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Saltdal kommune 
MØTEBOK 

Arkiv: F  
Saksbehandler: Finn-Obert Bentsen 
Dato: 29.01.2007 
 

  

Plan for psykisk helse - revidering  
 

SAKSGANG: 

R.f. Utvalg Arkivsaksnr. Møtedato Utvalgssak 
1 LEVEKÅRSUTVALG 03/00587-115 01.03.07 006/07 

 
Sign: 
 

Utskrift sendt til: 
 

 
Foreliggende dokumenter: 
 
• Opptrappingsplanen psykisk helse 
• Gjeldende plan for psykisk helse 
• Utkast til revidert plan 
•  
 

Sakens bakgrunn: 
Gjeldende plan for psykisk helse ble sist revidert februar 2005, altså akkurat for to år siden. 
Det politiske vedtaket den gang var nettopp at den skulle revideres om to år. I tillegg er det 
kommet krav fra departementet at kommunenes planer for psykisk helsearbeid nå skal 
revideres. 
Staten gir også føringer på at planen skal ha et tidsperspektiv fram til og med 2010. 
 
Foreliggende utkast er basert på gjeldende plan, samt på bakgrunn av statlige signaler om 
prioriterte områder innen fagfeltet. 
Forslag til revidert plan har vært behandlet i Forum for rus/ psykisk helse, der kommunens 
aktuelle enheter og tjenester, samt brukerorganisajoner er representert. 
I tillegg har Rådet for funksjonshemmede hatt den til behandling, samt Salten psykiatriske 
senter v/ Ian Dawson. 

 

Vurdering: 
I forbindelse med Opptrappingsplanen for psykisk helse som ble vedtatt av Stortinget i 1998 
ble det et krav at kommunene utarbeidet en lokal psykiatriplan/ plan for psykisk helse. 
Planen skulle vise hvilke prioriteringer kommunene gjorde, samt bidra til å vise at dette 
fagfeltet var et satsingsområde. 
Satsingen på psykiatri/ psykisk helse skal gå til styrking av tilbud, ikke til saldering og ikke 
til å dekke opp kutt på øvrig budsjett. 
Foreliggende utkast til plan er rettet inn mot hele kommunen. Det vil si at en har tatt 
utgangspunkt i at målgruppene for arbeidet befinner seg på ulike arenaer i kommunen; skole , 
arbeid, fritid og i egen bolig og familie. 
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Det er viktig å se helheten og tenke tverrfaglig og på tvers av tjenester og enheter. 
Forebygging for barn og unge er også et viktig stikkord for arbeidet med psykisk helse. 
Samtidig vet vi at flere voksne brukere ikke er i stand til å mestre egen hverdag grunnet 
psykiske problemer. Noen av disse har også problemer med rus. 
 
Planen inneholder en tekstdel som sier noe om faglige føringer og prioriteringer, samt noe 
om utfordringer og muligheter i Saltdal. 
Nytt i dette utkastet er en ”økonomiplan”, dvs. en plan som skisserer hvor mye ressurser og 
hvilke tiltak kommunen skal prioritere på dette fagfeltet fram til og med 2010. 
 
Kommunen har til nå brukt svært lite av egne rammer/ ressurser til det psykiske 
helsearbeidet. De aller meste har vært finansiert gjennom de øremerkede årlige 
psykiatrimidler som kommunen har fått. I planen foreslås det at kommunen øker sin andel av 
midler til psykisk helsearbeid de to siste år av perioden 2007 - 2010.  
 
Siste del av dokumentet viser en handlingsdel, med mål og tiltak. Her vises det hva 
kommunen vil prioritere framover innen dette feltet. Det må likevel være slik at kommunen 
hvert år setter opp en virksomhetsplan og et budsjett, basert på gjeldene behov og på den 
vedtatte langtidsplan. 
 
