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Saltdal kommune Arkiv: C09

Arkivsaksnr: 2011/556

Saksbehandler:  Anders Krane

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 30/12 15.10.2012

Sign. Eksp. til:

17. mai arrangement , hovedarrangement for Saltdal kommune på 
Rognan.

Vedlegg: Levekårutvalg 9/12
Hovedutvalg for kultur 25/99

Sakens bakgrunn
I forbindelse med arrangement i forbindelse med  17. mai på Rognan i 2012, stod 
Levekårsutvalget uten søkere fra organisasjoner som ønsket å være arrangør, noe som resulterte 
i at Levekårsutvalget selv, sammen med villige i formannskapet påtok seg praktiske arrangør 
oppgaver. Dette var en unntakssituasjon. Levekårutvalget vedtok i sak 9/12 at en skulle forsøke 
å få elever og foreldre i 9. klasse på Rognan til å påta seg arrangementet som en fast ordning. Og 
dersom dette ikke gikk skulle man invitere/ eventuelt pålegge andre organisasjoner som mottar 
kulturstøtte et ansvar for arrangementet. Denne siste delen av vedtaket har bevirket en del 
negative reaksjoner i ettertid. I levekårutvalget i sak 23/11, der foreldre på Røkland søker om 
bidrag til deres 17. maiarrangement slås det fast at bruken av Motivasjonshonorar fra 
kommunen er begrenset til Rognan, som kommunens hovedarrangement 17.mai.

Erfaringene fra 2012, tilsier at mangelen på entusiasme i forhold til å melde seg som arrangør 
kanskje er noe forbigående. I 2012 kom en sent i gang med dialogen med skolen/foreldrene, 
vedtaket om hvilke rutiner en skulle gjennomføre skjedde først i slutten av mars, og prosessen 
videre ble noe forsert. I ettertid har klasse 9.A  ved Rognan ungdomsskole meldt seg som 
arrangør av 17. mai på Rognan 2013. ( Og samme klasse kan tenke seg arrangementet også i 
2014) På denne bakgrunnen synes det fult mulig å basere videre 17 mai arrangement på vedtaket 
i Sak 9/12 i Levekårutvalget, men uten at tvangselementet opprettholdes. Følgende prosedyre 
foreslås for framtiden: På høsten året i forkant av 17. mai kontaktes og tilbys skoletrinn 9 på 
Rognan ungdomsskole, ved foreldrekontakter/elever, oppgaven som arrangør mot 
motivasjonshonorar kr; 20.000,- . Feiringen gjennomføres innenfor rammene som er etablert, 
tradisjonelt, og med støtte og bistand fra kulturenheten /kommunen. Dersom det ikke er ønskelig 



for det aktuelle klassetrinnet å påta seg oppgaven, lyses oppgaven ut, senest januar det aktuelle 
år slik at andre organisasjoner kan få muligheten til å bli arrangør.

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 Bøhlerengen.



Saltdal kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2012/1016

Saksbehandler:  Anders Krane

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 31/12 15.10.2012

Sign. Eksp. til:

Søknad om støtte til 17 maifeiring på Røkland

Foreliggende dokumenter:
- Søknad fra Foreldre ved Røkland skole v/ Vibeke Bredesen
- Hovedutvalg for kultur sak 25/99
- Levekårsutvalget sak 15/09 17.mai-arrangement på Rognan

Sakens bakgrunn
I søknaden søker Foreldre ved Røkland skole om støtte på kr 20.000 i støtte fra kommunen. De 
synes arbeidet med 17.mai på Røkland også skal verdsettes.

Vurdering
I Saltdal er det flere lokale 17. mai-arrangementer der det legges ned verdifullt dugnadsarbeid: I 
2010 var dette Nestby, Russånes, Junkerdal, Røkland og Rognan.
På Røkland er det tradisjon på at 7. klasse ved skolen står for arrangementet og får overskuddet 
inn på klassekontoen. Det samme er tilfelle ved Rognan barneskole der 6. klasse har ansvaret for 
skolens del av 17.mai-arrangementet. Begge steder er det barnetog , kafé, loddsalg, leker osv. 
Inntektene går hvert år til klassene som er arrangør. Arrangøren på Røkland nyter også godt av 
at korpset også spiller ved arrangementet her, innenfor rammen av det tilskuddet som de gis.

På Nestby er det UL Samhold som er arrangør, på Russånes IL/UL Heimhug og i Junkerdal er 
det grendehuset. Ingen av disse har fått kommunalt tilskudd.

