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Saltdal kommune 
MØTEBOK 

Arkiv:   
Saksbehandler: Finn-Obert Bentsen 
Dato: 26.05.2006 
 

  

Virksomhetsplan 2006/ 2007  -  SOFA  
 

SAKSGANG: 

R.f. Utvalg Arkivsaksnr. Møtedato Utvalgssak 
1 LEVEKÅRSUTVALG 03/00782-4 07.06.06 021/06 

 
Sign: 
 

Utskrift sendt til: 
 

 
Foreliggende dokumenter: 
 
• Virksomhetsplan for SOFA  -  2006/ 2007 
• Enhetens verdigrunnlag/ faglig plattform og serviceerklæring 
• Tjenestenes lovgrunnlag 
 

 

Sakens bakgrunn: 
Sosial og familie setter årlig opp oversikt over de mål som ønskes nådd de nærmeste ett til to 
år, samt tiltak som planlegges iverksatt. 
Dette for å synliggjøre de prioriteringer vi 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. 
Det 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 vi kjenner til, både de faglige 
brukerrettede behov og andre forvaltningsmessige/ organisatoriske behov. 
I tillegg vil selvsagt rammebetingelsene være avgjørende i disse vurderingene, bl.a. budsjett. 
 
Vi har valgt å ikke være for detaljert og ikke ha det altomfattende, men noe generell i 
oppsettet. 

Vi vet også at tjenestene i SOFA er svært uforutsigbare, og derfor må ta det som kommer/ 
blir tilmeldt til enhver tid. 

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



 

 
 

Saltdal kommune 
MØTEBOK 

Arkiv:   
Saksbehandler: Finn-Obert Bentsen 
Dato: 30.05.2006 
 

  

Etablering av prøveprosjekt for interkommunalt mottak for 
volds- og voldtektsutsatte  
 

SAKSGANG: 

R.f. Utvalg Arkivsaksnr. Møtedato Utvalgssak 
1 LEVEKÅRSUTVALG 06/01109-1 07.06.06 022/06 

 
Sign: 
 

Utskrift sendt til: 
 

 
Foreliggende dokumenter: 
 
• Brev fra Bodø kommune m/ politisk vedtak 
• Møtebok fra Sørfold kommune, politisk vedtak 
 

Sakens bakgrunn: 
Bakgrunnen for saken er det tidligere Barne- og familiedepartements ”Strategi mot seksuelle 
og fysiske overgrep mot barn (2005-2009). 
Ved årsskiftet 2004/ 2005 fikk Sosial og helsedirektoratet i oppdrag å se på hvordan 
helsetjenesten for volds- og voldtektsutsatte kunne styrkes. Direktoratet konkluderte med at 
det burde opprettes minst interkommunalt mottak i hvert fylke. Det ble også avsatt 
stimuleringsmidler for etablering av prøveprosjekter i fylkene. Midlene ble tildelt gjennom 
Fylkesmannen. 
Nordland fylkeskommune vedtok på fylkestinget 20.- 22.februar en enstemmig uttalelse om 
at det bør opprettes et senter for volds- og voldtektsutsatte i Nordland fylke. 
 
Ved Bodø legevakt hadde man lenge ønsket å få til et samarbeid med flere kommuner om et 
mottak. Det hadde også vært etterspurt fra Salten Politidistrikt. På grunn av den geografiske 
utstrekningen av Nordland fylke anså Bodø legevakt det for å være nødvendig med flere 
regionale mottak i dette fylket. Man ønsket derfor å satse på Saltenregionen i denne omgang. 

 

Vurdering: 
Siden det er et behov for denne type tiltak og at dette handler om et samarbeidsprosjekt for 
Saltenkommunene, vil det være riktig å være med på dette. Selv om Saltdal ikke er stor i 
denne sammenheng i forhold til Bodø, vil det være fornuftig å gå inn i et slikt samarbeid. Et 
slikt tilbud må baseres på samarbeid og regional tenkning. Dette gjelder både faglig og 
økonomisk. 
Prøveprosjektet skal realiseres innenfor rammen av mottatte prosjektmidler fra Staten, 
kr. 1 350 000,-. 
 
