
Saltdal kommune Møteinnkalling

Utvalg: Levekårsutvalg
Møtested: Formannskapssalen
Dato: 06.06.2011
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 36/11 Prinsipper for fordeling av ressurser mellom skolene 
2012

1-3 2011/781

PS 37/11 Driftstilskudd til barnehageplass for barn i mottak 2011/26

PS 38/11 Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn 
og spesialskolebarn i Nordland

4-25 2009/896

PS 39/11 Årlig seniortur 26-32 2011/213

Kl. 1100 : Det blir servert lunsj på Røkland Forretningssenter for følgende :
- Deltakere av Rekruttering Norge på langs
- Levekårsutvalget
- Leder og sekretær for Rådet for funksjonshemmede
- Prosjektleder – Sykkelprosjektet
- Representanter fra pressen

Rognan 01.06.11

Trond Andreassen
Leder



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2011/781

Saksbehandler:  Harry Edvardsen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 36/11 06.06.2011

Sign. Eksp. til:

Prinsipper for fordeling av ressurser mellom skolene 2012

Foreliggende dokumenter:
Levekårsutvalgets vedtak i sak 35/10 – ”Fordeling av ressurser imellom skolene 2011”

Sakens bakgrunn:
Fordeling av ressurser til skolene bygger på Vestvågøymodellen vedtatt av kommunestyret. 
Modellen er basert på 3 variable kriterietall. Nivået på disse er avgjørende for budsjettets 
samlede ramme og fordelinga mellom skolene. De 3 kriteriene er:

• Basisgruppestørrelse
- antall elever pr. lærer.

• Grunnressurs elevrelaterte utgifter
- her settes en samlet sats for en del poster i driftsbudsjettet som er direkte

elevrelatert.
• Timetallsgrense for ”tunge brukere”

- en nedre grense for uketimetall gitt som spesialundervisning gjennom
- enkeltvedtak. Elever som passerer denne grensa gis et kronebeløp på kr. 

320 000 pr. år.

Vurdering:
Det skal presiseres at denne modellen ikke tar høyde for de andre driftsutgiftene skolene har
Som:

• Driftsutgifter til SFO
• Leksehjelp
• Svømmehaller
• Andre bygningsrelaterte kostnader



Basisgruppetall:

• Småskoletrinnet: 13
• Mellomtrinnet: 14
• Ungdomstrinnet: 14

Dette er tall som blant annet Vestvågøy selv benytter. Assistentressursen er tatt inn i modellen.

Grunnressurs elevrelaterte utgifter er:

• Barnetrinnet: kr 3 090 pr år pr elev
• Ungdomstrinnet: kr 3 290 pr år pr elev

Forskjellen i grunnsats mellom barnetrinnet og ungdomstrinnet skyldes at en del læremidler/
lærebøker er dyrene for elever på ungdomstrinnet.

Kostnader knyttet til elevrelaterte utgifter har ikke vært justert de to siste årene. Beløpet har vært 
for lavt og dekker ikke de reelle utgiftene. Derfor foreslås det lagt inn en økning pr. elev på:

• Barnetrinnet:  kr. 3 700
• Ungdomstrinnet:  kr. 4 000

Ressurskrevende elever er de med rett til spesialundervisningsressurs med et ukentlig timetall på 
13 timer eller mer.

Rådmannens innstilling
Kriterietall for 2011 i modell for tildeling av rammer til skolesektoren i Saltdal kommune settes 
slik:

Basisgruppetall:
• Småskoletrinnet: 13
• Mellomtrinnet: 14
• Ungdomstrinnet: 14

Assistentressursen inngår i basisgruppetallet.

Grunnsats elevrelaterte utgifter:
• Barnetrinnet: kr 3 700 pr. elev pr. år
• Ungdomstrinnet: kr 4 000 pr. elev pr. år

Nedre timetall for ”tunge brukere” er 13 uketimer.



