
Saltdal kommune Møteinnkalling

Utvalg: Levekårsutvalg
Møtested: Møterommet i kjelleren
Dato: 28.04.2014
Tidspunkt: 09:30

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

Saksliste
Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Saker til behandling

PS 16/14 Referater/orienteringer - levekårsutvalget 28.04.14 2014/20

PS 17/14 Rus/psykiatri flytting til Vensmoen 2013/566

PS 18/14 Vedtekter for barnehagene, drøfting 1-3 2009/906

PS 19/14 Anker barnehageopptak 2014 2014/1

PS 20/14 Virksomhetsplan kultur 2014 4-12 2014/311

PS 21/14 Søknad om midler fra Staten til stilling – satsing 
kommunalt barnevern 2014

x 2009/872

Umiddelbart etter møtet blir det et møte i klientutvalget med 1 sak til behandling.
Sakspapirene til klientutvalget legges frem i møtet. Klientutvalget består av følgende personer: 
Lindis Pettersen, Truls Paulsen, Rune Berg, Steinar Maarnes og Therese Madsen.

Rognan 22.04.14

Lindis Pettersen
Leder



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2014/20

Saksbehandler:  Christin Kristensen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 16/14 28.04.2014

Sign. Eksp. til:

Referater/orienteringer - levekårsutvalget 28.04.14

Foreliggende dokumenter:
- Ingen referater legges frem

Orienteringer:
- Orientering om frisklivssentralen v/Birgit Vik Amundsen
- Orientering om barnevernet v/Marit Nybakk

Rådmannens innstilling
Orienteringer tas til informasjon.



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2013/566

Saksbehandler:  Maria Rolandsen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 17/14 28.04.2014

Sign. Eksp. til:

Rus/psykiatri flytting til Vensmoen

Foreliggende dokumenter:
Saksprotokoll i Formannskap - 25.06.2013
Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 10.03.2014
Saksprotokoll i Formannskap -07.04.2014

Sakens bakgrunn:
Vedtak i i Formannskap - 25.06.2013
Rus-/psykiatritjenesten flytter ut av ROMA-bygget og etableres på Vensmoen innen utgangen 
av 2013. Samtidig startes en prosess der det vurderes endret organisatorisk tilknytning til Pleie- 
og omsorg. Kommunen tar også sikte på å få renovert paviljong på Vensmoen for etablering av 
botilbud for ressurskrevende brukere innen denne målgruppen. Tas opp i forbindelse med 
økonomiplanarbeidet.

Behandling i Levekårsutvalg - 10.03.2014
I tillegg til referatet ble det gitt følgende orienteringer:
- Maria Rolandsen orienterte om status for rus/psykiatri. Sak om dette legges frem til
behandling.

Vedtak i Formannskap -07.04.2014
Planlegging av heldøgns botilbud på Vensmoen for brukere innen rus og psykisk helse
igangsettes og tilpasses øvrige tiltak innenfor helse- og omsorgssektoren.
Ø-hjelpstilbud for samme målgruppe må også vurderes i denne sammenheng.
Prosjektet legges inn i økonomiplan fra 2015.

Rus og psykiatri tjenesten flyttet til Vensmoen den 27.01.14, prosessen startet tidlig på vinteren 
2013 men pga anbudsrunde vedr alarm og opprettelse av et nytt felles medisinrom med pleie og 
omsorg ble flyttingen dessverre dratt ut til uke 4. Lokalene på Vensmoen er lyse, store og fine. 
Det er god plass på kontorene og tjenesten har et flott møterom. Det er et fortsatt godt samarbeid 
og nærhet med Knaggen og deres tilbud der for mange av brukerne. 



Det er i mars 2014 også opprettet en base på Rognan, på Roma – bygget, (et kontor) dette pga 
tilgjengelighet for enkelte brukere og at vi kan effektivisere tjenesten med å bruke kontoret når 
personalet har ledig tid til for eksempel rapportskriving. Det er foreløpig ikke lagt til rette for et 
medisinrom, så medisin kan ikke oppbevares der. Den må kjøres hjem til de som tidligere hentet 
den på roma-bygget.