17.mai-arrangementet i kommunesenteret Rognan er tidligere behandlet politisk flere ganger.
Hovedutvalg for kultur vedtok i 1999: 

1. HUK mener fortsatt at Saltdal kommune bør gi økonomisk støtte for å gjennomføre  
seriøse arrangement på nasjonaldagen på administrasjonssenteret Rognan. Arbeid  
knyttet til planlegging og gjennomføring av de enkelte delarrangemet er svært  
omfattende og har de siste årene ikke samsvart med det motivberingstilskudd som er gitt  
den aktuelle arrangør.



2. HUK vil derfor kommende økonomiplanperiode innarbeide kr 30.000,- i budsjettet for å  
dekke de utgifter som medgår. Beløpet fordeles med kr 12.000 i motivasjonshonorar, kr  
12.000 til normale driftsutgifter, samt kr 6.000 til de to korpsene Rognan Horn og 
Røkland Tut & Blæs.

3. Aktuelle arrangører skal søke kulturetaten innen 1. desember året før for å få tid til en  
forsvarlig planlegging.

I 2009 gjorde Levekårsutvalget et vedtak som fremdeles gjelder:

Følgende satser skal gjelde for 17. mai arrangementet fra og med 2010:
Motivasjonshonorar kr. 20.000
Honorar Hornmusikk kr. 10.000
Mat til hornmusikk/pensjonister kr. 4.000
Flygeblad/porto kr. 3.000
Diverse kr. 2.000
Sum kr. 39.000
Det skal utlyses invitasjon i januar til å søke om å arrangere 17. mai til alle lag og foreninger.
Beløpet dekkes innenfor Kulturenhetens konto 1.4700.5006/385 – Tilskudd allment kulturarbeid
uten ekstra midler.

Det kommunale tilskuddet gis ikke til lokale arrangører av 17. mai for å verdsette deres 
dugnadsarbeid. Dette er et meget viktig arbeid med stor betydning for lokalsamfunnet.
Tilskuddet gis til hovedarrangementet i kommunens administrasjonssentrum som er Rognan.
Dersom Levekårsutvalget ønsker å utvide omfanget av støtte til 17. mai arrangementer andre 
steder enn hovedarrangementet på Rognan, så må dette følges opp med økte rammer i budsjett 
og økonomiplanen.

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



Saltdal kommune Arkiv: A10

Arkivsaksnr: 2012/399

Saksbehandler:  Grete Pettersen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 32/12 15.10.2012

Sign. Eksp. til:

Foreldreundersøkelse i barnehagene
Foreliggende dokumenter:

- Resultater av undersøkelsen

Sakens bakgrunn:
I 2006 ble det foretatt en større brukerundersøkelse blant foreldrene i Saltdal.
Undersøkelsen var utarbeidet av personalet i samarbeid med foreldrerepresentantene i 
barnehagenes samarbeidsutvalg.

Denne undersøkelsen ligger til grunn for årets undersøkelse. Det er foretatt små endringer ut fra 
erfaringer med den forrige undersøkelsen.

Undersøkelsen omfatter 4 kommunale og 2 private barnehage. 

Undersøkelsen fra 2006 omfattet 1 privat barnehage, da Trollskogen ikke deltok.

Ved gjennomføringen av undersøkelsen var det til sammen 237 barn i barnehagene.
Innkomne svar 149 som utgjør en svarprosent på 62.

Hver barnehage har analysert sitt materiale og har på plandagene satt i gang tiltak i forhold til de 
utfordringer de har. Undersøkelsen har vært/blir også tatt opp i barnehagens samarbeidsutvalg. 

Vurdering
Brukerne av barnehagene i Saltdal viser stor fornøydhet med barnehagetilbudet.
Barnehagene er godt i gang med tiltak til forbedringer, og har brukt plandager i vår og høst til å 
utarbeide tiltak. Det har vært fokusert på de områdene der barnehagen scorer lavest. Dette 
varierer noe fra barnehage til barnehage. Eksempelvis er fornøydhet med bygg lavest i de gamle, 
nedslitte byggene og høyere i de nye.



De områdene som barnehagene har satt i verk tiltak på er:
- Bedre informasjon ut til foreldrene
- Tidligere åpning om morgenen
- Økt uteaktivitet
- Full kost
- Hvordan personalet møter barn og foreldre i garderoben
- Sikkerhet

Rådmannens innstilling
Levekårsutvalget tar undersøkelsen til orientering.



