifeiring på Røkland
Rådmannens innstilling:
Levekårsutvalgets vedtak fra 2009 opprettholdes. Motivasjonshonoraret gis til arrangør av 
17.mai i Saltdals kommunesentrum Rognan.
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Behandling:

Enstemmig vedtak:

Levekårsutvalgets vedtak fra 2009 opprettholdes. Motivasjonshonoraret gis til arrangør av 
17.mai i Saltdals kommunesentrum Rognan.

PS 32/12 Foreldreundersøkelse i barnehagene

Rådmannens innstilling
Levekårsutvalget tar undersøkelsen til orientering.
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Behandling:

Enstemmig vedtak:

Levekårsutvalget tar undersøkelsen til orientering.

PS 33/12 Fordeling av vertskommunetilskudd 2013 - Rognan mottak

Rådmannens innstilling:
Fordeling av vertskommunetilskuddet for Rognan mottak for 2013:

Helse og familie:
½ stilling helsesøster kr: 330 000,-
Styrking legetjenester, helsestasjon, jordmor  og
veiledning psykiatri             kr: 250 000,-
Tolkeutgifter, materiell/lab kr: 150 000,-

            kr: 730 000,-
Overformynderiet;
Underårige i ordinært mottak  kr:  50 000,-

Kultur:



Styrking/tilrettelegging bibliotek                                           kr:  40 000,-

Røkland skole:
SFO grunnskoleelever og svingninger i antall elever    kr:   40 000,-
Beredskap for omstillingskostnader,
uforutsette hendelser og overordnede kostnader:               kr:  610 140,-
Sum fordelt  kr: 1470 140,-

Dersom avtalen vedr antall mottaksplasser endres, må kompensasjonen for de ulike kommunale 
tjenestene justeres i forhold til endringene.
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Behandling:

Enstemmig vedtak:

Fordeling av vertskommunetilskuddet for Rognan mottak for 2013:

Helse og familie:
½ stilling helsesøster kr: 330 000,-
Styrking legetjenester, helsestasjon, jordmor  og
veiledning psykiatri             kr: 250 000,-
Tolkeutgifter, materiell/lab kr: 150 000,-

            kr: 730 000,-
Overformynderiet;
Underårige i ordinært mottak  kr:  50 000,-

Kultur:
Styrking/tilrettelegging bibliotek                                           kr:  40 000,-

Røkland skole:
SFO grunnskoleelever og svingninger i antall elever    kr:   40 000,-
Beredskap for omstillingskostnader,
uforutsette hendelser og overordnede kostnader:               kr:  610 140,-
Sum fordelt  kr: 1470 140,-

Dersom avtalen vedr antall mottaksplasser endres, må kompensasjonen for de ulike 
kommunale tjenestene justeres i forhold til endringene.

PS 34/12 Betalingssatser trygghetsalarm Saltdal kommune

Rådmannens innstilling
Betalingssatsene for leie av trygghetsalarm inkludert utrykning beholdes på kr 95.-pr/mnd.
For private alarmer settes satsen for denne tjenesten til kr 75.-

Det foreslås å gå til innkjøp av 10 nye trygghetsalarmer i 2012. 
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Behandling:
Anne Britt Sletteng foreslo følgende:
Trygghetsalarmer skal være gratis for de som har behov for det.

Else Marie Ness foreslo følgende tillegg til siste setning i rådmannens innstilling:
…hvis det finnes dekning i årets budsjett.

Anne Britt Slettengs forslag falt med 6 mot 1 stemme.

Rådmannens innstilling med Else Marie Ness’ tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtak:

Betalingssatsene for leie av trygghetsalarm inkludert utrykning beholdes på kr 95.-pr/mnd.
For private alarmer settes satsen for denne tjenesten til kr 75.-

Det foreslås å gå til innkjøp av 10 nye trygghetsalarmer i 2012, hvis det finnes dekning i årets 
budsjett. 

PS 35/12 Fordeling av integreringstilskuddet - Flyktningetjenesten - 2013

Rådmannens innstilling
Saltdal levekårsutvalg godkjenner ovennevnte fordeling av integreringstilskuddet for 2013 til 
Saltdal flyktningetjeneste,  
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Behandling:

Enstemmig vedtak:

Saltdal levekårsutvalg godkjenner ovennevnte fordeling av integreringstilskuddet for 2013 til 
Saltdal flyktningetjeneste,  

PS 36/12 Valg til styret for Harald Bakkes minnefond

Rådmannens innstilling
Som nytt medlem av styret til Harald Bakkes Minnefond, velges _______

______  velges som styrets leder.

Funksjonstiden til  styrets leder og det nye medlemmet gjelder for 2012-2015.  Funsksjonstiden 
til de øvrige medlemmer forlenges til ut 2013.
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Behandling:



Enstemmig vedtak:

Som nytt medlem av styret til Harald Bakkes Minnefond, velges 
Kjell Magne Johansen.
Else Marie Ness (medlem fra Levekårsutvalget)

Kjell Magne Johansen  velges som styrets leder.

Funksjonstiden til de nye medlemmer samt styrets leder gjelder for 2012-2015. 
Funsksjonstiden til de øvrige medlemmer forlenges til ut 2013.

PS 37/12 Harald Bakkes minnefond - Årsmelding og regnskap for 2011

Rådmannens innstilling
Fremlagte årsmelding, årsregnskap og revisjonsberetning  for 2011 godkjennes.
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Behandling:

Enstemmig vedtak:

Fremlagte årsmelding, årsregnskap og revisjonsberetning for 2011 godkjennes.
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