
Saltdal kommune Møteinnkalling

Utvalg: Levekårsutvalg
Møtested: Røkland skole
Dato: 03.12.2012
Tidspunkt: 09:30

Eventuelt forfall må meldes Servicekontoret snarest på tlf. 75 68 20 00.  Vararepresentanter 
møter etter nærmere beskjed.

Saksliste
Utvalgs-
saksnr

Innhold Vedlegg Arkivsaksnr

Saker til behandling

PS 38/12 Referater levekårsutvalget 03.12.12 2012/1

PS 39/12 Kurdøgnpris Saltdal sykehjem 2013 2011/1092

PS 40/12 Godtgjøring for avlastning og støttekontakt. 2012/1122

PS 41/12 Dagtilbud for hjemmeboende demente 1-11 2012/1216

PS 42/12 Betalingssatser for ambulerende vaktmester 2013 2011/1393

PS 43/12 Betalingssatser for omsorgslønn 2013. 2011/1285

PS 44/12 Husleie/energiutgifter kommunale omsorgsboliger 
2013

2011/1280

PS 45/12 Fellesutgifter ved Osvegen 54, Heimly, Fløyvegen 
12,14,16,18,20,24,26,51

2011/1279

PS 46/12 Betalingssatser ved leie/vedlikehold av trygghetsalarm 
for 2013

2011/1277

PS 47/12 Vederlag/egenbetaling for hjemmetjenester 2013 2011/1158

PS 48/12 Salg av diverse måltider 2011/1278

PS 49/12 Spørsmål om barnetrygd skal være med i 
inntektsgrunnlaget for utmåling økonomisk sosialhjelp

2010/136

PS 50/12 Norm for sosialhjelp 2013 2010/136

PS 51/12 Endring av Retningslinjer og vedtekter for 
skolefritidsordninger i Saltdal

12-14 2007/243

PS 52/12 Øking av satser for SFO 2013 2007/243

PS 53/12 Omgjøring av turnuslegestilling til fastlegehjemmel



Det blir også møte i klientutvalget like etter møtet i Levekårsutvalget med 1 sak til behandling 
som legges frem i møtet.

Rognan, 28.11.12

Lindis Pettersen
leder



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2012/1

Saksbehandler:  Christin Kristensen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 38/12 03.12.2012

Sign. Eksp. til:

Referater levekårsutvalget 03.12.12

Foreliggende dokumenter:
- Tilsynsrapport Engan Gårdsbarnehage dat. 05.11.12
- Tilsynsrapport Trollskogen barnehage dat. 23.10.12
- Tilsynsrapport fra UDI vedr. Rognan mottak dat. 26.10.12
- Rapport fra skjenkekontroll – Strøket dat.20.10.12.
- Rapport fra skjenkekontroll – Slipen Scene 20.10.12 

Rådmannens innstilling
Referatene tas til orientering.



Saltdal kommune Arkiv: 231

Arkivsaksnr: 2011/1092

Saksbehandler:  Åge Kristoffersen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 39/12 03.12.2012

Sign. Eksp. til:

Kurdøgnpris Saltdal sykehjem 2013

Foreliggende dokumenter:
- Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester  

Sakens bakgrunn:
Kommunen skal fastsette kurdøgnpris som viser hva det koster å drive en institusjonsplass. 
Kurdøgnprisen skal regnes ut fra brutto budsjetterte driftsutgifter minus brutto budsjetterte 
driftsinntekter. Innbetaling fra beboere holdes utenfor, likeså kapitalutgifter og renter.

Vurdering
Som grunnlag skal ikke betalingen overstige kostnader ved å drive en institusjonsplass. Forskrift 
om egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester regulerer prisen for den enkelte 
beboer. 
Har en beboer inntekter som i følge forskriftens utregningsregler vil føre til at egenbetalingen 
blir høyere enn kurdøgnprisen, er det kurdøgnprisen vedkommende skal betale.

Kurdøgnprisen for Saltdal sykehjem settes til kr 2 000.-

Rådmannens innstilling
Kurdøgnpris for 2013 ved Saltdal sykehjem settes til kr 2 000.-.

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20111216-1349.html


Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2012/1122

Saksbehandler:  Åge Kristoffersen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 40/12 03.12.2012

Sign. Eksp. til:

Godtgjøring for avlastning og støttekontakt.

Foreliggende dokumenter:
Levekårssak 49/08
Helse – og omsorgsloven §§ 1-1, 3-1 og 3-2
Helsepersonelloven §21

Sakens bakgrunn
Det er mange grupper som kan ha behov for hjelp til å få en meningsfull fritid. Dette kan være 
fordi de har vanskelig for å komme seg ut på egenhånd, og/eller trenger hjelp og støtte for å 
mestre forskjellige fritidsaktiviteter. Noen har lite sosialt nettverk og kan være ensomme. 
Behovet for støttekontakt skal vurderes individuelt.
Nedenfor følger eksempler på grupper som kan ha behov for denne tjenesten med god nytte

• Barn 

• Unge og voksne med psykiske problemer 

• Yngre og eldre funksjonshemmede 

• Innvandrer som er ukjent med det norske samfunn 

• Familier med sammensatte problemer 

• Rusmisbrukere

Det at en person oppholder seg på institusjon er ikke til hinder for at vedkommende kan få 
støttekontakt. Denne tjenesten kan være et godt tiltak for å bidra til at mennesker som bor på 
institusjon opprettholder kontakten med samfunnet utenfor institusjonen.

http://www.lovdata.no/all/tl-19990702-064-005.html#21
http://www.lovdata.no/all/tl-20110624-030-003.html#3-1


Hvem kan være støttekontakt?
Alle kan være støttekontakt, det kreves ingen formell utdannelse. Støttekontakten bør ha fylt 18 
år 
Det er ikke noe krav i lovverket at støttekontakten må ha fylt 18 år, men spesielt i forhold til 
dette med taushetsløfte er det et problem å avkreve det fra en som ikke er fylt 18 og dermed ikke 
er myndig.
Aldersgrensen følger av ansvarstyngden som følger oppdraget. Vedkommende må ha forståelse 
og innsikt i taushetspliktskravet og være moden nok til å ta ansvar for andre mennesker.
Kommunen bør utarbeide egne retningslinjer, og inngå kontrakt med oppdragstaker.

Avlastning og støttekontaktordningene administreres av Enhet Pleie- og omsorg og 
Enhet Helse –og familie.

Vurdering
Det er vanskelig å rekruttere personer som støttekontakt og avlastere. Dette henger nok sammen 
med dagens arbeidsmarked og at lønnen er for lav. 
De fleste støttekontakter bruker sin fritid til slike oppdrag. Vi er avhengig av disse personenes 
slik at de kan gi et godt tilbud til barn, funksjonshemmede, eldre og andre som kan ha nytte av 
en slik ordning.

For å kunne rekruttere personer som støttekontakter og avlastere, er det nødvendig at lønn og 
godtgjøring for slikt arbeid er akseptabel. 

Lønn for støttekontakt og avlaster har ikke vært justert i tråd med lønnsveksten som har vært de 
siste årene. Siste justering var i 2008.