Det er dessverre blitt en redusert tilgjengelighet til tjenesten for brukerne på Rognan pga 
lokaliseringen. De kan ikke lenger stikke innom for en prat da de ikke har mulighet til å komme 
seg til Vensmoen og pga at basen på Roma bygget er så lite bemannet. Tjenesten er ikke lenger 
så synlig i gatebildet siden tjenesten bare er korte stunder på kontoret på Rognan.

En positiv effekt er at brukerne forpliktes mer til å holde seg til avtaler eller gi beskjed ved 
avlysning siden de må kjøre nedover til Rognan. 

Rus og psykiatritjenesten har måtte gjøre en redusering på vedtakstimer til flere brukere både 
pga økonomi og innsparinger men også pga kapasitet.  Pr medio april så har tjenesten 65 aktive 
brukere. Antallet er blitt redusert ved årsskiftet grunnet kapasitet. Av totalt 65 brukere, så er det 
19 stykker som har adresse 8255, resterende 46 har adresse 8250. Av de 19 brukerne på 
Røklandområdet, så er det 3 brukere som kan defineres som ressurskrevende brukere.  For disse 
menneskene så er det veldig positivt at tjenesten har lokaliteter i nærheten. 

Mye av kapasiteten til tjenesten, går til å serve brukerne og når mesteparten av de bor på 
Rognan så er naturlig at mye av tiden blir i bil og på Rognan. 

Tjenesten registrerer all kjøring og har nå siden flyttingen til Vensmoen i gjennomsnitt ca. 120 
mil i uken og tidligere var det ca.70 mil i uken. Dette gir økte utgifter og slitasje på bilene. 

ROP – boligen har nå «overtatt» 2 av de mest krevende brukere. Dette har frigjort tid, men 
samtidig så har tjenesten overført 80 % stilling til boligen. Den faglige oppfølgingen som disse 
personene fikk tidligere var på totalt 13 vedtakstimer pr uke. I dag har de heldøgns bemanning 
som er en positiv og nødvendig tiltak for dem. 

Av kapasitetsmessige grunner så har tjenesten lagt om medisinadministrasjonen til multidoser. 
Dette innebærer ressursbesparelse på tillaging og kontroll av medisindosetter til de 27 brukerne 
som vi administrer medisin til. Dette er veldig positivt, på den andre siden så er dette en økt 
utgiftspost. 

Samkjøring av tjenesten både for brukere og personell er vanskelig da tjenesten jobber med 
mennesker som har vedtakstimer (oppfølging) utfra et individuelt behov. Arbeidshverdagen i 
tjenesten er ikke forutsigbar. Tjenesten prøver så godt man kan å samkjøre og planlegge 
arbeidsdagen slik at man unngår mye kjøring, men de ser at dette ikke er like enkelt bestandig. 
Hver fredag planlegger tjenesten neste uke – men ser at endringer kommer underveis og det blir 
mye kjøring frem og tilbake. I tillegg må personalet dra 2 stk til enkelte brukere pga sikkerhet.

Det er også flere forum i forhold til samarbeidspartene som er blitt avlyst pga 
kapasitetsproblemer.  Fellesmøtene internt har blitt mye mindre etter nyttår. Dette skyldes 
kapasitet – noe som igjen gir en dårligere faglig tjeneste. 

Oppsummert så får dessverre brukerne totalt mindre oppfølging og støtte, store reduksjoner også 
pga de forventede innsparingskrav og nedskjæringer. Det er mindre oppfølging fra tjenesten, 
mindre personell ressurser, reduksjon av vedtakstimer, reduksjon av ulike tiltak for eksempel 
støttekontakter og kjøp av tjenester. 



I forhold til de ansatte og i et hms perspektiv så er det dessverre mange negative ting, noen av 
personalet føler seg redd på jobb når de er på kontoret på Vensmoen ettersom de er så mye 
alene. Det er bestilt alarm men pga anbudsrunder og det tekniske med selve byggingen så tar 
dette tid til det er i orden.
Det er lite sosialt i tjenesten, færre fellesmøter og treffpunkter. 3 av personalet har søkt nye 
jobber, en av dem har nå dessverre sagt opp.  
Fagleder får for lite kontortid, hun må prioritere brukere. Mye informasjon som før ble tatt opp i 
fellesmøter sendes nå over mail. Faglige diskusjoner/refleksjoner blir da mindre. 
Det er en slitasje på personalet når det er nedbemanning og vakanser ikke blir dekt opp. Dette er 
fra leder sin side et fokus på og det planlegges tiltak sammen med arbeidslivsenteret og HEMIS. 