 
 



SAKSGANG: 

R.f. Utvalg Arkivsaksnr. Møtedato Utvalgssak 
1 LEVEKÅRSUTVALG 06/01109-1 07.06.06 022/06 

 

Innstilling: 
Saltdal kommune støtter etablering av prøveprosjektet ”Etablering av volds- og 
voldtektsutsatte”, et samarbeidsprosjekt i Salten med  Bodø som plasseringssted. 
Kommunen forutsetter at prosjektet realiseres innenfor tildelte tilskuddsmidler. 
En evt. videre drift etter prøveperioden må avklares med de samarbeidende kommuner med 
tanke på en permanent finansiering. 
 
 
 
 



 

 
 

Saltdal kommune 
MØTEBOK 

Arkiv:   
Saksbehandler: Anne-Marit Franing 
Dato: 31.05.2006 
 

  

Prosjekt "Vektshuset Knaggen".  
 

SAKSGANG: 

R.f. Utvalg Arkivsaksnr. Møtedato Utvalgssak 
1 LEVEKÅRSUTVALG 06/01122-1 07.06.06 023/06 

 
Sign: 
 

Utskrift sendt til: 
 

 
Foreliggende dokumenter: 
 
- Prosjekt ”Veksthuset Knaggen”. Prosjektbeskrivelse.  
 

Sakens bakgrunn: 
Mental helse Saltdal ble etablert i april 2004 og har i dag ca 40 medlemmer. 
Medlemmene arbeider blant annet med å få mennesker med psykiske vansker ut i arbeid og 
aktivitet. 
I samarbeid med Saltdal kommune har mental helse utarbeidet en plan for å kunne etablere et 
arbeids og aktivitetstilbud  i kommunen. 
Saltdal kommune har per tiden ansatt en prosjektlederstilling som har arbeidet med personer 
med psykiske vansker. 
Stillingen er knyttet til arbeids og aktivitetstilbud ved Knaggen. 
 

Vurdering: 
Prosjektlederstillingen som arbeider mot personer med psykiske vansker har allene ikke 
kapasitet til den nære oppfølging  av personer som trenger direkte oppfølging i arbeid og 
aktivitet. 
For å etablere dette er det nødvendig med et forprosjekt og utredning av området. 
Saltdal kommune søker Helse og Rehabilitering om prosjektmidler over en periode på tre år. 
 
 

Innstilling: 
Levekårsutvalget tar søknaden om prosjekt ”Veksthuset Knaggen” til underretning.  
 
 
 
 



 

 
 

Saltdal kommune 
MØTEBOK 

Arkiv:   
Saksbehandler: Anne-Marit Franing 
Dato: 31.05.2006 
 

  

Serviceerklæringer - Enhet pleie og omsorg.  
 

SAKSGANG: 

R.f. Utvalg Arkivsaksnr. Møtedato Utvalgssak 
1 LEVEKÅRSUTVALG 06/01120-1 07.06.06 024/06 

 
Sign: 
 

Utskrift sendt til: 
 

 
Foreliggende dokumenter: 
 
- Serviceerklæring Saltdal sykehjem. 
- Serviceerklæring Korttidsopphold i institusjon. 
- Serviceerklæring Hjemmetjenesten. 
- Serviceerklæring hjemmehjelp. 
- Serviceerklæring Saltdal Sentralkjøkken. 
- Informasjonsbrosjyre – Gjesterommet. 
 

Sakens bakgrunn: 
Som et ledd i oppfølging av brukerundersøkelsen har Enhet pleie og omsorg 
revidert og laget nye serviceerklæringer for diverse tjenester. 
 