For å unngå årlige justeringer, er det fornuftig å tilby støttekontakter og avlastere lønn som for 
stillinger uten krav med særskilt utdanning. 
For personer mellom 16-18 år: 90 % av minstelønn for 
stillinger uten krav til utdanning

0 år 4 år 8 år 10 år
Uten særskilt 
krav til 
utdanning

Kr 262 100.- Kr 267 200.- Kr 282 200 Kr 328 300

For støttekontakt og avlaster mellom 16 -18 år: kr 235     890.-  

Aktiv tid på døgnet regnes normalt fra 09:00 – 21:00.
Helgeavlastning beregnes til 26 timer fra fredag til søndag, såfremt ikke annet er avtalt på 
forhånd.
Ferieavlastning: Døgngodtgjøring på kr 1 200.-



Det gis tillegg for søsken med halv sats, både for avlastning og støttekontakt.
Hvis det foreligger spesielle behov som ikke fanges opp av satser/rammer, må dette drøftes og 
avtales individuelt på forhånd.

Rådmannens innstilling
Følgende satser foreslås:

0 år 4 år 8 år 10 år
Uten særskilt 
krav til 
utdanning

Kr 262 100.- Kr 267 200.- Kr 282 200 Kr 328 300

For støttekontakt og avlaster mellom 16 -18 år: kr 235     890.-  



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2012/1216

Saksbehandler:  Åge Kristoffersen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 41/12 03.12.2012

Sign. Eksp. til:

Dagtilbud for hjemmeboende demente

Foreliggende dokumenter:
• Utredning av dagtilbud for demente i Saltdal kommune (eget hefte)
• Demensplan 2015 – Den gode dagen
• Stortingsmelding 25 – Mestring, muligheter og mening

Sakens bakgrunn
I Demensplan 2015 er det et mål at alle kommuner innen 2015 bør tilby et dagaktivitetstilbud til 
personer med demens, og at kapasiteten øker betydelig. 
Regjeringen vil lovfeste kommunenes plikt til å tilby dagaktivitetstilbud til personer med 
demens når ordningen er bygget videre ut.
Kommunene kan nå søke tilskudd for å opprette nye dagtilbud for hjemmeboende demente. 
Potten er på 150 millioner. Organisering og lokalisering avgjør kommunene selv.
For å kunne søke på midlene, var det naturlig å oppnevne en arbeidsgruppe for å lage en plan for 
Saltdal kommune. 
Arbeidsgruppen har bestått av Ida Kvalnes (leder), Margrethe Skjelstad og Unni Mona 
Kristoffersen. Styringsgruppen har bestått av Åge Kristoffersen, Svein Tore Johansen og 
Margrethe Spørck.

Vurdering
Dagaktivitetstilbud vil kunne stimulere til og bygge opp under egenmestring tilpasset den 
enkeltes funksjonsevne. 
Et dagtilbud til hjemmeboende personer med demens kan også bidra til at de som ønsker det kan 
bo hjemme så lenge som mulig, og gi nødvendig avlastning for pårørende som står i en krevende 
omsorgssituasjon.
Målgruppen for dagtilbudet er hjemmeboende demente. Dette inkluderer også de som bor i egne 
omsorgsboliger.



Saltdal kommune er langstrakt og det er derfor naturlig å tenke 2 stasjonære tilbud. Et på 
Knaggen og et på Saltdal sykehjem.
I første omgang er det naturlig å starte med 2 stasjonære tilbud. Dette innebærer dagtilbud for 
demente på Knaggen mandag og onsdag, og Saltdal sykehjem tirsdag og torsdag.
I tilbudet benyttes ansatte som i dag er tilsatt i omsorg.
Transport til og fra dagtilbudet forsøkes dekket innenfor pleie- og omsorg. Alternativ er å lease 
egen bil knyttet til dette tilbudet. Dette vil kunne dekkes av det tilskudd som bevilges fra 
helsedirektoratet.
Tilskuddet er i dag på kr 65 000.- pr hel plass. Hel plass regnes som 1 person inne i tilbudet 5 
dager i uken.
Det søkes om 5 hele plasser for 2013.
Tilskuddet benyttes som foreslått fra arbeidsgruppen.

Rådmannens innstilling
Saltdal levekårsutvalg gjør følgende innstilling:

Det søkes om tilskudd for etablering og drift av 5 hele plasser for 2013.

Dagtilbudet for hjemmeboende demente etableres med 2 dager på Knaggen og 2 dager ved 
Saltdal sykehjem.

Transport til og fra dagtilbudet dekkes i 2013 av enhetens egne biler. 



Saltdal kommune Arkiv: F24

Arkivsaksnr: 2011/1393

Saksbehandler:  Åge Kristoffersen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 42/12 03.12.2012

Sign. Eksp. til:

Betalingssatser for ambulerende vaktmester 2013

Foreliggende dokumenter:
Levekårssak 50/11

Hjemmel: 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2
Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester               

Sakens bakgrunn
Forventet lønnsøkning 2012/2013.
Virkning av årets oppgjør er 4 %.

Vurdering
Som følge av årets lønnsoppgjør, er det rimelig å øke betalingssatsene for ambulerende 
vaktmester med 4 %. 

Rådmannens innstilling
Betalingssatsene for ambulerende vaktmester justeres med 4 % fra og med 01.01.2013.

1 G er i 2012 satt til kr. 82 122.-.
Inntekt inntil 2 G – kr 109.- pr time.
Inntekt over 2 G – kr 206.- pr time

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20111216-1349.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20110624-030.html&emne=helse*%20%2B%20og*%20%2B%20omsorgstjenestelov*&


Saltdal kommune Arkiv: 525

Arkivsaksnr: 2011/1285

Saksbehandler:  Åge Kristoffersen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 43/12 03.12.2012

Sign. Eksp. til:

BETALINGSSATSER FOR OMSORGSLØNN 2013.

Foreliggende dokumenter:
Levekårssak 47/11.
Helse – og omsorgstjenesteloven § 3-6

Sakens bakgrunn
Regelen om omsorgslønn står i helse – og omsorgstjenesteloven:

- Kommunen skal gi tilbud om omsorgslønn til personer med særlig tyngende 
omsorgsarbeide

- Kommunen har etter denne bestemmelsen en plikt til å ha en ordning med omsorgslønn 
og å avsette midler til dette. Allikevel gir ikke loven et rettskrav på omsorgslønn, 
kommunen kan tilby andre tjenester som avlaster omsorgsyters oppgaver.

Kriterier.
Når kommunen skal vurdere om det det skal tilbys omsorgslønn til søkeren er det mange 
momenter som er relevante

- Om omsorgsarbeidet er særlig tyngende
- Om omsorgsarbeidet gjelder nødvendige omsorgsoppgaver
- Om omsorg fra søkeren er det beste for den som trenger hjelp
- Kommunens ressurser.

Omsorgslønn ytes uavhengig av søkerens økonomi, men kommunen kan samordne omsorgslønn 
med folketrygdens hjelpestønad. Hjelpestønad ytes til den hjelpetrengende, omsorgslønn ytes til 
omsorgsyteren.
Kommunen bør ikke avkorte omsorgslønna, med mindre lønn og hjelpestønad til sammen 
overstiger det som er rimelig for omsorgsarbeidet.



Vurdering
Omsorgslønn kan legge til rette for privat omsorgsarbeid fra pårørende og andre til beste for 
bruker.
I sak 27/09 vedtok Levekårsutvalget timelønn for omsorgsarbeid likt med timelønn for 
hjemmehjelpere.

Rådmannens innstilling
Omsorgslønn for 2013 fastsettes til:
Årslønn kr 328 300.- tilsvarer timesats på kr. 177,50.-.
1/1 omsorgslønn kr. 10 295.- pr. mnd. (58 timer)
¾ omsorgslønn kr. 7 721.- pr. mnd. (43,5 timer)
½ omsorgslønn kr. 5 147.- pr. mnd. (29 timer)
¼ omsorgslønn kr. 2 574.- pr. mnd. (14,5 timer)



Saltdal kommune Arkiv: H40

Arkivsaksnr: 2011/1280

Saksbehandler:  Åge Kristoffersen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 44/12 03.12.2012

Sign. Eksp. til:

HUSLEIE/ENERGIUTGIFTER KOMMUNALE 
OMSORGSBOLIGER 2013, FLØYVEGEN 
12,14,16,18,20,24,26,51

Foreliggende dokumenter:
Levekårssak 46/11

Sakens bakgrunn

Vurdering
Det er lagt inn en generell prisøkning for 2013 på 3,3 %.
Strøm foreslås uendret.

