
Saltdal kommune Møteinnkalling

Utvalg: Levekårsutvalg
Møtested: Formannskapssalen
Dato: 05.09.2011
Tidspunkt: 09:30

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



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2011/14

Saksbehandler:  Christin Kristensen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 40/11 05.09.2011

Sign. Eksp. til:

Referater/orienteringer - Levekårsutvalget

Foreliggende dokumenter:
- Kommunebarometeret 2011  

Orientering vedr. etablering av digital kino

Rådmannens innstilling
Referat/orientering tas til etterretning.



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2011/14

Saksbehandler:  Christin Kristensen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 41/11 05.09.2011

Sign. Eksp. til:

Besøk på arbeidsplasser
Sakens bakgrunn
Det er avtalt at følgende plasser skal besøkes:

- Saltnes barnehage
- Hero Mottakksenter

Rådmannens innstilling
Besøkene tas til orientering.



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2011/1096

Saksbehandler:  Anna Welle

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 42/11 05.09.2011

Sign. Eksp. til:

Interkommunalt barnevernsamarbeid mellom Saltdal kommune og 
Beiarn kommune

Foreliggende dokumenter:
Rapport for interkommunalt barnevernsamarbeid i Salten- august 2009.

Sakens bakgrunn
Det er både fra fylkesmannens og fra Salten regionråds side satt fokus på barnevernsarbeidet. 
Saltdal kommune hadde i 2010 tilsyn på barnevernet, vi fikk avvik på det arbeidet vi gjør. På 
bakgrunn av dette søkte vi også på ekstra midler til barnevern og fikk en styrking på 0,6 stilling. 

Barnevernsakene er over tid blitt mer komplekse, hver enkelt sak tar lenger tid å behandle og det 
er satt strenge krav til tidsfrister for behandling av meldinger til barnevernet.

Det er ønskelig å få et mer robust barnevern og dette er bakgrunnen for at Saltdal kommune 
ønsker et samarbeid med Beiarn innenfor barnevern. 

Vurdering
Det har som nevnt overfor, vært satt fokus på barnevernet den senere tid. Flere kommuner 
strever med å overholde lovpålagte frister. I tillegg sliter små kommuner med 
habilitetsproblematikk, sårbarhet og kvalitet, noe som ofte har sammenheng med små 
fagmiljøer. 

I Saltdal kommune har vi en barnevernstjeneste med 3,6 godkjente saksbehandlerstillinger, etter 
at Staten styrket barnevernet i årets statsbudsjett. Vi kan vel si at vi har et barnevern som er 
såpass stort at vi kan takle de ulike utfordringene kommunen har på dette fagfeltet. Det er også 
gode samarbeidsrutiner med andre tilstøtende tjenester og instanser innenfor kommunen, noe 
som bidrar til gode tjenester til barn og unge totalt sett.



Barneverntjenesten har på tross av dette slitt litt i det siste. Vi ser at det oppstår 
kapasitetsproblemer ved sykemeldinger. Vi er også sårbare i forhold til habilitetsspørsmål.

Det barnevernet i Saltdal kan tenke seg er et utstrakt samarbeid med eksterne 
samarbeidspartnere. Barnevernet tror at kommunen kan profitere på et samarbeid med Beiarn 
kommune. Beiarn er en mindre kommune enn oss og sliter med de samme utfordringene som vi. 
Beiarn kommunen har tidligere signalisert at de ønsker et interkommunalt samarbeid på 
barneverntjenester velkommen. 

Saltdal kommune har derfor invitert Beiarn kommune til å utrede et interkommunalt samarbeid 
med Saltdal kommune på barnevernssiden. Vi tror begge kommuner kommer styrket ut av en 
slik løsning. Det blir et mer robust barnevern, mindre sårbart og med forhåpentligvis bedre 
stabilitet, kvalitetsmessig sterkere og med større mulighet til faglig utvikling. Også 
habilitetsutfordringene løses på en bedre måte og styrker derfor rettsikkerheten for både 
brukerne og ansatte.

Samtidig er det viktig å sikre at det er vilje til samarbeid fra begge parter, og det er viktig med 
medvirkning fra de berørte parter.

Saltdal kommune ønsker å få utredet et interkommunalt barnevernsamarbeid med Beiarn. 
Kommunen vil sammen med Beiarn søke om skjønnsmidler til utredningsarbeidet.

Rådmannens innstilling
Saltdal kommune ønsker å få utredet et felles interkommunalt barnevernsamarbeid med Beiarn 
kommune. 

Det søkes om prosjektmidler (skjønnsmidler) fra fylkesmannen til utredningsarbeidet.

Saken legges fram til ny politisk behandling når utredningen er fullført.
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