 
 

Innstilling: 
Levekårsutvalget tar foreliggende serviceerklæringer til underretning 
 
 
 
 



 

 
 

Saltdal kommune 
MØTEBOK 

Arkiv: A10 &17 
Saksbehandler: Grete Pettersen 
Dato: 26.05.2006 
 

  

VIRKSOMHETSPLAN FOR ENHET BARNEHAGER  
 

SAKSGANG: 

R.f. Utvalg Arkivsaksnr. Møtedato Utvalgssak 
1 LEVEKÅRSUTVALG 06/00003-11 07.06.06 025/06 

 
Sign: 
 

Utskrift sendt til: 
 

 
Foreliggende dokumenter: 
- virksomhetsplan for enheten vedtatt i styrermøte 
- årsmelding for enheten for 2005 
- økonomiplan 2006 - 2009  
 
 

Sakens bakgrunn: 
Etter innspill fra rådmannen er det utarbeidet virksomhetsplan for enheten. 
 

Vurdering: 
De overordnede mål finnes i økonomiplanen. 
Virksomhetsplanen er et arbeidsdokument for de særskilte oppgaver som søkes løst i 2006.  
 
 

Innstilling: 
Framlagte virksomhetsplan for enhet barnehage vedtas. 
 
 
 
 



 

 
 

Saltdal kommune 
MØTEBOK 

Arkiv: 144 A20 &13 
Saksbehandler: Grete Pettersen 
Dato: 26.05.2006 
 

  

KUNNSKAPSLØFTET I SKOLEN,  
PROGRAMFAG TIL VALG  
 

SAKSGANG: 

R.f. Utvalg Arkivsaksnr. Møtedato Utvalgssak 
1 LEVEKÅRSUTVALG 06/01088-1 07.06.06 026/06 

 
Sign: 
 

Utskrift sendt til: 
 

 
Foreliggende dokumenter: 
- Kunnskapsløftet, læreplan for grunn og videregående skole i Norge 
- Kommunal plan for kompetanseheving  
- Lokal plan for skolene i Indre Salten 
 
 

Sakens bakgrunn: 
I forbindelse med innføring av Kunnskapsløftet er det kommet inn et nytt fag: Programfag til 
valg. Faget skal forberede elevene på videre studie- og yrkesvalg. 
I følge Kunnskapsløftet skal faget innføres senest høsten 2008. 
Skolene i Saltdal har laget en lokal plan og ønsker å innføre faget fra høsten 2006. 
Representanter for skolene vil være tilstede og redegjøre for planen. 
 

Vurdering: 
Da lokal plan er utarbeidet ser en ikke behov for å vente til 2008 med å innføre faget. 
 
 

Innstilling: 
Framlagte plan for Programfag til valg vedtas innført i skolen i Saltdal fra høsten 2006 
 
 
 
 



 

 
 

Saltdal kommune 
MØTEBOK 

Arkiv: 144 A20 &13 
Saksbehandler: Grete Pettersen 
Dato: 26.05.2006 
 

  

KUNNSKAPSLØFTET,  
BRUK AV 25%  
 

SAKSGANG: 

R.f. Utvalg Arkivsaksnr. Møtedato Utvalgssak 
1 LEVEKÅRSUTVALG 06/01088-3 07.06.06 027/06 

 
Sign: 
 

Utskrift sendt til: 
 

 
Foreliggende dokumenter: 
- Kunnskaplsøftet, læreplan for grunn og videregående skole i Norge 
 
 
 

Sakens bakgrunn: 
Kunnskapsløftet gir økt lokal frihet. 
Representanter for skolene vil være til stede på møtet og svare på spørsmål. 
 

Vurdering: 
For å øke mulighetene for tilpasset opplæring er det anledning til å omdisponere inntil 25% 
av timene i det enkelte fag.  
En slik omdisponering forutsetter at målene i læreplanen for faget er nådd og at elev og 
foreldre gir samtykke til det.  
En elev som for eksempel er flink i samfunnsfag, men som sliter med skriving kan bruke 
inntil 25% av tiden i samfunnsfag til å trene i skriving. Den samme eleven kan også bruke tid 
til å fordype seg i emner innenfor samfunnsfag så lenge målene i de andre fagene er oppnådd.  
 