Det positive er kontorforholdene og at Vensmoen har et stort utviklings potensiale, mye kan 
utvikles og bygges opp her. Knaggen og andre lokaler kan brukes mer, som for eksempel 
treffpunkt på ettermiddag/kveld, helger. Dette er noe flere av de ressurskrevende brukerne 
etterspør, spesielt de som bor på Vensmoen.
Det kan bli nyttig samarbeid med de øvrige faggruppene som allerede var på Vensmoen da 
tjenesten ble flyttet oppover. Man kan bruke hverandre til støtte og erfaringsutveksling.

Økonomi:
Økte utgifter i forbindelse med flyttingen, noen engangsutgifter og andre månedlige.

Engangsutgifter Økte månedlige utgifter
Data/tilkobling 20.000 kr
Alarm til medisinrom 12.500 kr
Bordalarm ? kr 
Gitter og annet utstyr til 
medisinrom

15.000 kr

Vaktmester tjeneste ? kr (ennå ikke mottatt 
regning)

Garderober ? kr (ennå ikke mottatt 
regning)

Printer/kopi 10.000 kr 
Kaffemaskin 1500 kr 
1leasingbil ekstra 4000 kr
Drivstoff/slitasje ? 

I tillegg er det økte utgifter i forbindelse med omlegging til multidoser: 40.500,- pr år og det har 
dessverre vært andre engangsutgifter (som ikke har noe med flyttingen å gjøre) på skade på 
leiebil, vask og reparasjon av leilighet og bestilling av arbeidstøy til de ansatte på totalt ca. 
70.000 kr. I tillegg kommer en stor kostnad når ev. bordalarm skal monteres. 

Tilbakemelding fra to ulike samarbeidspartnere: 
Barnevernet er mye alene etter at rus og psykiatri er flyttet. Hjelpen og bistanden til samtaler 
med foreldre som har rus eller psykiske problemer blir dårligere eller uteblir da disse foreldrene 
dukker opp når det passer dem og ikke for tjenesten.
Barnevernet har en bil til disposisjon. Etter flyttingen av Rus og Psykiatritjenesten har vi ikke 
mulighet for lån av bil til bruk i nærområdet, noe som betyr at vi i ytterste konsekvent må bruke 
taxi.

Nav:
Positive: mindre trøkk på telefon fra tyngre brukere og færre som bruker NAV som «venterom».



Negative: mindre og vanskeligere samarbeid, ansvarsgruppemøter fungerer lite tilfredsstillende.
Tilfeldig informasjon når pasienter er innlagt (bedre før når man «møttes i gangene»).
For øvrig har vi ikke gjort oss de store erfaringene ennå og syns for vårt vedkommende at denne 
evalueringen kanskje kommer for tidlig.
      
Men det er fra rus/psykiatri tjenesten samlet sett et godt samarbeide lensmannskontoret, NAV, 
legetjenesten, hjemmetjenesten og apotek.

Vurdering
Det er en til dels en utfordrende situasjon per i dag, det er større avstander og mye ressurser som 
går vekk i bilkjøring og dessverre mindre oppfølging til brukerne. Det er ikke en ideell situasjon 
for personalet. 
Men det er mye potensiale i området rundt Vensmoen og der det også skal igangsettes og 
tilpasses øvrige tiltak innenfor helse- og omsorgssektoren, der iblant Ø-hjelpetilbud og fortsatt 
ROP bolig. 

Derfor bør det ses i sammenheng med det pågående planarbeidet og vedr OU- prosessen at 
tjenesten bør omorganiseres, det gjelder både de faglige, ressursmessige og økonomiske forhold.
Det anbefales at tjenesten og ressursbruken kan ses i sammenheng med ROP boligen, 
hjemmetjenesten og forebyggende tiltak. 