Rådmannens innstilling

Fra 1.1.2013 gjelder følgende satser:

Sted Husleie Strøm
Fløyvegen 12 Kr. 5 720.- Kr.1 000.-
Fløyvegen 
14,16,18,20,24,26,51

Kr. 5 300.- Kr.1 000.-

Delt leilighet Kr. 3 430.- Kr 1 000.-



Saltdal kommune Arkiv: H40

Arkivsaksnr: 2011/1279

Saksbehandler:  Åge Kristoffersen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 45/12 03.12.2012

Sign. Eksp. til:

FELLESUTGIFTER VED OSVEGEN 54, HEIMLY, SALTNES, 
FLØYVEGEN 12,14,16,18,20,24,26,51

Foreliggende dokumenter:
Levekårssak 45/11

Sakens bakgrunn
Fellesutgiftene er regulert likt for alle kommunale omsorgsboliger.
Inntekten skal dekke generell vedlikehold/renhold av fellesareal og uteareal.

Vurdering
Fellesutgiftene økes med 3,3 % i henhold meg generell prisøkning.

Rådmannens innstilling
Fra 1.1.2013 justeres fellesutgifter ved omsorgsboliger – Osvegen 54, Heimly, Fløyvegen 
12,14,16,18,20,24,26,51 med 3,3 % til kr. 428.-



Saltdal kommune Arkiv: F25

Arkivsaksnr: 2011/1277

Saksbehandler:  Åge Kristoffersen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 46/12 03.12.2012

Sign. Eksp. til:

BETALINGSSATSER VED LEIE/VEDLIKEHOLD AV 
TRYGGHETSALARM FOR 2013

Foreliggende dokumenter:
Levekårssak 34/12
Helse – og omsorgstjenesteloven §11-2

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.

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.

Vurdering
Trygghetsalarmer er et av flere virkemidler for at eldre og funksjonshemmede skal føle trygghet 
ved å bo i eget hjem så lenge som mulig.

Betalingssatsene for leie av trygghetsalarm inkludert utrykning økes med 3,3 % til kr 98.-
pr/mnd.
For private alarmer settes satsen for denne tjenesten til kr 78.-

Rådmannens innstilling
Betalingssatsene for leie av trygghetsalarm inkludert utrykning økes med 3,3 % til kr 98.-
pr/mnd.
For private alarmer settes satsen for denne tjenesten til kr 78.-

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20110624-030.html&emne=helse*%20%2B%20og*%20%2B%20omsorgstjenestelov*&


Saltdal kommune Arkiv: 205

Arkivsaksnr: 2011/1158

Saksbehandler:  Åge Kristoffersen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 47/12 03.12.2012

Sign. Eksp. til:

EGENANDEL FOR HJEMMETJENESTER FOR 2013

Foreliggende dokumenter:
Levekårssak 49/11
Helse – og omsorgstjenesteloven § 11-2
Forskrift om egenandel for kommunale helse – og omsorgstjenester

Sakens bakgrunn
Lovverket åpner for at det kan tas betalt for visse typer tjenester som ytes i private hjem. Det 
kan kreves betaling for blant annet

- Hjemmehjelpstjenester
- Vaktmestertjenester
- Matombringing
- Trygghetsalarm

Selvkostprinsippet står sentralt i bestemmelsene om egenandel. Egenandelen er en viktig del av 
finansiering av tjenestene, men kommunen kan ikke tjene penger på denne typen tjenester. 
Egenandelen skal heller ikke gå til å dekke underskudd fra andre tjenestegrener i kommunen.

Skjermingsregler:
Summen av egenandel kan ikke settes høyere enn at tjenestemottageren sitter igjen med nok 
midler til å forsørge seg selv og andre hun/han har forsørgeransvar for.

For husstander med samlet inntekt på under 2 G, er det satt et tak på beløpet som det kan kreves 
i samlede egenandeler.
Satsen for dette beløpet er fastsatt av departementet og er fra 1.1.12 kr 170.- pr mnd.

Vurdering
Utgiftstaket, månedsabonnementet og timesats endres i takt med de maksimalsatser som er 
fastsatt av departementet.

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20111216-1349.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20110624-030.html&emne=helse*%20%2B%20og*%20%2B%20omsorgstjenestelov*&


1 G er i dag kr 82 122.- kroner.

Nettoinntekt Utgiftstak/år Månedssats 
abonnement pr/mnd

Timesats

Inntil 2 G Kr 2 040.- Kr 170.-/time *1
Minste timesats kr 
56.-

2 – 3 G Kr 10 032.- Kr 836.- Kr 95.- *2
3 – 4 G Kr 18 264.- Kr 1 522.- Kr 147.- *2
Over 4 G Kr 23 928.- Kr 1 994.- Kr 199.- *2

1. Maksimalsats i samsvar med de til tid gjeldende statlig fastsatt skjerminskregel.
2. Økning på 3,3 %

Rådmannens innstilling
Fra 1.1.2013 gjelder følgende egenandeler for hjemmetjenester.
Nettoinntekt Utgiftstak/år Månedssats 

abonnement pr/mnd
Timesats

Inntil 2 G Kr 2 040.- Kr 170.-/time *1
Minste timesats kr 
56.-

2 – 3 G Kr 10 032.- Kr 836.- Kr 95.- *2
3 – 4 G Kr 18 264.- Kr 1 522.- Kr 147.- *2
Over 4 G Kr 23 928.- Kr 1 994.- Kr 199.- *2

1. Maksimalsats i samsvar med de til tid gjeldende statlig fastsatt skjerminskregel.
2. Økning på 3,3 %



Saltdal kommune Arkiv: H07

Arkivsaksnr: 2011/1278

Saksbehandler:  Åge Kristoffersen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 48/12 03.12.2012

Sign. Eksp. til:

SALG AV DIVERSE MÅLTIDER

Foreliggende dokumenter:
Levekårssak 44/11

Sakens bakgrunn
På bakgrunn av forventet prisstigning er det foretatt årlige prisjustering på salg av måltider.
For 2012 er prisstigningen satt til 3,3 %.

Vurdering

Rådmannens innstilling
Fra 1.1.2013 justeres prisene ved salg av diverse måltider med 3,3 %.
1/1 porsjon middag med dessert kr. 78.- Uten dessert kr. 68
1/2 porsjon middag med dessert kr. 54.- Uten dessert kr. 44.-



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2010/136

Saksbehandler:  Ben Stenvold

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 49/12 03.12.2012
Kommunestyre

Sign. Eksp. til:

Spørsmål om barnetrygd skal være med i inntektsgrunnlaget for 
utmåling økonomisk sosialhjelp

Sakens bakgrunn
Av kommunestyrevedtak fra 15. mars 2012 ble NAV Saltdal bedt om å evaluere tjenesten. Dette 
med tanke på hvorvidt barnetrygd skulle inntekt beregnes eller ei ved utmåling av økonomisk 
sosialhjelp. 