Ordningen gir både teoretiske og praktisk sterke elever muligheter til å få større faglige 
utfordringer og dermed tilpasset opplæring. 
 
 

Innstilling: 
Skolenes bruk av 25% tas til orientering 
 
 
 
 



 

 
 

Saltdal kommune 
MØTEBOK 

Arkiv: 144 A20 &13 
Saksbehandler: Grete Pettersen 
Dato: 26.05.2006 
 

  

KUNNSKAPSLØFTET,  
FAG OG TIMEFORDELING  
 

SAKSGANG: 

R.f. Utvalg Arkivsaksnr. Møtedato Utvalgssak 
1 LEVEKÅRSUTVALG 06/01088-2 07.06.06 028/06 

 
Sign: 
 

Utskrift sendt til: 
 

 
Foreliggende dokumenter: 
- Kunnskapsløftet, læreplan for grunn – og videregående skole i Norge 
- Lokal plan for fag og timefordeling 
 

Sakens bakgrunn: 
Ut fra den nye læreplanen skal skolen legge fram en plan for fag og timefordeling. 
Planen er utarbeidet av skolene i Saltdal i fellesskap. 
 

Vurdering: 
Planen ivaretar intensjonene i Kunnskapsløftet 
 
 

Innstilling: 
Plan for fag og timefordeling tas til orientering 
 
 
 
 



 

 
 

Saltdal kommune 
MØTEBOK 

Arkiv: 223 C  
Saksbehandler: Christian Næstby 
Dato: 26.05.2006 
 

  

ØKONOMISK TILSKUDD TIL ROGNANDAGENE, 
TREBÅTDAGENE OG BLÅFROSTFESTIVALEN  
 

SAKSGANG: 

R.f. Utvalg Arkivsaksnr. Møtedato Utvalgssak 
1 LEVEKÅRSUTVALG 06/00629-28 07.06.06 029/06 

 
Sign: 
 

Utskrift sendt til: 
 

 
Foreliggende dokumenter: 
 
- F-sak 172/05 – Søknad om økonomisk støtte til Blåfrostfestivalen 2006 
- K-sak 066/05 - Saltdal kommunes budsjett for 2006 
- Søknad fra Salten Veteranbåtlag datert 21.03.06 vedr. Trebåtdagene 2006 
- Uttalelse fra kulturenheten datert 16.05.06 vedr. Trebåtdagene 
- Søknad om økonomisk støtte til Rognandagene 2006 
 

Sakens bakgrunn: 
 
Da formannskapet i sak 172/05 av 22. november 2005 vedtok å bevilge kr. 50.000,- til 
Blåfrostfestivalen 2006, ble det samtidig tatt med i vedtaket at Saltdal kommune skulle legge 
til rette for utvikling av to større arrangement hvert år, Blåfrostfestivalen og Trebåtdagene. 
Tilskuddet til Blåfrostfestivalen for 2006 ble belastet næringsfond B. 
 
Da kommunestyret i sak 066/05 av 14. desember 2005 vedtok Saltdal kommunes budsjett for 
2006, ble det foretatt følgende driftsøkning: Tilskudd festivaler (Blåfrostfestivalen, 
Trebåtdagene, Skogvokterdagen) kr 100.000,-. Disse midlene står i dag urørt. 
 
Hvorfor kommunestyret tok med Skogvokterdagen vites ikke. Dette arrangementet har aldri 
søkt om og har aldri hatt behov for økonomisk støtte fra kommunen. 
 