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2012/1051

Saksbehandler:  Mary-Ann Meisler

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 33/12 15.10.2012

Sign. Eksp. til:

Fordeling av vertskommunetilskudd 2013 - Rognan mottak

Foreliggende dokumenter:
- Informasjon fra UDI om satser for vertskommunetilskudd til kommuner med asylmottak. 
- Levekårsutvalgssak 53/11: Fordeling av kompensasjon for asylmottak 2012

Sakens bakgrunn
Saltdal kommune er nå vertskommune for et ordinært asylmottak med 213 plasser. Mottak for 
enslige mindreårige ble lagt ned i 01.05.2011 og kompensasjon for oppgaver knyttet til mottak 
av enslige mindreårige ble regulert ned allerede ved første budsjettregulering i 2011 og 
videreført i 2012. 

Satsene for vertskommunetilskuddet for 2012 er som følger:
- Grunnsats for kommune med mottak           kr  447 740,-
- Sats for ordinær mottakplass                        kr      4 800,-

Utbetalingen for 2012 for Rognan mottak er kr 1 470 140,- og utbetales på forskudd kvartalsvis 
med kr 367 535,-. Dette under forutsetningen at avtalen ikke endres når det gjelder antall 
mottaksplasser.

Vurdering
Foreløpig er det ikke mulig å forutsi nøyaktig vertskommunetilskudd for 2013, men som 
grunnlag til fordeling av vertskommunetilskuddet for 2013, kan en ta utgangspunkt i tilskuddet 
for 2012. Dog må en være forberedt på endringer i forhold til antall mottaksplasser, noe en fikk 
erfaring med i nedlegging av enslige mindreårige mottak og bortfall av oppgaver og tilskudd på 
kort varsel. Det bør av den grunn være en reserve for kostnader knyttet til omstilling i 
forbindelse med endring av antall mottaksplasser og eventuell nedlegging.

Selv om enslige mindreårige mottak er lagt ned, så vil det fortsatt kunne komme underårige 
beboere til det ordinære mottaket med utfordringer knyttet til helsesøster og overformynderi.



Av faste stillinger knyttet til asylmottaket som dekkes av vertskommunetilskuddet er det ½ 
stilling som helsesøster. Det er i hovedsak Helse og familie som har oppgaver knyttet til 
asylmottaket, herunder legetjeneste, helsestasjon, jordmortjeneste og veiledning psykiatri. I 
tillegg er det oftest behov for tolk knyttet til tjenesten noe som også skal dekkes av 
vertskommunetilskuddet.

Undervisningen ved Røkland skole, både for grunnskoleelever fra mottaket og voksne 
asylsøkere og flyktninger (de som har fått opphold), dekkes av annet tilskudd fra Fylkesmannen. 
Også her gis tilskuddet i forhold til antall elever, og det er ikke alltid mulighet til å tilpasse 
undervisningspersonell i forhold til svingninger i antall elever. For grunnskoleelevene er det 
også behov for tolk i forbindelse med oppstart og ved er konferansetimer. Ved Røkland skole 
har grunnskoleelever fra mottaket fått gratis SFO-plass, dette som et ledd innen sosialisering, 
integrering og styrking av norskkunnskapene. I dag gjelder det tre elever på småskoletrinnet og 
utgjør på årsbasis ca 22 500 kr.

Biblioteket er flittig brukt av beboerne på mottaket og deler av vertskommunetilskuddet har vært 
tilført kultur for styrking/tilrettelegging bibliotek. 

På denne bakgrunn foreslås følgende fordeling av enhetene som kompensasjon for oppgaver 
knyttet til asylmottaket 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,-  

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.



Saltdal kommune Arkiv: F25

Arkivsaksnr: 2011/1277

Saksbehandler:  Åge Kristoffersen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 34/12 15.10.2012

Sign. Eksp. til:

Betalingssatser leie trygghetsalarm Saltdal kommune

Sakens bakgrunn:
Trygghetsalarm er en tjeneste som brukere i hjemmetjenesten kan søke på. Tjenesten behovs 
vurderes og det gjøres enkeltvedtak om tildeling av tjenesten trygghetsalarm.

Pleie- og omsorg har gjennom år kjøpt inn trygghetsalarmer til dette bruket. 
I noen tilfeller har søkere om denne tjenesten funnet det formålsvennlig å kjøpe egen alarm på 
grunn av mangel på kommunale alarmer.