I kommunestyrevedtak av 2011 ble det vedtatt at Saltdal Kommune skulle holde barnetrygd 
utenfor inntektsbregning. Dette som et ledd i bekjempelse av barnefattigdom i Saltdal 
Kommune. Samtidig ble satsene for økonomisk sosialhjelp vedrørende barn økt betraktelig etter 
å ha vært lav over en periode. Saltdal Kommune ønsket en mer familierettet profil.

Ordningen vært gjennomført i litt over ett år og NAV Saltdal har forsøkt å gjøre en evaluering 
av ordningen. Ett års erfaring er lite å danne seg et helhetlig bilde av, men en kan antyde 
tendenser. Evalueringen byr på utfordringer hva gjelder dataverktøy og tidligere registreringer, 
samt at antall barnefamilier er variabel over tid. Evalueringen er sett i lys av tendenser som 
saksbehandlerne har erfart samt nyere registreringsmetoder.

Tidligere gjorde NAV Saltdal en del konkrete vedtak hva gjelder hjelp i fht. barn. Dette være 
seg økonomisk bistand til kjøp av f.eks. utsyr og klær. Tendensen nå er at de konkrete vedtakene 
er det færre av. Familien har mer råderett over egen økonomi. Hvorvidt dette kommet barnet til 
gode er vanskelig å si, men det kan tyde på det i og med at vedtak om hjelp til barn er blitt færre.

Barnetrygd er en såkalt universell velferdsordning. Dvs. at både fattige og rike har samme beløp 
utbetalt etter antall barn. Utmålingen av barnetrygd har gjentatte ganger vært gjenstand for 
politisk diskusjon, men det er gjort lite endringer med den gjennom årenes løp. Grunnprinsippet 
består – fattige og rike skal ha lik behandling.

I lov om folketrygd er formålsparagrafen klar (§ 1):
 «Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter til forsørgelse av barn.» 
¼ av landets kommuner holder barnetrygd utenfor inntektsberegning. Saltdal Kommune er den 
eneste kommunen som har denne ordningen i Indre Salten. Vi kan se en tendens til at 



barnefamilier disponerer barnetrygden etter formålet. I tillegg er denne ordningen mindre 
stigmatiserende og barnefamiliene får mer selvråderett.

I følge SSB har antallet barnefamilier med lav inntekt økt på landsbasis, familier med 
utenlandsk opprinnelse øker mest. Det er derfor viktig å ha fokus på dette og denne ordningen 
kan være med på å bekjempe barnefattigdom i vår kommune. FN opererer med relativ fattigdom 
og tar også hensyn til hvorvidt, spesielt barn, får delta i sosiale sammenhenger.

Medianinntekten for husholdning enslig forsørger med barn 0-5 år i Norge er i følge SSB (2010) 
på kr. 306.000,- etter skatt. I Norge opereres det med en fattigdomsgrense på 50 % av 
medianinntekt, altså 153.000,-. Enhver husholdning som har mindre enn kr. 12.750,- etter skatt 
er å regne som fattig. 
I Saltdal Kommune er veiledende sats for en enslig mor med barn 0-5 år er kr.7476,- eller kr. 
89.712,- i året. I tillegg til dette ytes for eks. stønad til bolig og strøm, med kr. 6000. Dette gir en 
årlig stønad på kr. 161.712,-. Som vi ser ligger dette beløpet rett i overkant av 
fattigdomsgrensen. Med i betraktningen må det sies at BBS-statistikk er fra 2010 og 
sosialhjelpsnormer fra 2012.

Denne eksemplifiserte familien vil motta kr. 1940 pr. mnd. i barnetrygd på toppen av 
sosialhjelpen. Dette utgjør kr. 23.280,- årlig.

Det vi ser av økonomiske beregninger uten barnetrygd som inntekt, er at dette grovt beregnet vil 
utgjøre en kostnad på ca. 500.000 i året. Merkostnaden er vanskelig å stipulere da en 
gjennomgang på tidligere vedtak som omhandler barn, vil være vanskelig å få gjennomført 
grunnet datatekniske utfordringer og i tillegg vil det være meget tidkrevende da det må gjøres 
manuelt. Men det vil være naturlig at dette vil være en merkostnad for kommunen.

NAV har et sterkt fokus på arbeid og det gjenspeiles i framtidig satsningsområde. Arbeidskravet 
blir forsterket med implementering av ny standard for brukeroppfølging i NAV. Denne 
prosessen skal være gjennomført innen sommeren 2013. Det betyr at alle brukere av NAV får 
lik behandling uavhengig av hvilken saksbehandler bruker møter i NAV. Arbeidskravet vil være 
svært sentralt. NAV skal ha fokus på arbeid framfor ytelsesperspektivet.

Vurdering
NAV Saltdal har vanskeligheter med faglig å argumentere for å inntektsberegne barnetrygd. 
Økonomi og mer kontroll på at barnetrygden går til det formålet som er ment, er et argument for 
å inntektsberegne barnetrygd. Det å inntektsberegne barnetrygd gjør ikke barnetrygd til en 
universell ordning. De rike får beholde barnetrygden, men ikke de fattige.  NAV Saltdal er 
tydelig klar over Saltdal Kommunes økonomiske situasjon og at økonomisk sosialhjelp øker i 
kommunen. På tross av dette, er det sosialfaglig flere argumenter for å holde barnetrygd utenfor 
inntektsberegning – altså opprettholde dagens ordning. Fattige og rike får samme rettighet, 
mindre stigmatiserende, selvråderett, økonomisk selvstendighet, bekjempelse av barnefattigdom. 
Oppramsingen er ikke uttømmende. 

NAV Saltdal går derfor inn for at barnetrygd ikke inntektsberegnes ved utmåling av økonomisk 
sosialhjelp, dvs. at kommunen opprettholder dagens ordning. 

Rådmannens innstilling
Saltdal kommune opprettholder dagens ordning  ved at barnetrygd ikke tas med i 
inntektsgrunnlaget ved utmåling av økonomisk sosialhjelp.



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2010/136

Saksbehandler:  Ben Stenvold

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 50/12 03.12.2012
Kommunestyre

Sign. Eksp. til:

Norm for sosialhjelp 2013
Sakens bakgrunn
I forbindelse med Kommunestyrevedtak av 15.03.12, ble det forutsatt at normen for økonomisk 
sosialhjelp legges fram som egen sak hvert år i forbindelse med budsjettarbeidet for det 
kommende år.

Ny lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen trådde i kraft fra 1. januar 2010. 
Regelen om økonomisk stønad til livsopphold er videreført med samme innhold som i 
sosialtjenesteloven. Det er kommet et nytt rundskriv gjeldende for Lov om sosiale tjenester i 
NAV, hoved nummer 35.

De veiledende retningslinjene erstatter ikke NAVs rett og plikt til å utøve skjønn ved vurdering 
av søknader om økonomisk hjelp. Videre står den enkelte kommune i utgangspunktet fritt til å 
fastsette nivået på sine sosialhjelpsytelser. Det forutsettes imidlertid at stønaden som gis sikrer 
søkeren et forsvarlig livsopphold. 

Økonomisk stønad etter Lov om sosiale tjenester i NAV er en skjønnsmessig ytelse, jf. lovens § 
18 og 19. NAV har både rett og plikt til å utøve skjønn når den vurderer om det skal ytes stønad, 
og ved utmåling av stønad. Satsene må derfor betraktes som et veiledende utgangspunkt for det 
skjønn som skal utøves. 

Formålsbestemmelsen i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen sier 
følgende: 

o Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og 
økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og 
fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. 

o Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og 
samordnet tjenestetilbud. 



o Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. 