Når kommunestyret nevner Trebåtdagene, vil en anta at det også er snakk om Rognandagene. 
Disse arrangementene går samtidig og har felles program. Men teknisk arrangør av 
Trebåtdagene er Salten veteranbåtlag, og arrangør av Rognandagene har vært FKSK og 
Saltdal Handelsstand. I praksis har det  i de siste årene vært aktivitetsleder Frode Monssen i 
nært samarbeid med kulturenheten som har stått som arrangør. Dette er nærmere omtalt i 
ovennevnte uttalelse om Trebåtdagene datert 16.05.06, og det vises til denne. 
 
Trebåtdagene har alltid fått økonomisk støtte fra Saltdal kommune. I de siste årene har dette 
beløpt seg til kr. 15.000,- hvert år. Dette har vært i tråd med søknaden. Det søkes om samme 
beløp også for 2006.  
 



SAKSGANG: 

R.f. Utvalg Arkivsaksnr. Møtedato Utvalgssak 
1 LEVEKÅRSUTVALG 06/00629-28 07.06.06 029/06 

 
Rognandagene har aldri hatt noen direkte økonomisk støtte fra kommunen. 
  

Vurdering: 
 
Søknaden om økonomisk støtte til Blåfrostfestivalen 2006 ble behandlet av formannskapet, 
og søknadene vedr. Trebåtdagene og Rognandagene er stilet til samme instans. I samråd med 
ordfører og forrige saksbehandler legges nå saken fram for Levekårsutvalget til endelig 
behandling med henvisning til kommunestyrets budsjettvedtak for 2006. Det foreslås at 
Rognandagene og Trebåtdagene ses under ett og at arrangementet til sammen får kr 35.000,- 
med kr 15.000,- til Trebåtdagene og kr. 20.000,- til Rognandagene. Sistnevnte arrangement er 
litt spesielt i år, da det er 20 år siden det nye Rognan sentrum ble offisielt åpnet. Man har 
derfor lyst til å gjøre noe spesielt for å markere dette jubileum. Som nevnt i søknaden er det 
vanskelig å planlegge noe i detalj før man har en økonomisk ramme på plass. 
 
Det foreslås dessuten at neste Blåfrostfestival i 2007 får sin bevilgning utbetalt i 2006 av de 
avsatte midlene for i år. Som nevnt er bevilgningen for 2006 belastet et annet sted. Tidligere 
arrangement har vært svært vanskelig å arrangere på grunn av dårlig likviditet før 
arrangementet går av stabelen. Arrangøren har nemlig store utgifter i tiden før selve 
festivalen: reiseutgifter vedr artister, materialer, annonsering o.l. Det foreslås at 
Blåfrostfestivalen får den samme økonomiske støtte i 2007 som i 2006, kr. 50.000,-. 
 
Da er kr 85.000,- disponert. Det foreslås at de resterende kr 15.000,- av kommunestyrets 
bevilgning holdes tilbake inntil videre. I forbindelse med Trebåtdagene kan uforutsette 
utgifter forekomme. Det kan for eksempel være mulig å få besøk av jekta ”Brødrene” hvis 
arrangøren er med og betaler utgiftene.   
 

Innstilling: 
 
Med henvisning til kommunestyret vedtak i sak 066/05 om bevilgning til festivaler, vedtar 
Levekårsutvalget å gi følgende økonomiske støtte: 
 
Trebåtdagene 2006    kr 15.000,- 
Rognandagene 2006    kr 20.000,- 
Blåfrostfestivalen 2007   kr 50.000,-   
 
De resterende kr 15.000,- står udisponert inntil videre.     
 
 
 



 

 
 

Saltdal kommune 
MØTEBOK 

Arkiv: 146  
Saksbehandler: Bjørn Staupåmo 
Dato: 31.05.2006 
 

  

Virksomhetsplan Teknisk drift 2006  
 

SAKSGANG: 

R.f. Utvalg Arkivsaksnr. Møtedato Utvalgssak 
1 LEVEKÅRSUTVALG 06/01127-1 07.06.06 030/06 

 
Sign: 
 

Utskrift sendt til: 
 

 
Foreliggende dokumenter: 
 

Sakens bakgrunn: 
På anmodning fra Rådmannen legges virksomhetsplan for Teknisk drift frem for politisk 
behandling. 