I forhold til de mål og planer som til nå har vært innen psykisk helse i Saltdal har vi oppnådd 
en god del. Her kan nevnes stillinger innen psykiatritjenesten, hjemmesykepleien, 
barneverntjenesten, helsestasjon (bl. familieveileder), Knaggen, tilbud om arbeid og aktivtet 
for denne målgruppen, opprettelse av lokallag av Mental helse og kompetanseheving. 
Tre boenheter er finansiert gjennom psykiatrimidler. 
 
Det er ennå mye ugjort på dette feltet, slik at en ressursøkning er helt nødvendig i tiden 
framover. 
Bl.a. ser vi flere og flere som sliter med rus i tillegg til sine psykiske problemer, spesielt 
unge/ ungdom. 
 
 

Innstilling: 
1. Det foreliggende utkast til revidert Plan for psykisk helse i Saltdal godkjennes. Planen 

er gjeldende fra 2007 til og med 2010. 
2. Rammeøkning på kr. 200.000,- for 2009 og kr. 400.000 for 2010 søkes innarbeid i 

kommunens økonomiplan og budsjett. 
 
 
 
 



 

 
 

Saltdal kommune 
MØTEBOK  

Arkiv: F  
Saksbehandler: Finn-Obert Bentsen 
Dato: 25.01.2007 
 

  

Psykisk helse  -  prioritering av midler for 2007  
 

SAKSGANG: 

R.f. Utvalg Arkivsaksnr. Møtedato Utvalgssak 
1 LEVEKÅRSUTVALG 03/00587-113 01.03.07 007/07 

 
Sign: 
 

Utskrift sendt til: 

 
Foreliggende dokumenter: 
 
• Opptrappingsplanen for psykisk helse 
• Referat fra møte i Forum for rus/ psykisk helse 
 

Sakens bakgrunn: 
Øremerkede midler til psykisk helsearbeid som fordeles til kommunene er et sentralt ledd i 
Opptrappingsplanen for psykisk helse. Opptrappingsplanen startet i 1999 og går fram til og 
med 2008. Fra 2009 vil midlene til kommunen legges inn i de ordinære rammer fra staten 
gjennom statsbudsjettet. 
For 2007 får Saltdal kommune en økning på kr. 497 000,-. Kommunen vil dermed totalt får 
overført kr. 3 807 000,- i øremerkede midler til psykisk helsearbeid. 
Vanligvis blir kommunene informert i god tid før årsskiftet om hvor mye friske midler en får, 
men denne gangen kom informasjonen så sent som medio januar. 
Det er verd å merke seg at opptrappingsmidlene skal gå til styrkning av tjenester og tiltak, 
ikke til erstatning for salderte / reduserte tilbud. 

 

Vurdering: 
Det aller meste av psykiatrimidlene er bundet opp i stillinger og faste aktiviteter. Hvis vi tar 
ubundne midler fra 2006, samt nye midler for i år, vil det disponible beløp i utgangspunktet 
bli  
ca. kr. 1 000 000,-  for 2007. Det er imidlertid en sannhet med modifikasjoner. 
 
For 2006 ble det prioritert midler til tre stillinger; Pleie- og omsorg (hjemmesykepleien), 
psykiatritjenesten og Knaggen. I tillegg ble det gitt tilskudd til skolene på til sammen kr. 100 
000,-. 
De faste stillingene i hj.sykepleien og psykiatritjenesten fikk ikke helårseffekt, slik at en god 
del av midlene for 2007 er bundet opp i fullfinansiering av disse stillingene. 
Det foreslås at beløpet til Knaggen videreføres, evt. at deler av dette knyttes opp til andre 
aktiviteter/ arbeidstilbud ved andre bedrifter. Arbeid/ aktivitet for denne brukergruppen  er et 
område som skal prioriteres og bør være et satsingsområde videre i årene framover. En bør 
også ha for øye NAV-satsingen, som innebærer at målgruppen innen psykisk helse er en del 
av denne reformen. 
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Dette  betyr i realiteten at det bare er kr. 150 000,- til fri disposisjon for dette året. Dette 
beløpet foreslås som tilskudd til skolene, slik som i fjor. 
 