De veiledende statlige normene er supplert med mer detaljerte inndelinger slik at vi får en 
hensiktsmessig struktur på de lokale normene. Det har vist seg hensiktsmessig å operere med 
korttidsnorm/nødhjelp, egen norm for hjemmeboende/hybelboende ungdom. Dette er de senere 
årene regulert opp med de samme prosentsatsene som for de veiledende normene fra staten.

Saltdal kommunes veiledende retningslinjer/norm for økonomisk hjelp til livsopphold, etter lov 
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen fra 1.2.12.

Langtidssatser pr. dag pr. mnd
Enslig                                                         181,-                                 5427,-    
Ektepar                                                      297,-                                 8924,-  
Samboende – en person                          149,-                                 4462,-  
Tillegg barn       0-5 år                                68,-                                   2049,-  

6-10 år                            91,-                                   2724,-  
11-17 år                           114,-                                 3415,-  

Hjemmeboende over 18 år                     112,-                                 3355,-  

Korttidssatser
Enslig                                                         121,-                                 3618,-  
Ektepar                                                      225,-                                 6749,-  
Samboene – en person                            113,-                                 3375,-  
Tillegg barn       0-5 år                                54,-                                   1624,-  

6-10 år                            72,-                                   2194,-  
11-17 år                           91,-                                   2742,-  

Hjemmeboende over 18 år                     89,-                                   2667,-  

Samvær med barn beregnes som følger; dagsats * aldersgruppe * antall dager.

Nødhjelp

Enslig                                                         75,-  

Barnetrygden skal ikke inntekt beregnes. 

De veiledende retningslinjene omfatter utgifter til det løpende daglige livsoppholdet, mat og 
drikke, klær og sko, husholdningsartikler og hygiene med mer. Medier og kommunikasjon, 
fritidsaktiviteter, fritidsutstyr til barn og transport (bruk av offentlig kommunikasjon i 
forbindelse med daglige gjøremål) inngår også, jfr. Rundskriv hoved nummer 35 pkt. 4.18.2.34 
tom 4.18.2.40. 

Boutgifter, strøm og oppvarming, bolig- og innboforsikring, samt innbo og utstyr inngår i 
kjerneområdet i livsoppholdet, men er ikke inkludert i beregningsgrunnlaget for de veiledende 
retningslinjene. Dette er ikke uttømmende og skal vurderes individuelt ved hvert enkelt tilfelle.

Utgifter som i rundskriv 35/2012 er definert som spesielle utgifter er ikke inkludert i 
utregningsgrunnlaget for veiledende retningslinjer. Dette gjelder utgifter ved høgtids- og 
merkedager, fritidsutstyr, barnepass, utgifter ved samvær med barn, lege, psykolog, legemidler, 
tannbehandling, syns- og hørselshjelpemidler, vedlikehold av egen bolig, bilhold, gjeld og ellers 



særlige behov. Dette er utgifter som avhengig av den konkrete situasjon kan være en del av 
livsoppholdet, og i de tilfeller skal inngå i grunnlaget for utmåling av stønad. 

Vurdering
Kommunestyret har vedtatt at det skal legges fram egen sak om sosialhjelpsnorm for hvert år i 
forbindelse med budsjettbehandlingen. 

Det er saksbehandlers oppfatning at de statlige normene med de lokale tilleggsnormene vil 
kunne danne en hensiktsmessig økonomisk ramme rundt forvaltningen av lov om sosiale 
tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. I tillegg til disse normene blir det gjennomført en 
skjønnsmessig vurdering i de saker hvor dette er av relevant betydning.  

Rådmannens innstilling
Saltdal kommunestyre benytter de statlige veiledende retningslinjer for utmåling av 
økonomisk stønad til livsopphold. Dagens normer reguleres i tråd med de statlige 
normene når disse er klar med virkning fra 1.1.2013 (indeksregulering).



Saltdal kommune Arkiv: A22

Arkivsaksnr: 2007/243

Saksbehandler:  Anne Marie Nordnes

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 51/12 03.12.2012
Kommunestyre

Sign. Eksp. til:

Endring av Retningslinjer og vedtekter for skolefritidsordninger i Saltdal

Foreliggende dokumenter:
-Retningslinjer og vedtekter for skolefritidsordninger i Saltdal
Gjelder fra høsten 2010

Sakens bakgrunn
Saltdal kommune har en bemanningsnorm på 10-12 barn tilstede pr voksen. Det er naturlig å 
vurdere bemanningsnormen opp mot bemanningsnormen i andre kommuner.

Vurdering
Sammenlignet med nabokommunene Fauske og  Meløy som er i SFO-nettverk med Saltdal, og 
som har en bemanningsnorm på 15, og 14, har Saltdal kommune en lav bemanningsnorm. Den 
lave bemanningsnormen  finner vi også når vi sammenligner oss med Bodø, som har en 
bemanningsnorm på 13-15, og også når vi sammenligner oss med andre kommuner i landet. En 
snarlig oversikt fra 14 andre kommuner viser et snitt på 15,14 barn pr voksen .
SFO er i dag hovedsakelig bemannet ut fra 12 barn pr voksen. I forhold til barn med spesielle 
behov tilsettes det ekstra hjelp etter behov og sakkyndig vurdering.  Ut fra denne situasjonen 
finner vi det forsvarlig å foreslå ei endring i bemanningsnormen til 13-15 barn pr voksen.

Rådmannens innstilling
Retningslinjer og vedtekter for skolefritidsordninger i Saltdal
Gjelder fra høsten 2010

§ 4.1     Bemanning 
Første strekpunkt   
endres fra formuleringen:

- Skolefritidsordningen bør bemannes med en voksen pr. 10 -12 barn tilstede.
og erstattes med formuleringen

-         Skolefritidsordningen bør bemannes med en voksen pr. 13-15 barn tilstede.



Saltdal kommune Arkiv: A22

Arkivsaksnr: 2007/243

Saksbehandler:  Anne Marie Nordnes

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 52/12 03.12.2012

Sign. Eksp. til:

Økning av satser for SFO 2013

Foreliggende dokumenter:
- Rådmannen budsjettrundskriv, datert 09.10.12
- Regjeringens budsjettframlegg for 2013

Sakens bakgrunn
Satsene for SFO i Saltdal kommune for 2012 er slik:
Inntil 10 timer pr uke:   750 pr måned
Inntil 20 timer pr uke:  1050 pr måned
Over 20 timer   pr.uke: 1350 pr måned

Søsken gis moderasjon tilsvarende 50% av første barn. Søskenmoderasjon gis alltid på laveste 
betalingssats.
For opphold utover ordinær åpningstid betales kr 100,- pr time
For timeplassering betales kr. 30 ,- pr tim

Vurdering
Satsene for SFO har vært uendret de siste seks årene, siden 01.01.2007. 
Ettersom det har vært en prisstigning i disse seks årene, i følge SSB pr oktober 2012 på 12,7%, 
er det naturlig at satsene for SFO økes i takt med prisstigninga.

Rådmannens innstilling
Betalingssatsene for SFO justeres fra 01.08.12 til

• inntil 10 timer pr uke:    850 kr pr måned
• inntil 20 timer pr uke:  1200 kr pr måned
• over 20 timer   pr uke:  1550 kr pr måned

Søsken gis moderasjon tilsvarende 50% av første barn. Søskenmoderasjon gis alltid på laveste 
betalingssats.
For opphold utover ordinær åpningstid betales kr 100,- pr time.



Hvis barnet mottar leksehjelp i SFO-tiden, gis en reduksjon på inntil kr 150,-.
For timeplassering betales kr 50,- pr time.
Tilskudd til dekning av betaling for SFO kan gis i henhold  til Lov om barnevern og Lov om 
sosial omsorg.