Rådmannens innstilling
Saken drøftes og ses i sammenheng med OU- prosessen



Saltdal kommune Arkiv: F40

Arkivsaksnr: 2009/906

Saksbehandler:  Grete Pettersen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 18/14 28.04.2014

Sign. Eksp. til:

Vedtekter for barnehagene, drøfting

Foreliggende dokumenter:
- vedtekter for Saltdal kommunes barnehager

Sakens bakgrunn
Vedtektene må revideres, da de inneholder henvisning gammel lov.
I den forbindelse vil vedtektene bli sent ut på høring til de berørte parter.
I møte i Levekår 10. mars redegjorde saksbehandler for dette.
Det ble da ytret ønske om at Levekårsutvalget fikk se på vedtektene før de ble sendt ut på 
høring. Etter høringsrunden, skal saken tilbake til politisk behandling i juni.

Rådmannens innstilling
Saken ble drøftet.



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2014/1

Saksbehandler: Grete Pettersen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 19/14 28.04.2014

Sign. Eksp. til:

Anker barnehageopptak 2014
Foreliggende dokumenter:

Det er innkommet 2 anker.
Disse vil bli lagt fram i møtet.

Sakens bakgrunn:
Opptaksutvalget har først tildelt plass til de som har rett til plass etter barnehageloven
Det er avsatt plasser i Knekthågen og Trollskogen til eventuelle anker. Dersom disse ikke 
benyttes ved ankebehandling, vil de bli tildelt etter venteliste.

Vurdering:
Opptaksutvalget har i møte 24.04.12 behandlet ankene. Opptaksutvalget vurderer at ankene ikke 
inneholder nye opplysninger som ville gitt et annet utfall av saken. 
Tildeling etter venteliste vil bli foretatt av opptaksutvalget i møte 08.05.12.

Rådmannens innstilling:
Ankene tas ikke til følge, da det ikke er kommet nye opplysninger som ville gitt et annet utfall 
av saken.



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2014/311

Saksbehandler:  Kristian Øse

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 20/14 28.04.2014

Sign. Eksp. til:

Virksomhetsplan kultur 2014

Foreliggende dokumenter:
Virksomhetsplan kultur 2014

Sakens bakgrunn:
Virksomhetsplanen er satt opp på bakgrunn av tidligere vedtatte satsningsområder og mål for 
kulturenheten, samt enhetens planer for drift og aktiviteter i 2014. Planen har forankring i 
lovverk, gjeldende for de ulike områder.

Vurdering:
Planen er i enhetsleders fravær utarbeidet i felleskap av arbeidstakerne og i samhandling
med kommunalleder. Planen bygger på det som er utført i 2013 der det også er vurdert behov for 
videre aktivitet i 2014. Det arbeid som gjøres på kultur, er med på å gi Saltdal et godt omdømme
og et målrettet arbeid spesielt mot barn og unge, men også en god sikring av kulturminne.
Planen er et arbeidsdokument der det kan skje endringer, ikke minst ut fra OU-prosessens
påvirkning.

Rådmannens innstilling:
-Virksomhetsplanen for kultur 2014 tas til etterretning



Saltdal kommune Arkiv: F46

Arkivsaksnr: 2009/872

Saksbehandler:  Maria Rolandsen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 21/14 28.04.14

Sign. Eksp. til:

Søknad til Staten om midler til stilling for satsing på kommunalt 
barnevern

Foreliggende dokumenter:
- Søknad fra Saltdal kommune på vegne av Saltdal og Beiarn interkommunale barnevern
- Tildelingsbrev dat. 24.03.14
- Rundskriv vedr. retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2014

Sakens bakgrunn
Saltdal kommune har på vegne av interkommunalt samarbeid mellom Saltdal og Beiarn søkt til 
Staten om midler for satsing på kommunalt barnevern.  Som det fremgår av ovennevnte 
svarbrev har man fått tildelt kr. 494.362,50.  Et vilkår for utbetaling av tilskuddet er at det 
foreligger et politisk vedtak om å søke om midler. Saken legges derfor frem til politisk 
behandling.

Rådmannens innstilling
Saltdal kommune søker om midler fra Staten til stilling for satsing på kommunalt barnevern på 
vegne av Saltdal og Beiarn interkommunalt barnevern.
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