I dag er det registrert 11 private og 66 kommunale alarmer med tjenesten trygghetsalarm.

I dag har Saltdal kommune avtale med HT Safe om mottak av trygghetsalarm fra brukere i 
hjemmetjenesten. For denne tjenesten betaler Saltdal kommune kr 55.-/måned pr 
bruker/trygghetsalarm.

Pris på tjenesten har inntil nå vært kr 95.-/måned  for brukere med kommunale alarmer, og kr 
37.-/måned  for brukere med private alarmer.

Montering av trygghetsalarm foretas av vaktmester i hjemmetjenesten. En slik montering kan ta 
opptil 2-3 timer inkludert avtaleinngåelse med HT Safe.
Vaktmester har også ansvar for vedlikehold/batteriskifte på trygghetsalarm og knapp. 
Bruker har i dag ikke betalt selv for batteri eller montering av alarm.
Innkjøp av ny knapp koster i dag i overkant av kr 1 000.-

Uansett om det er kommunal eller privat trygghetsalarm, er det like stor kostnad for Saltdal 
kommune med montering, vedlikehold og utrykning.



Fauske kommune har i dag følgende satser for trygghetsalarm:
- Leie inkludert utrykning kr. 176.- pr /mnd for brukere over 2 G
- For brukere under 2 G kr 165.- pr/mnd inkludert hjemmetjenester. 
- Ved tap av alarmknapp må denne erstattes av bruker med kr. 900.-

Vurdering
Saltdal kommune har i dag en utgift på kr.55.-pr/mnd for hver trygghetsalarm som monteres hos 
en bruker. Dette dekker kun mottak av alarm fra bruker og videreformidling til 
hjemmetjenesten.

I dag er satsene kr 37.- pr/mnd for private alarmer og kr 95.- pr/mnd for kommunale alarmer.

Ved tap av knapp eller bytte av batteri, betales i dag av Saltdal kommune.
For å kunne dekke inn de reelle utgifter til montering og vedlikehold, samt avtale med HT Safe, 
foreslås det å øke betalingssatsen for private trygghetsalarmer til kr 75.- pr/mnd. 
Betalingssatsen for kommunale alarmer beholdes på kr 95.- pr/mnd.

Ved tap av knapp bør det vurderes om bruker skal erstatte hele eller deler av kostnadene ved 
innkjøp av ny.

I dag har ikke Saltdal kommune nok trygghetsalarmer. Det bør foretas innkjøp av 10 nye 
trygghetsalarmer i 2012 for å bytte ut gamle alarmer, og dermed ha nok alarmer til tildeling av 
tjenesten. 

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. 



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2012/1073

Saksbehandler:  Lillian Johansen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 35/12 15.10.2012

Sign. Eksp. til:

Fordeling av integreringstilskuddet 2013 – Saltdal 
Flyktningetjeneste

 
Sakens bakgrunn:
 
Saltdal kommune får integreringstilskudd i 2012 for 46 personer.
 
Satsene for integreringstilskuddet er som følger:
 
År 1 (2012)                                        kr 156.500,-  voksen
                                                              «  135.000,- barn
                                                              « 210.000,- enslig voksen
                                                              « 156.500,- enslig mindreårig
 
År 2 (2011)                                      kr 156.500,-
 
År 3 (2010)                                     kr 135.000,-
 
År 4 (2009)                                    kr  80.000,-
 
År 5 (2008)                                    kr 70.000,-
 
Utbetaling av integreringstilskudd for 2012 vi være ca. 5.400.000,-.
 
 
Vurdering
Integreringstilskuddet for 2013 vil beløpe seg til ca. 5.700.000,-.  Dette under forutsetning av at 
vi har mulighet til å bosette 10 personer samt at vi ikke får sekundærflyttinger innenfor 5-års 
perioden som vi får integreringstilskudd for.
 



Integreringstilskuddet dekker alt som har med drift av flyktningtjenesten.  Eksempelvis 
livsopphold og introduksjonslønn til flyktningene, lønn til ansatte ved flyktningkontoret, samt 
lønn til 50% saksbehandler ved NAV og 40% helsesøsterstilling.
 
Alle kommuner som bosetter flyktninger er lovpålagt å ha introduksjonsprogram.  Disse har rett 
på individuell tilpasset opplæring og oppfølging.  Alle som deltar i introduksjonsprogrammet 
mottar introduksjonslønn som pr. d.d. er kr 164.244,- pr. år.
 