Saltdal kommune Arkiv: G21

Arkivsaksnr: 2011/442

Saksbehandler:  Kjell Gunnar Skodvin

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 53/12 03.12.2012

Sign. Eksp. til:

Omgjøring av turnuslegestilling til fastlegehjemmel

Foreliggende dokumenter:
Referanser

• Forskrift om fastlegeordning i kommunene 
http://www.regjeringen.no/pages/38018415/forskrift_fastlegeordning_290812.pdf 

• ASA 4301: Avtale om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlege-
avtale og legespesialister med avtalepraksis http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=
%E2%80%A2%09asa%204301%3A%20avtale%20om%20%C3%B8konomiske
%20vilk%C3%A5r%20for%20allmennleger%20med%20kommunal%20fastlegeavtale
%20og%20legespesialister%20med
%20avtalepraksis&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F
%2Fwww.regjeringen.no%2Fupload%2Fkilde%2Fshd%2Freg
%2F2000%2F0007%2Fddd%2Fword%2F118275-009statsavtale2.doc&ei=482UUJ-
GANqmJ4gSzn4GoCA&usg=AFQjCNH01c1i0Dr9pTnZYNJWzZTmh6tdlw  

• St. meld. 47 (2008 – 2009) om Samhandlingsreformen 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-47-
2008-2009-.html?id=567201 

• St. meld. 16 (2010 – 2011) Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011 – 2015): 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-16-
20102011.html?id=639794 

• SFS 2305 Kommunelegeavtalen for perioden 2010 – 2012: 
http://www.ks.no/PageFiles/2402/sfs2305_2010-2012.pdf 

• KOSTRA-tall Saltdal: http://www.ssb.no/kostra/stt/index.cgi?
spraak=norsk&regionstype=kommune&nivaa=2&radnummer=0&regioner=184000@20
11%2CEKG06@2011%2CEKA18@2011%2CEAKUO@2011%2CEAK@2011&faktaa
rk=95254370311646 

• Tilskudd til rekruttering av leger i kommunene, brev fra Helsedirektoratet til landets 
kommuner 12.09.12, http://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/Sider/rekruttering-av-
fastleger.aspx , Søknadsfrist: 31.12.2012

http://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/Sider/rekruttering-av-fastleger.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/Sider/rekruttering-av-fastleger.aspx
http://www.ssb.no/kostra/stt/index.cgi?spraak=norsk&regionstype=kommune&nivaa=2&radnummer=0&regioner=184000@2011%2CEKG06@2011%2CEKA18@2011%2CEAKUO@2011%2CEAK@2011&faktaark=95254370311646
http://www.ssb.no/kostra/stt/index.cgi?spraak=norsk&regionstype=kommune&nivaa=2&radnummer=0&regioner=184000@2011%2CEKG06@2011%2CEKA18@2011%2CEAKUO@2011%2CEAK@2011&faktaark=95254370311646
http://www.ssb.no/kostra/stt/index.cgi?spraak=norsk&regionstype=kommune&nivaa=2&radnummer=0&regioner=184000@2011%2CEKG06@2011%2CEKA18@2011%2CEAKUO@2011%2CEAK@2011&faktaark=95254370311646
http://www.ks.no/PageFiles/2402/sfs2305_2010-2012.pdf
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-16-20102011.html?id=639794
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-16-20102011.html?id=639794
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-47-2008-2009-.html?id=567201
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-47-2008-2009-.html?id=567201
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=%E2%80%A2%09asa%204301%3A%20avtale%20om%20%C3%B8konomiske%20vilk%C3%A5r%20for%20allmennleger%20med%20kommunal%20fastlegeavtale%20og%20legespesialister%20med%20avtalepraksis&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fupload%2Fkilde%2Fshd%2Freg%2F2000%2F0007%2Fddd%2Fword%2F118275-009statsavtale2.doc&ei=482UUJGANqmJ4gSzn4GoCA&usg=AFQjCNH01c1i0Dr9pTnZYNJWzZTmh6tdlw
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=%E2%80%A2%09asa%204301%3A%20avtale%20om%20%C3%B8konomiske%20vilk%C3%A5r%20for%20allmennleger%20med%20kommunal%20fastlegeavtale%20og%20legespesialister%20med%20avtalepraksis&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fupload%2Fkilde%2Fshd%2Freg%2F2000%2F0007%2Fddd%2Fword%2F118275-009statsavtale2.doc&ei=482UUJGANqmJ4gSzn4GoCA&usg=AFQjCNH01c1i0Dr9pTnZYNJWzZTmh6tdlw
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=%E2%80%A2%09asa%204301%3A%20avtale%20om%20%C3%B8konomiske%20vilk%C3%A5r%20for%20allmennleger%20med%20kommunal%20fastlegeavtale%20og%20legespesialister%20med%20avtalepraksis&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fupload%2Fkilde%2Fshd%2Freg%2F2000%2F0007%2Fddd%2Fword%2F118275-009statsavtale2.doc&ei=482UUJGANqmJ4gSzn4GoCA&usg=AFQjCNH01c1i0Dr9pTnZYNJWzZTmh6tdlw
http://www.regjeringen.no/pages/38018415/forskrift_fastlegeordning_290812.pdf


Sakens bakgrunn
Ny fastlegeforskrift er vedtatt med virkning fra 01.01.2013. Saltdal kommune må benytte 
anledningen til en gjennomgang av legetjenesten og identifisere de punkter der man må gjøre 
endringer slik at innbyggerne får en fastlegetjeneste som er i tråd med forskriftens krav. 

Gjennomføring av Samhandlingsreformen forutsetter en robust og komptetent 
fastlegetjeneste

Samhandlingsreformen skal sørge for at pasienter får bedre behandling ved at kommuner og 
helseforetak samarbeider bedre. Reformen innebærer gjennom ordningen kommunal  
medfinansiering at kommunene skal finansiere 20% av helseforetakenes DRG-kostnader 
(utgifter for den behandling som helseforetakene gjør av pasientene). Jo mer kommunene er 
istand til å gjøre sjøl, jo mindre blir utgiftene til behandling i helseforetaket. Et kompetent og 
robust fastlegekorps med god kapasitet vil være den viktigste kommunale innsatsfaktoren ved 
siden av en pleie- og omsorgstjeneste med høy kvalitet og kapasitet.

Status for fastlegebemanningen i dag
Fastlegeforskriftens § 4 presiserer kommunens ansvar for å sørge for tilstrekkelig antall leger i 
fastlegehjemler: 

§ 4 Det kommunale ansvaret for organisering av fastlegeordningen
Kommunen skal organisere fastlegeordningen og sørge for at personer som ønsker det,
får tilbud om plass på fastleges liste (…).

Fastlege i full stilling kan ha ansvar for inntil 2.500 listepasienter (forskriftens § 34). Fastlegen 
kan imidlertid ikke pålegges en pasientliste som er større enn 1.500 listepasienter (ASA 4301: 
Avtale om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale og legespesialister 
med avtalepraksis- referanse, se ovenfor, pkt.  2.3.1.). Når fastlegen har tilsynsoppgaver, kan 
listetaket reduseres forholdsvis.

De 6 fastlegene ved Saltdal helsesenter har satt sine «listetak» etter disse bestemmelsene. Med 
litt ulike stillingsstørrelse og fordeling av tilsynsoppgaver er det pr. i dag totalt 4,6 årsverk for 
fastleger (hvorav 0,2 årsverk ikke er aktivt pga. permisjon). Legebemanningen er praktisk talt 
uendret fra 1984, da legebemanningen var 4,2 årsverk.  