Saltdal kommune Arkiv: A10

Arkivsaksnr: 2011/26

Saksbehandler:  Grete Pettersen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 37/11 06.06.2011
Kommunestyre

Sign. Eksp. til:

Driftstilskudd til barnehageplass for barn i mottak

Foreliggende dokumenter:
- Lov om barnehager – rett til barnehageplass
- Forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd
- NOU 2010:7 ”Mangfold og mestring”.

Sakens bakgrunn
Barnehagene har fram til og med 2010 vært finansiert gjennom øremerket tilskudd fra staten.
Dette har fungert som en stykkprisfinansiering per barn som har gått i barnehage.
Fra og med 2011 ble dette øremerkede tilskuddet innlemmet i rammetilskuddet for kommunene. 
Det blir benyttet delkostnadsnøkkel for å regne ut statens overføringer til kommunene.

Saltdal kommune er vertskommune for Hero flyktningmottak. Hero er eier av Trollskogen 
barnehage der mottakets barn har barnehageplass.
Ved opptak til barnehage, blir kommunens sosiale opptakskriterier benyttet. Disse tar 
utgangspunkt i barnets og familiens totale situasjon. Barn bosatt i mottak blir ut fra dette 
prioritert ved opptak.

Per dato går det 7 barn i barnehage som bor på mottaket og som har plass i Trollskogen 
barnehage.

Fra 1/1-11 ble statens tidligere øremerkede tilskudd til barnehage innlemmet i rammetilskudd til 
kommunene. Det benyttes da ulike kriteriedata for å regne ut statens tilskudd til kommunen. To 
av disse dataene er innbyggertall 0-2 år og 3-5 år.
Beboere i mottak er ikke innberegnet i disse tallene da de ikke har opphold.

Lov om barnehager gir barn rett til barnehageplass. Forutsetingene er at man a)søker innen 
fristen, b)at barnet fyller 1 år innen 1. september og at c) barnet er bosatt i kommunen. Dette 
betyr at barn bosatt i mottak ikke har rett til barnehageplass. 



NOU 2010:7 ”Mangfold og mestring” drøftet dette i lys av forskning på områder. De 
konkluderte med at også barn som bor i mottak burde få rett til barnehageplass. Ved 
henvendelse til UDI får vi opplyst at denne saken foreløpig er lagt til sides.

For 4 og 5-åringene i mottak betaler Justisdepartementet via UDI et tilskudd per plass.
Dette dekker foreldrebetaling samt de utgiftene kommunen har i driftstilskudd til barnehagen.
Saltdal har per tiden 2 barn som kommer inn under denne ordningen.
Vi har da 5 barn som:

a) ikke er med i folketallet og
b) er for unge til å komme inn under tilskuddordningen for 4 og 5åringer

Vurdering.
Dersom disse 5 hadde vært med i kriteriegrunnlaget, ville dette gitt 491.000 mindre i fradrag i 
utgiftsutjevning for Saltdal kommune.
Vi taper altså på at disse ungene ikke er med i folketallet.
De finansieres heller ikke gjennom særskilt tilskudd fra UDI.

Vi har en årlig direkte utgift i tilskudd til barnehagen på disse 5 barna på kr 490.000,-
Dette er beregnet ut fra satser små/store barn på kommunalt tilskudd til private barnehager.
Denne utgiften er ikke kompensert fra statens side og kommunen har heller ingen plikt til å gi 
disse ungene barnehageplass.

I henhold til kommunens opptakskriterier samt statlig fokus på tidlig forebyggende innsats, er 
det opplagt at disse ungene har et sterkt behov for barnehageplass. Samtidlig eksisterer de ikke i 
forhold til beregningsgrunnlaget for statens overføringer til kommunene. 
Saken er tatt opp med KS.

For 2011 er Trollskogen barnehage tildelt kommunalt driftstilskudd for samtlige barn.

5 av disse plassene er ikke dekket gjennom statens overføringer / direkte tilskudd fra UDI.