Flyktningtjenesten dekker alle tolkeutgifter for de forskjellige enheter i kommunen, dette være 
seg NAV, skole barnehage etc.
 
Flyktninger som innenfor 5-års perioden har behov for økonomisk sosialhjelp får dette dekket av 
integreringstilskuddet.  Også alle utgifter til bosetting/etablering dekkes av 
integreringstilskuddet.
 
Integrerings/velferdtiltak blir brukt til diverse turer/ekskursjoner, kvinne/ungdoms gruppe, samt 
tilskudd til sertifikat.
 
Flyktningtjenesten dekker kurs som er relevant for de som i kommunen som jobber med 
flyktninger.
 
Flyktningtjenesten har egen bil i forbindelse med at en har mange hjemmebesøk, kjøring til 
helsesenter, sykehus, folkeregister, samt mange andre gjøremål i den daglige driften.
 
Har en sekundærflyttinger innenfor 5-års perioden må Saltdal kommune overføre deler av 
integreringstilskuddet til den kommune som flyktningen flyttet til.
 
Husleie/strøm i leiligheter/hus i påvente av bosetting dekkes også av integreringstilskuddet.
  
På denne bakgrunn foreslås følgende fordeling av integreringstilskuddet for 2013:

Faste stillinger
Herunder ½ stilling saksbehandler NAV       kr   1.100.000.-
 
Introduksjonslønn                     kr.  2.000.000,-
 
Velferdtiltak brukere          kr.        60.000,-
 
Tolkeutgifter                                     kr.        30.000,-
 
Kursavgifter/kursopphold                  kr.        40.000,-
 
Drivstoff/rekvisita                                        kr.        20.000.-
 
Internkjøp
40%  stilling som helsesøster                       kr.     230.000,-
Overføring Rognan barnehage                   kr. 
100.000,-                                                                     kr.     330.000,-
 
Overføring til andre kommuner             kr.     100.000,-
 
Bidrag sosialhjelp                              kr.     550.000,-



 
Husleie/strøm                                         kr.       40.000,-

 
Diverse
Telefonutgifter
Kontormateriell Støttekontakt
Faglitteratur
Forsikring årsavgift
Uforutsette utgifter/forhøyede kostnader            kr.      370.000.-
 
Sum fordelt                                                                kr.  4.640.000,-              
 
Restsum kr. 1.060.000,- avsettes til behov for uforutsette tiltak.

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



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2012/1074

Saksbehandler:  Christin Kristensen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 36/12 15.10.2012

Sign. Eksp. til:

Valg til styret for Harald Bakkes minnefond

Foreliggende dokumenter:
E-post fra Leif Kristian Madsen
Levekårssak 47/07
Vedtekter for fondet

Sakens bakgrunn
Nåværende styret for Harald Bakkes Minnefond består av:

Rolf Monsen (leder)
Bjørn Andor Drage
Leif Kristian Madsen
Rigmor Håkonsen
Grete Loe (valgt som representant fra Levekårsutvalget)

Det oppfordres til at nytt medlem blir valgt som følge av Rolf Monsens bortgang.

Da Rolf Monsen var valgt som leder,  bør det også velges ny leder.

Grete Loe ble valgt i forrige valgperiode da hun var medlem av levekårsutvalget.  Det kan tas 
stilling til om ett av dagens medlemmer av levekårsutvalget skal gå inn i styret i hennes sted.

Styret har spurt Kjell Magne Johansen og han har sagt seg villig til å bli valgt som nytt medlem.

Det synes som om Leif Kristian Madsen har fungert som leder nå.

Da det er en stund siden nye valg er foretatt, bør funksjonstiden presiseres.  Det er i vedtektene 
nevnt at medlemmene skal velges for 4 år men at det skal være vekselvis utskifting for å 
opprettholde kontinuiteten.



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.



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2012/1074

Saksbehandler:  Christin Kristensen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 37/12 15.10.2012

Sign. Eksp. til:

Harald Bakkes minnefond - Årsmelding og regnskap for 2011

Foreliggende dokumenter:
Årsmelding for 2011
Regnskap for 2011
Revisjonsberetning for 2011

Sakens bakgrunn
Som representantskap for Minnefondet, skal Levekårsutvalget få årsmelding m.v. framlagt til 
gjennomsyn.

Vedlagte dokumenter for 2011 legges frem for Levekårsutvalget

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