I tillegg har helsesenteret 2 stillinger for turnuslege som ikke har autorisasjon og ikke kan inngå 
egen fastlegeavtale. Disse har betydelig veiledningsbehov og kan ikke arbeide sjølstendig. De 
kan heller ikke ha legevakt uten bakvakt. 4 måneder årlig mottar legekontoret legestudent som 
også skal ha veiledning. De faste legene har dermed et stort veiledningsansvar som etter beste 
evne fordeles mellom legene.  

Saltdal helsesenters leger har fellesliste (forskriftens § 11) som betjener 4.642 innbyggere. Av 
disse har Saltdal kommune tilstrekkelig antall fastlegehjemler til å gi 4.490 innbyggere egen 
«pasientansvarlig» lege. 152 innbyggere har dermed ikke egen pasientansvarlig fastlege. Det 
samme gjelder de om lag 200 asylsøkerne ved Rognan Mottakssenter, som også har rett til 
fastlege (http://helfo.no/privatperson/fastlegeordningen/Sider/hvem-har-rett-til-fastlege.aspx ). 
Samlet antall pasienter uten fastlege blir ca. 350. Ingen av fastlegene har åpen pasientliste. 

På dette punktet innfrir dermed Saltdal kommune ikke fastlegeforskriften. Dette vil også være 
tilfelle når den legen som har 20% permisjon fra sin stilling, går tilbake til full stilling. 

http://helfo.no/privatperson/fastlegeordningen/Sider/hvem-har-rett-til-fastlege.aspx


Ventetid og tilgjengelighet
Ventetid på vanlig legetime ved Saltdal helsesenter er regelmessig 1 – 2 måneder.

På dette punktet innfris ikke fastlegeforskriftens krav i § 21 om at «Listeinnbyggeren skal få 
tilbud om konsultasjon så tidlig som mulig, og normalt innen fem arbeidsdager.»

Vi er nok heller ikke der at vi innfri den samme paragrafens krav til telefontilgjengelighet, som 
krevet at «Systemet for mottak av telefonhenvendelser skal innrettes slik at 80 prosent av alle 
henvendelser normalt kan besvares innen to minutter.»

Legearbeid og kvalitet
Fastlegeforskriftens § 7 stiller krav om systematisk kvalitetsarbeid innen fastlegetjenesten. 
Erfaringer tilsier at kapasiteten er såpass presset at det går ut over kvalitet ved at 

- Uforholdsmessig mange sykmeldte må følges opp med telefonkonsultasjoner (ikke i tråd 
med forskriftens § 7 Kvalitet og § 26 Sykefraværsoppfølging)

- For liten kapasitet til å innkalle og følge opp pasienter som ikke sjøl tar initiativ til 
kontakt med kommunehelsetjenesten (ikke i tård med forskriftens § 18 
Oppfølgingstilbud)

- For liten kapasitet til systematisk oppfølging av eldre pasienter på f. eks. Heimly 
omsorgsbolig

- Uforholdsmessig mange pasienter må håndteres av «øyeblikkelig hjelp-lege» på dagtid 
fordi fastlege har for lang ventetid

Fastlegene er også pålagt andre legeoppgaver i kommunen
Utenom legehjelp til sine listeinnbyggere er fastlegene også tillagt andre legeoppgaver, som f. 
eks. helsestasjonsarbeid, tilsyn på sykehjem m.v. (forskriftens § 12).  Dette kan utgjøre inntil 7,5 
timer pr. fastlegestilling, mer dersom frivillig avtale inngås. 

For få fastleger til å sikre en robust legevaktjeneste
I tillegg til dette har fastlegene plikt til å delta i kommunal legevakttjeneste (forskriftens § 13). 
Utenom arbeidstid er det forutsatt at legevaktslege har tilsyn med pasienter innlagt på Saltdal 
sykehjems plass for øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHJD). 

Pågangen etter legetjeneste er så stor at fastlegene i svært liten grad har anledning til å benytte 
seg av sin avtalefestede rett til fri fra pasientrettet legearbeid før kl. 12 dag etter legevakt.

Forskriften gir anledning til fritak fra plikten til å utføre legevaktstjeneste fra man fyller 55 år. 
Gitt dagens bemanning, vil maksimalt antall leger tilgjengelige for legevakt i Saltdal  være slik 
de nærmeste årene:

2012 2013 2014 2015 2016
7 6 5 5 5

Ved permisjoner og ferier vil tallet være lavere. 

Det hører med til bildet at flere leger har det som fastlegeforskriften kaller «vektige sosiale 
grunner» til å søke fritak fra legevakt. Men de unnlater å søke slikt fritak fordi de vet at dette vil 
medføre så høy vaktbelastning på de gjenværende legene at disse vil kunne slutte.

I tillegg har fastlegene bakvakt på telefon for turnusleger når disse har vakt.



Følgende faktum må derfor slås fast:
Saltdal kommune har i dag en legebemanning som gir en svært sårbar og lite robust  
legevakttjeneste. 

I løpet av neste år blir derfor kommunestyret nødt til å se på hva som kan gjøres for å sikre 
innbyggerne en kompetent og robust legevakttjeneste. Et alternativ til å inngå levaktsamarbeid 
med nabokommuner vil være å øke fastlegebemanningen med ytterligere en fastlegehjemmel. 
Kostnadene kan reduseres og arbeidsvilkårene kan forbedres dersom man gir legene anledning 
til å avspasere legevakt i arbeidstida. I dag er legevaktarbeid pliktig overtidsarbeid som 
fastlegene ikke har mulighet til å få kompensert med fritid. 

KOSTRA-tall, kommunens prioritering av ulike tjenesteområder
KOSTRA-tall for 2011 viser at Saltdal kommune er blant de kommuner som bruker minst 
penger på kommunehelsetjeneste. Spesielt når man sammenlikner med andre kommuner i 
Nordland og andre kommuner i Norge med tilsvarende folketall.

Arbeidsoppgaver for ny fastlege
En ny fastlege skal gjøre fastlegeoppgaver, dvs. gi kurativ legetjeneste til pasienter og kan 
pålegges offentlige tilsynsoppgaver som f. eks. helsestasjonsarbeid, legetilsyn på sykehjem, 
ansvar for legevaktorganisering m.v. I dag er 19 t sykehjemstilsyn fordelt på tre ulike leger inkl. 
turnuslege. Med en ny fastlegehjemmel vil det være mulighet for at denne legen tar en større del 
av dette tilsynet, slik at man får større kontinuitet og dermed høyere kvalitet enn i dag.

Det nevnes også at det er stor etterspørsel etter kommunale fastleger som kan ta deltidsstillinger 
hos andre arbeidsgivere. Slike deltidsstillinger vil kunne styrke det faglige miljøet ved Saltdal 
helsesenter og vil kunne gi reduserte kommunale utgifter, men må ikke svekke kapasiteten 
ellers. Eksempler på slike deltidsstillinger:

- Praksiskonsulent ved Nordlandssykehuset, 20%-stilling for å styrke samhandling 
mellom kommuner og helseforetak

- Legetilsyn for pasienter ved stiftelsen RiBo
- Deltidsstilling som veielder i allmennmedisin (forutsetter kvalifikasjoner)
- Deltidsstilling som universitetslektor, Universitetet i Tromsø (legeutdanninga)

Tilråding
Legebemanningen foreslås styrket ved at én stillingshjemmel for turnuslege omgjøres til 
fastlegehjemmel m.v.f. 15. august 2013.