 
Forum for rus/ psykisk helse har i sitt møte 17.01.07 foreslått følgende prioritering for 
2007: 
* Fullfinansiering st. hjemmesykepleien    kr. 150 000,- 
* Fullfinansiering st. psykiatritjenesten    kr. 300 000,- 
* Arbeid/ aktivitet Knaggen      kr. 400 000,- 
* Styrkning skolene       kr. 150 000,- 
 
 

Innstilling: 
De øremerkede psykiatrimidler for 2007 prioriteres slik: 
• Fullfinansiering stilling hjemmesykepleien   kr. 150 000,- 
• Fullfinansiering stilling psykiatritjenesten   kr. 300 000,- 
• Arbeid/ aktivitet; Knaggen, evt. andre tilbud (prosjekter) kr. 400 000,- 
• Styrkning skolene       kr. 150 000,- 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Saltdal kommune 
MØTEBOK 

Arkiv:   
Saksbehandler: Finn-Obert Bentsen 
Dato: 13.02.2007 
 

  

Virksomhetsplan 2007/ 2008  -  SOFA  
 

SAKSGANG: 

R.f. Utvalg Arkivsaksnr. Møtedato Utvalgssak 
1 LEVEKÅRSUTVALG 03/00782-6 01.03.07 008/07 

 
Sign: 
 

Utskrift sendt til: 
 

 
Foreliggende dokumenter: 
• Virksomhetsplan for SOFA  -  2007/ 2008 
• Enhetens verdigrunnlag/ faglig plattform og serviceerklæring 
• Tjenestenes lovgrunnlag 
 

Sakens bakgrunn: 
Sosial- og familieenheten setter årlig opp en oversikt over de sentrale mål som ønskes nådd 
de nærmeste ett til to år, samt hvilke tiltak som planlegges iverksatt. 
Dette for å synliggjøre de prioriteringer enheten ønsker å gjøre, og for at ansatte blir 
bevisstgjort på hva som vektlegges framover. 
 

Vurdering: 
Det vurderes som viktig å ha noen mål å strekke seg mot, samt sette opp noen konkrete tiltak 
for å nå målene. 
Dette vil innebære mer systematikk og struktur i tjenestene, samt grunnlag for å evaluere om 
målene nås i løpet av perioden. 
 
Virksomhetsplanen settes opp med bakgrunn i det behovet en kjenner til, både de faglige 
brukerrettede behov og andre forvaltningsmessige/ organisatoriske behov. 
Føringer fra sentrale myndigheter og faginstanser gir også signaler om hva kommunene og 
tjenestene bør sette på dagsorden. 
I tillegg vil selvsagt rammebetingelsene være avgjørende forhold i disse vurderingene, bl.a. 
budsjett. 
 
Vi har valgt å ikke være for detaljert og ikke ha det for altomfattende, men noe generell og 
kort i oppsettet og målene. Mye av dette vil gå igjen fra år til år. 
Vi vet også at driften  i SOFA er svært uforutsigbar, dvs. en må ta det som kommer/ blir 
tilmeldt tjenestene til enhver tid. Men  -  ”det er derfor vi er til”; å hjelpe folk som kommer i 
vanskelige livssituasjoner og som trenger bistand i en eller annen form. 
 

Innstilling: 
Den foreliggende Virksomhetsplan for Sosial og familieenheten tas til orientering. 
 



 

 
 

Saltdal kommune 
MØTEBOK 

Arkiv: A10 &18 
Saksbehandler: Grete Pettersen 
Dato: 14.02.2007 
 

  

Godkjenning av utvidelse av flerkulturell barnehage ved Rognan 
mottakssenter  
 

SAKSGANG: 

R.f. Utvalg Arkivsaksnr. Møtedato Utvalgssak 
1 LEVEKÅRSUTVALG 05/01777-5 01.03.07 009/07 

 
Sign: 
 