Vurdering: 
Virksomhetsplan er et styringsverktøy for vår drift gjennom året, men forstyrres snart dersom 
ikke planlagte hendelser inntreffer. 
De fleste prosjekt er tilknyttet driften og går ikke under benevnelsen nyanlegg med politisk 
behandling. 
Ny avløpsledning på Kvæle må nok komme inn under kategorien nyanlegg selv om denne vil 
få utspring fra en eksisterende avløpsledning til Vensmoen. Teknisk drift vil anbefale at 
denne (se kartutsnitt) etableres da 7-10 boliger gis mulighet for tilknytning mot eksisterende 
renseanlegg. Boligen har i dag sitt avløp mot septiktanker av varierende kvalitet. 
 
Oppgaver Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Merknader 
Drift vann/avløp ___________________________________________________________  

Innsamling slam                                   ____________________________  

Park-idrett 
 

                                        ___________________________  

Vegvedlikehold 
sommer/vinter 

___________________________________________________________  

Omlegging 
vannledning 
Høgbakken 

             _________                      __                                 

Prosjekt 
Østrefjæra vann, 
avløp overvann 
Tjeldm.v. 

                                                      _____        

Rydding Kreosot 
met. 

                                                  _                                _ _  _ _ _ _  Etter kai og 
nasjon.prosjekt 

Gate/veglys 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Rehab. 
Kohmannsv. 

                                                                      _____ Vann Avløp 

Kvæle 
 

                                                                                         _________                             

Prosjekt veg 
 

                                                           _____ Torvkanter, skilt, 
busskur 

Røkland 
renseanlegg. 

                                                                                                        _______ Opprusting 
anlegg 



SAKSGANG: 

R.f. Utvalg Arkivsaksnr. Møtedato Utvalgssak 
1 LEVEKÅRSUTVALG 06/01127-1 07.06.06 030/06 

 
I tillegg kommer prosjekt som vi sannsynligvis må bidra.  
 
- Ny vannledning Halsmoen 
- Storalmeniengen og Nordnes vann verk utbedring vinter 
- Gatelys Bleiknes 
- Avløpsledning Drageid 
- Røkland Renseanlegg 
 

Innstilling: 
 
 



 
 
 

 
 

Saltdal kommune 
MØTEBOK 

Arkiv: 034 &34 
Saksbehandler: Christin Kristensen 
Dato: 01.06.2006 
 

  

EVALUERING AV POLITISK STRUKTUR  
 

SAKSGANG: 

R.f. Utvalg Arkivsaksnr. Møtedato Utvalgssak 
1 LEVEKÅRSUTVALG 05/02213-2 07.06.06 031/06 

 
Sign: 
 

Utskrift sendt til: 
 

 
Foreliggende dokumenter: 
 
- Vedtak i k.sak 50/02 
- Delegasjonsreglement 
 

Sakens bakgrunn: 
I siste møte i levekårsutvalget ble det diskutert om man skulle sette i gang en evaluering av 
den politiske organiseringen.  Det var enighet om at det var betimelig med en evaluering. Det 
var også enighet om at det ikke skulle engasjeres ekstern konsulenthjelp. 
 
Medlemmene av utvalget skulle vurdere saken nærmere og komme fram med forslag til 
hvordan en evalueringsprosess skulle organiseres.  Modell for evalueringsprosess tas opp i 
møte 7. juni, der man anser det som viktig at ordføreren deltar i diskusjonen. 
 
Følgende punkter ble nevnt: 
- Konkretisere hva man skal se på 
- Hvordan skal man jobbe og hvem skal delta? 
- Framdriftsplan 
- Hvordan fungerer tilsvarende modell i andre kommuner? 
- Er det alternative modeller som kan fungere bedre? 
 
 

Innstilling: 
Ingen innstilling. 
 
 
 
 