Økonomi
Framgangsmåten ved oppretting av ny stillingshjemmel for fastlege skisseres her: 
http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=2198&amid=3603777&utskrift=1 

Det kan søkes til Helse- og omsorgsdepartementet om kr. 300.000 i engangsstilskudd pr. ny 
fastlegehjemmel - Tilskudd til rekruttering av leger i kommunene, brev fra Helsedirektoratet til 
landets kommuner 12.09.12, http://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/Sider/rekruttering-av-
fastleger.aspx . Søknadsfristen er 31.12.2012.

På bakgrunn av behov for rekruttering av nye leger til spesialitet i allmennmedisin, har Saltdal 
kommune søkt om tilskudd til dette formålet fra Helsedirektoratet. Søknaden er ennå ikke 
behandlet. 

http://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/Sider/rekruttering-av-fastleger.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/Sider/rekruttering-av-fastleger.aspx
http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=2198&amid=3603777&utskrift=1


Bortfall av én turnuslegestilling
Omgjøring av én turnuslegestilling til fastlegehjemmel vil medføre bortfall av 
turnuslegetilskudd på ca. kr. 240.000. Øvrige utgifter/inntekter kan settes opp slik:

Bortfall av én turnuslegestilling Økt utg./red.  inntekt
2013 2014

Bortfall tilskudd turnuslege -120.000 -240.000
Bortfall lønnsutgifter turnuslegestilling 265.000 530.000
Bortfall egenandeler/refusjoner -250.000 -500.000
Sum 105.000 210.000

I 2013 vil det bli en redusert netto inntekt/nettoeffekt på kr. 105.000, for 2014 og påfølgende år 
innteksttap på kr. 210.000.

Lønnsutgifter inkl. sosiale kostnader utgjør 126% av brutto utbetalt lønn. 
(http://uit.no/ansatte/organisasjon/artikkel?
p_menu=42425&p_lang=2&p_document_id=117102&p_dimension_id=88210 )

Ny fastlegestilling – fastlønnet
Regnestykket for å opprette en ny fastlegehjemmel er enklest å sette opp dersom denne stilingen 
blir en fastlønnsstilling, slik kommunene oppfordres til å legge til rette for i St. meld. 16 (2010 – 
2011) Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011 – 2015) kap. 5.3 
(http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-16-
20102011/5/3.html?id=639818 )

En fastlege vil kunne arbeide mer sjølstendig enn en turnuslege, ha lavere veiledningsbehov, 
kunne være mer effektiv og rasjonell og kan i større grad delta i tilsyns- og utviklingsoppgaver 
enn en turnuslege.

Øvrige utgifter/inntekter på årsbasis kan settes opp slik, dersom ny fastlege får samme 
tilsettingsvilkår som dagens fastlønte fastleger (med unntak av to ukers ekstra ferie):

Ny fastlegestilling - fastlønnet Økt utg./red.  inntekt
2013 2014

Lønnsutgift inkl. sosiale kostnader 26% 438 000 875 000
Kommunal inntekt 
egenandeler/refusjoner

-300 000 -600 000

Bonus 20% av egenandeler/refusjoner 60 000 120 000
Tilskudd Helsedir. ny fastlegehjemmel -300 000 0
Sum -102 000 395 000

Beregningen av kommunal inntekt egenandeler/refusjoner er svært usikker, men baseres på 
erfaringstall fra andre kommuner. Det må kunne påregnes at fastlege får inn flere refusjoner enn 
turnuslege, derfor noe høyere refusjoner her. 

Dersom legen har spesialitet i allmennmedisin, vil både lønnsutgifter og inntekter fra 
egenandeler/refusjoner bli høyere.

Økt utg./red.  inntekt

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-16-20102011/5/3.html?id=639818
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-16-20102011/5/3.html?id=639818
http://uit.no/ansatte/organisasjon/artikkel?p_menu=42425&p_lang=2&p_document_id=117102&p_dimension_id=88210
http://uit.no/ansatte/organisasjon/artikkel?p_menu=42425&p_lang=2&p_document_id=117102&p_dimension_id=88210


2013 2014
Bortfall én turnuslegestilling (inntektstap) 105 000 210 000
Ny fastlegehjemmel (økte utgifter) -102 000 395 000
Netto effekt 3 000 605 000

Ved å omgjøre en turnuslegestilling til fastlegehjemmel i 2. halvår 2013, kan kommunen 
påregne økte inntekter på kr. 3.000 i 2013. F.o.m. 2014 vil netto utgift bli kr. 605.000 høyere 
enn i dag. 

Ny fastlegestilling – privatpraktiserende lege
Alternativt kan ny fastlegehjemmel opprettes som en selvstendig næringsdrivende stilling etter 
forskriftens § 9: Næringsdrivende fastleges økonomiske vederlag, for det arbeid som honoreres 
etter forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege, består
av et tilskudd fra kommunen for hver person (per capita-tilskudd) på listen og de til
enhver tid gjeldende satser for egenandel og refusjon fra folketrygden for utført arbeid.
Kommuner med mindre enn 5 000 innbyggere skal gi et utjamningstilskudd til
fastleger dersom gjennomsnittlig listelengde i kommunen er lavere enn en avtalt
referanseliste (= 1.200 pasienter). Utjamningstilskuddet skal svare til differansen mellom per 
capita-tilskuddet for fastsatte referanseliste og per capita-tilskudd for gjennomsnittlig listelengde 
i kommunen. (http://normaltariffen.legeforeningen.no/normaltariff.xsp?id=&kap=kap0 )

Det er i dag to leger som har en slik avtale med Saltdal kommune. Hovedprinsippet i avtalen er 
at legen beholder opptjente egenandeler og trygderefusjoner fullt ut, mens mottatt per 
capitatilskudd brukes som betaling/vederlag for driftstugifter (husleie, personale osv.).  Gitt at 
nye fastleger gis samme vilkår, vil regnestykket se omtrent slik ut:

Økt utg./red. 
inntekt

Red. utg./økt 
innt.

Netto effekt

Lønnsutgift 20% stilling for 
tilsynsoppgaver  inkl. sosiale kostnader 
15%

176.000

Praksiskompensasjon (SFS 2305 §5.1) 
8 timer

60.000

Kommunal inntekt 
egenandeler/refusjoner

0

Bonus 20% av egenandeler/refusjoner 0
Per capita tilskudd fastlegeliste 500 
pasienter (á kr. 400)

200.000

Utjamningstilskudd 260.000
Tilbakebetaling per capitatilskudd 200.000
Tilbakebetaling utjamningstilskudd 260.000
Kompensasjon veiledning 0
Sum 696.000 460.000 236.000

Nærmere om utredning av utjamningstilskuddet: Gjennomsnittlig listestørrelse i kommunen: 
4.565 innbyggere/7 leger = 650 pasienter. 

Tekst Beløp

http://normaltariffen.legeforeningen.no/normaltariff.xsp?id=&kap=kap0


Per capita tilskudd referanseliste 1.200 pas. á 
kr. 400

480.000

Per capita tilskudd gjennomsnittlig 
listestørrelse 650 pas. á kr. 400

260.000

Differanse = utjamningstilskudd 220.000

Gjennomsnittlig listestørrelse i kommunen: 4.565 innbyggere/7 leger = 650 pasienter. I Saltdal 
kommune har utjamningstilskuddet så langt ikke inngått som en del av beregningsgrunnlaget, 
men av forskriften går det jo fram at man må ta hensyn til dette. 

Vurdering
Kommuneoverlegen anbefaler at Saltdal kommune sier opp 1 av 2 turnuslegeavtaler med 
virkning fra 15. august 2013.  Fra samme dato opprettes 1 ny fastlegehjemmel.

Rådmannens innstilling
Saken fremmes til drøfting i møtet.
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