Utskrift sendt til:  
Rognan Mottakssenter, Enhet  Saltdal barnehager 

 
Foreliggende dokumenter: 
- søknad om godkjenning av midlertidig barnehage datert 12.02.2007 
- brev datert 22.12.2006 fra kommunelege I Magne Franing – midlertidig godkjenning 
- møtebok datert 02.01.2007 Saltdal kommune, PLUT – midlertidig godkjenning 
- brev datert 30.01.2007 fra Arbeidstilsynet  
 

Sakens bakgrunn: 
I følge Lov om barnehager § 13 skal barnehager være godkjent av kommunen før virksomhet 
igangsettes. Grunnlaget for godkjenning skal være kartlagt – dvs at godkjenning behandles 
etter at andre berørte etater har hatt saken til vurdering og gitt uttalelse. 
 
Følgende skal vurderes før godkjenning gis: 
• Utforming og egnethet 
• Arealfastsetting og arealutnytting 
• Vurdering av uteområdet 
• Vedtekter 
 
I tillegg bør godkjenningsmyndigheten også vurdere andre sider ved virksomheten, herunder 
spesielle planer for driften, bemanning, budsjett osv. 
 
Fredheim barnehage ble i levekårssak 40/05 godkjent for 18 plasser. 
Denne ble godkjent med merknad fra Arbeidstilsynet om at ventilasjonen skulle utbedres 
innen utgangen av 2007.  
Det søkes her om utvidelse med en ny avdeling med 18 plasser lokalisert til hovedbyggets 
første etasje..  
Avdelingen er midlertidig og planlegges erstattet av permanente plasser for begge 
avdelingene. 
 
Det er innkommet uttalelser fra Kommunelege I, Arbeidstilsynet og Plan og utvikling, Saltdal 
kommune. 
• Kommunelegen viser til ”Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole” og gir, 

under forutsetning av at merknader blir tatt til følge, godkjenning for inntil 2 år.  
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• Arbeidstilsynet har ikke gitt endelig godkjenning og etterlyser dokumentasjon på 

plassering av personalgarderobe og toaletter.  
• Saltdal kommune, Plan og utvikling gir tillatelse til bruksendring ut 2007 
 
 
 

Vurdering: 
Det er her snakk om midlertidige plasser i påvente av etablering av permanent løsning 
Saksbehandler har vært på befaring den 12.02.2007 og registrer at Arbeidstilsynets 
merknader allerede ordnet. En finner det derfor rimelig å kunne gi godkjenning under 
forutsetning av godkjenning  fra Arbeidstilsynet.  
 
Utforming og egnethet: 
Rommene er store og lyse etter oppussing. 
For permanent drift burde arealet vært oppdelt i mindre rom for å skjerme de ulike 
aktivitetene. Men egnethet er her vurdert i forhold til midlertidig drift. 
Kommunelegen har merknader til trekk fra inngangsdør. Dersom bruk av peisestua skulle by 
på problemer i forhold til trekk fra inngangsdør, vil biljardrommet og gymsalen til sammen 
kunne dekke et behov på minimum 74m2 for de 18 plassene det søkes utvidelse for. 
  
Arealfastsetting og arealutnyttelse: 
Arealberegningen tar utgangspunkt i de rom som står til faktisk disposisjon for barnas 
aktiviteter. Arealnormen i Saltdal kommune er 5,3 m2 for barn under 3 år og 4m2 for barn 
over 3 år. Samlet lekeareal i den nye avdelinga er 178m2 og tilfredsstiller minstenorm.  
 
Uteområdet: 
Avdelingen skal benytte den eksisterende lekeplassen ved Fredheim barnehage. Størrelsen på 
denne dekker neppe opp anbefalt norm på 6x netto lekeareal. Men med beliggenhet så nær 
store friarealer, og sett i lys av at det er snakk om midlertidige plasser, bør det kunne gis 
midlertidig godkjenning. 
 
Barnehagens særpreg og vedtekter: 
Disse vil være de samme som for den allerede godkjente avdelingen. 
 