Alternativer:
a) Saltdal kommune utbetaler driftstilskudd til samtlige plasser i Trollskogen barnehage. 

Dette er en utgift på kr 490.000 for 2011som Saltdal kommune ikke får kompensert.
b) Saltdal kommune betaler driftstilskudd til de plassene som er finansiert gjennom 

overføringer fra staten. Dette vil bety at de ikke får tilskudd til plasser 1 – 3 år for de 
ungene som bor i mottaket.

c) UDI endrer tilskuddordningen slik at de også dekker utgifter til disse barna. Dette 
avhenger av at KS når fram med et slikt krav overfor departementet.

Rådmannens innstilling
1. Saltdal kommune anser det som viktig at barn som er bosatt i mottak får tilbud om 

barnehageplass.
2. Saltdal kommune slutter seg til at det for 2011 blir utbetalt driftstilskudd for samtlige 

plasser i Trollskogen barnehage.
3. Saltdal kommune ber KS og UDI avklare finansiering av barnehageplasser for 

mottaksbarn, slik at ikke kommunen må bære disse utgiftene, og at plassene blir 
finansiert på linje med andre barnehageplasser.



Saltdal kommune Arkiv: F40

Arkivsaksnr: 2009/896

Saksbehandler:  Finn-Obert Bentsen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 38/11 06.06.2011
Kommunestyre

Sign. Eksp. til:

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og 
spesialskolebarn i Nordland

Foreliggende dokumenter:

• Brev fra Fylkesmannen, datert 02.05.11
• Rapport / en felles ordning for kommunene i Nordland, mai 2011

Sakens bakgrunn
Bakgrunnen for denne saken er en allmenn erkjennelse om at barn og unge, i en stor del av 
etterkrigstiden, har vært utsatt for omsorgssvikt og overgrep i ulike barneverntiltak og 
spesialskoler. Dette er bl.a. dokumentert i 7 regionale og lokale granskninger i tiden 2001 til 
2009 fra Agder i sør til Finnmark i nord.
Siktemålet med granskningene har vært å finne ut hvordan barna hadde det mens de var under 
offentlig omsorg.

Dette er senere blitt fulgt opp av div. utvalg og Barne- og likestillingsdepartement.
Som følge av voksende kunnskap om disse forholdene, har det etter hvert blitt etablert ulike 
ordninger for erstatning og oppreisning til tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever.
Hensikten har vært å gi en uforbeholden unnskyldning til de barn og unge som led overlast og 
som har levd kanskje et helt liv med de vonde minner og psykiske senskader.

Fylkesmannen i Nordland har utarbeidet en rapport med tittelen ”Oppreisning for tidligere 
barnevernsbarn og spesialskoleelever”, der det foreslås en modell for oppreisningsordning.

Fylkesmannen har sendt dette dokumentet til alle kommunene i Nordland og bedt om 
tilbakemelding innen 15.juli 2011. Kommunene må ta stilling til om de vil slutte seg til den 
felles ordningen for oppreisning til tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever.



Vurdering
Oppreisningsordningen tar sikte på en økonomisk dekning for ”tort og svie” for de som har lidd 
under offentlig omsorg.
Tiden det handler om er fram til 21.desember 1992.
I kapittel 4 i vedlagte rapport er det foreslått vedtekter. Her framkommer det konkret hvordan 
slike saker skal håndteres.
Det foreslås bl.a. et sekretariat, et oppreisningsutvalg, vilkår for å søke, saksbehandling, 
klageadgang og ikke minst konkrete erstatningsbeløp.
Nordland Fylkeskommune har sagt seg villig til å påta seg å administrere et sekretariat for 
ordningen.
Kostnader til drift av et sekretariat og utvalg fordeles sannsynligvis på den enkelte kommune 
etter visse kriterier.

