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PS 046/06 REFERATER - LEVEKÅRSUTVALG
Innstilling:
Ingen innstilling

Behandling i LEVEKÅRSUTVALG - 11.10.2006:

Vedtak i LEVEKÅRSUTVALG - 11.10.2006:
Framlagte referat ble kopiert og tildelt møtedeltakerne

PS 047/06 NAV Saltdal  -  videre arbeid

Innstilling:

1. Det oppnevnes ny styringsgruppe med følgende sammensetning:
- Ordfører
- Rådmann
- NAV Nordland

      - 1 tillitsvalgt

Ordføreren blir leder av styringsgruppa

      Prosjektgruppa sammensettes slik:
- NAV trygd v/ Bjørn Skog
- Sosial v/ Finn-Obert Bentsen
- Rådmannskontoret v/ Mary-Ann Meisler
- Tillitsvalgt stat
- Tillitsvalgt kommune

      Ass. rådmann Mary-Ann Meisler blir leder av gruppa.

Evt. andre arbeidsgrupper kan opprettes etter behov.

2. Kommunale tjenesteområder som skal inn i NAV i første omgang er sosialtjenesten, dvs.
      tjenester hjemlet i Sosialtjenesteloven, kap. 3, 4, 5 og 6. Dette omfatter økonomisk hjelp, 
      økonomisk rådgivning, hjelp til å skaffe bolig, hjelp til sysselsettingstiltak, rusomsorg, 
      støttekontakt/ avlastning til funksjonshemmede under 67 år, samt generelt råd og veiledning.

3. Det anbefales at NAV-kontoret legges til 1. etasje ROMA-bygget, Rognan sentrum (det
      opptas forhandlinger med huseier så snart som mulig).

4. Lokal samarbeidsavtale utarbeides av prosjektgruppa, samt avklaring av evt. andre 
rammebetingelser.

5. Samarbeidsavtalen legges fram for behandling innen 1.mai 2007.



6. Hvis det formelt og praktisk er mulig foretar trygdekontoret og sosialtjenesten 
samlokalisering i løpet av 1.halvår 2007.

7. Det skal være et likeverdig samarbeid lokalt mellom stat og kommune i denne 
planleggings- og prosessfasen.

Behandling i LEVEKÅRSUTVALG - 11.10.2006:
Andre Kristoffersen foreslo nytt punkt 7:
Saltdal kommune ønsker formelt å tilrettelegge for formell etablering av NAV-kontor i Saltdal 
fra høsten 2007.
Pkt. 7 blir nytt pkt. 8.

Andre Kristoffersen foreslo følgende tilføyelse til pkt. 2: 
Andre tjenesteområder kan etter hvert vurderes lagt til NAV-kontoret, som f. eks. 
flyktningekontoret.

Terje Jensen foreslo å sløyfe pkt. 3 i påvente av formannskapets behandling av 
lokaliseringsspørsmålet.

Pkt. 1-2 med Andre Kristoffersens forslag til tilføyelse ble enstemmig vedtatt.
Pkt. 3 ble vedtatt med 5 mot 1 stemme (som ble avgitt for Terje Jensens forslag).
Pkt. 4-6 ble enstemmig vedtatt.
Andre Kristoffersens forslag til nytt pkt. 7 ble enstemmig vedtatt.
Tidligere pkt 7 som blir nytt pkt 8 ble enstemmig vedtatt.
 

Vedtak i LEVEKÅRSUTVALG - 11.10.2006:
1. Det oppnevnes ny styringsgruppe med følgende sammensetning:

- Ordfører
- Rådmann
- NAV Nordland

      - 1 tillitsvalgt

     Ordføreren blir leder av styringsgruppa

      Prosjektgruppa sammensettes slik:
- NAV trygd v/ Bjørn Skog
- Sosial v/ Finn-Obert Bentsen
- Rådmannskontoret v/ Mary-Ann Meisler
- Tillitsvalgt stat
- Tillitsvalgt kommune

      Ass. rådmann Mary-Ann Meisler blir leder av gruppa.

Evt. andre arbeidsgrupper kan opprettes etter behov.

2. Kommunale tjenesteområder som skal inn i NAV i første omgang er sosialtjenesten, 
dvs.

      tjenester hjemlet i Sosialtjenesteloven, kap. 3, 4, 5 og 6. Dette omfatter økonomisk 
hjelp, 
      økonomisk rådgivning, hjelp til å skaffe bolig, hjelp til sysselsettingstiltak, rusomsorg,  



      støttekontakt/ avlastning til funksjonshemmede under 67 år, samt generelt råd og 
      veiledning.   Andre tjenesteområder kan etter hvert vurderes lagt til NAV-kontoret, som 
      f. eks.  flyktningekontoret.

3. Det anbefales at NAV-kontoret legges til 1. etasje ROMA-bygget, Rognan sentrum (det 
opptas forhandlinger med huseier så snart som mulig).

4. Lokal samarbeidsavtale utarbeides av prosjektgruppa, samt avklaring av evt. andre 
rammebetingelser.

5. Samarbeidsavtalen legges fram for behandling innen 1.mai 2007.

6. Hvis det formelt og praktisk er mulig foretar trygdekontoret og sosialtjenesten 
samlokalisering i løpet av 1.halvår 2007.

7. Saltdal kommune ønsker formelt å tilrettelegge for formell etablering av NAV-kontor i 
Saltdal fra høsten 2007.

8. Det skal være et likeverdig samarbeid lokalt mellom stat og kommune i denne 
planleggings- og prosessfasen.

PS 048/06 Utredning av interkommunalt legevaktsamarbeid
Innstilling:
Det utnevnes en komité på 2 medlemmer fra Levekårsutvalget og 1 kommunelege til å utrede 
interkommunalt legevaktsamarbeid mellom Saltdal, Fauske og Sørfold kommuner. 

Behandling i LEVEKÅRSUTVALG - 11.10.2006:

Enstemmig vedtak i LEVEKÅRSUTVALG - 11.10.2006:
Det utnevnes følgende 2 medlemmer fra Levekårsutvalget og 1 kommunelege til en komité 
for å utrede konsekvenser for Saltdal ved et interkommunalt legevaktsamarbeid mellom 
Saltdal, Fauske og Sørfold kommuner
            Omar Aardal, Krf
            Stig Morten Sletteng, FRP 

PS 049/06 BRUKERUNDERSØKELSE PÅ BARNEHAGENE I 
SALTDAL

Innstilling:
Orienteringen taes til etterretning



Behandling i LEVEKÅRSUTVALG - 11.10.2006:

Enstemmig vedtak i LEVEKÅRSUTVALG - 11.10.2006:
Orienteringen taes til etterretning

PS 050/06 Uttalelse vedr.spørsmål om organisatoriske tilpasninger - 
skolesektor

Innstilling:
Levekårsutvalget støtter styringsgruppas innstilling.

Behandling i LEVEKÅRSUTVALG - 11.10.2006:

Enstemmig vedtak i LEVEKÅRSUTVALG - 11.10.2006:
Levekårsutvalget støtter styringsgruppas innstilling.