Bemanning: 
Vedtektene viser til barnehageloven med forskrifter. 
Loven setter norm for hvor mange barn det skal være p.r. førskolelærer, samt at barnehagen 
skal he egen styrer. 
I tillegg skal det være tilstrekkelig bemanning ut fra barnas oppholdstid og alder. 
Barnehagen legger opp til samme personaltetthet som de kommunale barnehagene, og vil 
således tilfredsstille lovens krav. 
 
Åpningstid: 
9 timer p.r. dag som i den eksisterende avdeling og lik de kommunal barnehagene. 
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Innstilling: 
Under forutsetning av endelig godkjenning fra Arbeidstilsynet, gis Flerkulturell barnehage 
ved Rognan mottakssenter  midlertidig godkjenning for utvidelse med en avdeling, 18 
plasser. 
 
Godkjent netto lekeareal settes til 74 m2. 
 
Midlertidig godkjenning gis ut 2007. 
 
Barnas oppholdstid settes til 9 timer per dag. 
 
Barnas alder begrenses til over 0 år.  
 
 
 
 



 

 
 

Saltdal kommune 
MØTEBOK 

Arkiv: A10 &17 
Saksbehandler: Grete Pettersen 
Dato: 25.01.2007 
 

  

VIRKSOMHETSPLAN BARNEHAGER 2007  
 

SAKSGANG: 

R.f. Utvalg Arkivsaksnr. Møtedato Utvalgssak 
1 LEVEKÅRSUTVALG 06/00003-28 01.03.07 010/07 

 
Sign: 
 

Utskrift sendt til: 
 

 
Foreliggende dokumenter: 
-    Evaluering av virksomhetsplan 2006 vedtatt i styrermøte 23.01.2007 
- Forslag til virksomhetsplan for 2007 vedtatt i styrermøte 23.01.2007  
- Økonomiplan for perioden 
 

Vurdering: 
De overordnede mål finnes i økonomiplanen. 
Virksomhetsplanen er et arbeidsdokument for de særskilte oppgaver som søkes løst i 2007.  
 
Styrermøtet 23.01.2007 fremmet følgende forslag: 
 
VIRKSOMHETSPLAN 2007  
 
Mål Tiltak Ansvar Tid 
Vedlikehold av 
bygg 

Lage oversikt over behov 
Prioritert plan 

Styrer 
Enhetsleder/
styrer i 
samarbeid 
med BYTE 

April 
 
 
 
Mai 

Leder 
utvikling  

Delta i RKK lederutviklingsprogram over  
2 år,  

Enhetsleder 
Styrer 
ped.lederne 

Høst 07  
til høst 09 

Overgang 
barnehage/ 
skole 

Fortsette arbeidsgruppe. 
 
Deltakelse i prosjekt 

Lærere/ 
Førsk.lærere 
Rektor/styrer 

Hele året 
 
Høst 07 

Innføring av 
rammeplan 

Tema på styrermøtene 
Tema i personalmøter 

Enhetsleder 
Styrer 

Hele året 

Kompetanse- 
heving 

Øke antall tilsatte med utdanning Enhetsleder 
Styrer 

Fortløpende 

Informasjons- 
sikkerhet 

Opplæring i ”Risk Manager” 
Dokumentasjon 

Enhetsleder 
Styrer 

Vår 2007 

Samordning 
ferieavvikling 
barnehage/SFO 

Eventuell samordning diskuteres i 
barnehage og SFO 
Plan for samdrift 

Styrer/leder 
SFO 
Enhetsleder/

 
April 
 



rektorer Mai 
Full barnehage- 
dekning 

Utrede behov og tiltak for permanente 
plasser 
Tilstrekkelig antall plasser 

Enhetsleder 
 
Enhetsleder 

Mars 
 
August 

Knytte 
barnehagene til 
kommunens 
saksbehandler- 
system 

Opplæring av styrerne i e-Phorte Christin  februar 

 
 

Innstilling: 
Framlagte forslag til virksomhetsplan for Saltdal barnehager 2007 vedtas. 
 
 



 
 