Det foreslås at oppreisning kan ytes med et beløp fra kr. 200 000,- inntil kr. 750 000,-, utmålt 
individuelt etter utvalgets skjønn.
Hvis det framkommer dokumentasjon på seksuelle overgrep og/ eller grov vold, skal 
oppreisning tilkjennes fra kr. 300 000,- inntil kr. 725 000,-.

Det er den enkelte kommune som må dekke et evt. erstatningsbeløp fra tidligere brukere i 
offentlig omsorg som har lidd ”overlast”.
Det er ikke bebudet noen økonomisk kompenasjon for evt. kommunale erstatningsbeløp. Det er 
nevnt i rapporten fra Fylkesmannen at det kan søkes skjønnsmidler til drift av sekretariat/ 
oppreisningsutvalg. 
Det vil også være slik at krav om oppreisning må framsettes innen ett år fra den dato 
oppreisningsutvalget kunngjør at de tar imot søknader. Når alle søknader er behandlet faller 
ordningen bort.

Vi er ikke kjent med tilfeller av slike saker i Saltdal, og vi har ikke mottatt noen henvendelser 
om dette så langt.
Saltdal kommune vil imidlertid støtte opp om det arbeidet som er gjort så langt vedr. 
oppreisningsordningen, og ønsker å tiltre den modellen som er lagt fram av Fylkesmannen i 
Nordland.

I følge Fylkesmannen legges det opp til at arbeidet med organisering og tilrettelegging vil kunne 
starte opp tidlig i høst.

Rådmannens innstilling
Saltdal kommune ser positivt på det arbeidet og de utredninger som er gjort vedr. 
oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever.
Saltdal kommune slutter seg til den framlagte modellen for felles oppreisningsordning som er 
foreslått av Fylkesmannen.



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2011/213

Saksbehandler:  Finn-Obert Bentsen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 39/11 06.06.2011

Sign. Eksp. til:

Økonomisk støtte til seniortur
Foreliggende dokumenter:
* Brev fra aktivitør og fysioterapeut
* Uttalelse fra folkehelsekoordinator
* Infobrev om planlagt tur

Sakens bakgrunn
Det har i flere år vært arrangert turer for seniorer som bor i Saltdal. Turene har vært i regi av 
Frivillighetssentralen og Saltdal Sanitetsforening.
Turene har gått til utlandet, til varmere strøk.
Kostnadene er blitt dekket av turdeltakerne selv. To ledsagere fra kommunen har fulgt med på 
hver tur, og dermed fått permisjon med lønn for å være med.
Utover dette har ikke kommunen hatt noen kostnader knyttet til turene. Det øvrige har vært 
basert på frivillighet, så som planlegging, oppfølging av deltakerne, aktiviteter og trening.
Det har vært stor interesse for disse turene, men det er satt et makstall på 40 deltakere.

Vurdering
Dette synes å være et svært godt tiltak for de seniorer som klarer å dra på slike turer.
Disse turene må sees på som et godt folkehelsetiltak. Det ligger mye helse, sosiale opplevelser 
og andre positive hendelser ved en slik tur. 
Det har vært ildsjeler som har drevet fram dette tiltaket, og det er viktig at dette kan fortsette og 
at det kan bli en årlig foreteelse.
Såfremt at kostnadene kan holdes på det nivået som har vært og at kommunens kostnader ikke 
blir annet enn lønnet permisjon for ledsagere/ turledere, så vil dette være et fast tiltak som 
kommunen vil støtte.

Rådmannens innstilling
Saltdal kommune ser positivt på at kommunens seniorer får tilbud om årlig opplevelsestur.
Kommunen støtter tiltaket. Kommunens økonomiske bidrag begrenser seg til lønnet permisjon 
til kommunalt ansatt som deltar som ledsager på turene.
Øvrige kostnader må dekkes av turdeltakerne selv og evt. annen støtte/ frivillighet.
--- slutt på innstilling ---DETTE SKAL DU IKKE SLETTE,  Kommer ikke på trykk  
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