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Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2012/193

Saksbehandler:  Kristian Øse

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 6/12 26.03.2012

Sign. Eksp. til:

Resultat nasjonale prøver for Saltdal skoleåret 2011/2012

Foreliggende dokumenter:
Vedlegg: Resultatoversikt Nasjonale prøver i Saltdal.

Sakens bakgrunn:
Skolene gjennomfører Nasjonale prøver på 5. 8. og 9. trinn i engelsk, lesing og regning.
Det er Utdanningsdirektoratet som håndterer dette og presenterer resultatet på sine sider
under Skoleporten. Skoleporten er et verktøy for vurdering av kvalitet i grunnopplæringen. 
Målet med Skoleporten er at skoler, skoleeiere, foreldre, elever og andre interesserte skal få 
tilgang til relevante og pålitelige nøkkeltall for grunnopplæringen. Nasjonale prøver er en 
delmengde av de rapporteringer som skal til Tilstandsrapporten som legges fram for 
kommunestyret en gang i året. De nasjonale prøvene skal være med å sikre læringsutbytte for 
elevene og støtte opp under arbeidet med vurdering for læring. Lesing og regning tilhører 
grunnleggende ferdigheter, mens engelsk er i sterkere grad rettet inn mot faget.
Vurdering:
I Saltdal kommune vurderer skolene resultatene, informerer elever og foreldre/foresatte,
treffer nye delmål og tiltak for økt læringsutbytte for elevene for å nå kompetansemålene i de 
ulike fagene. Det er et tett samarbeid mellom lærerne der en også overfører erfaringer til de 
lærere som har kommende klasser. I tillegg forberedes og informeres klassene om kommende 
prøver og verdien av disse. Av tiltak kan nevnes lesestrategier der det er gitt etterutdanning for 
leseveiledere. I regning brukes også kompetansekrefter gjennom RKK.
Resultatene: Det kan svinge fra år til år og fra klasse til klasse. Årets resultat viser et meget godt 
resultat for barnetrinnet, mens ungdomstrinnet har et «normalt» resultat. Der det framkommer 
behov for økt innsats, gjør skolene det.
Informasjon om nasjonale prøver og ikke minst Tilstandsrapporteringen gir signaler til skoleeier 
for tiltaksinnsats.

Rådmannens innstilling:
Resultatene fra nasjonale prøver for skoleåret 2011/12 tas til orientering.



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2012/260

Saksbehandler:  Grete Pettersen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 7/12 26.03.2012

Sign. Eksp. til:

Årsplan barnehager 2012

Foreliggende dokumenter:
- Plan for 2011
- Evaluering av plan 2011
- Årsplan 2012 vedtatt i styrermøte 14.02.12

Sakens bakgrunn
Barnehagene styres etter lov om barnehager med forskrifter samt etter Rammeplan for 
barnehagene.
For å sikre at rammeplanen følges og for å gi barnehagene et godt utgangspunkt for den enkelte 
barnehages årsplan, utarbeides det nå en felles virksomhetsplan for alle barnehagene.
Planene vil gå over 4 år og vil bli behandlet i Levekår i september.

Årsplan som legges fram her, er en oversikt over de områdene vi prioriterer særskilt i 2012.

Tema Innhold Ansvar Tid
BRUKER-
UNDERSØKELSE

• Gjennomføre undersøkelse
• Evaluere resultat
• Framlegg levekår

R-leder/styrer
R-leder/hver bhg
R-leder

Vår 2012
Høst 2012
Høst 2012

VEDLIKEHOLD 
BYGG

• Sluttføre etter vedtatt plan R-leder/styrer i 
samarbeid med 
BYTE Sommer 

2012
FOKUS PÅ 
REALFAGENE I 
BARNEHAGEN

• Innenfor LA 21 prosjektene å 
skolere barn og voksne i geologi, 
biologi, fysikk og kjemi

Styrerne i 
samarbeid med LA 
21gruppa Hele året

FOLKEHELSE/
PSYKISK HELSE

• TIBIR
• Felles virksomhetsplan
• Prosjekt Ut=in

Foreldreveilederne
R-leder/styrer
R-leder/styrer

Hele året
Hele året
Ut 2012



• Rapport for status og videre 
planer

R-leder/Engan bhg
Mars 2012

KOMMUNALT 
TILSYN

• Føres etter barnehageloven og på 
rammeplanens innhold

R-leder Høst 2012

KOMPETANSE • Øke antall tilsatte med fagbrev
• Kursrekke for assistenter
• LA 21

R-leder/styrer
RKK
LA21gruppa

Hele året
2012/2013
Hele året

OPPFØLGING AV 
SYKEMELDTE

• Forebygge sykemeldinger
• Studere arbeidsrelatert sykefravær
• Planlegge tiltak

Styrer
Styrernettverk
Styrernettverk Hele året

Rådmannens innstilling
Årsplan for enhet barnehager tas til orientering



Saltdal kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2012/88

Saksbehandler:  Liv Krane

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 8/12 26.03.2012

Sign. Eksp. til:

Tildeling av festivalmidler 2012
Foreliggende dokumenter:
- Søknad fra Blåfrostfestivalen 2012
- Søknad fra Trebåtdagene 2012
- Søknad fra Rognandagene 2012
- Søknad fra Skogvokterdagen 2012
- Søknad fra Bygdefolkets dag 2012

Sakens bakgrunn
Levekårsutvalget har fått delegert myndighet til å fordele midlene til festivaler, og for 2012 er 
det satt av kr.100.000 til fordeling.
Bakgrunnen for å bevilge disse midlene var at Saltdal kommune ville legge spesielt til rette for 
utvikling av to årlige større kulturarrangementer: Blåfrostfestivalen og Trebåtdagene. Tidligere 
var Trebåtdagene annen hvert år, men nå arrangeres Rognan- og Trebåtdagene hvert år samtidig.
Selv om ikke alle festivalene har levert regnskap, framgår det at samtlige går med økonomisk 
overskudd.
Fristen for å søke festivalmidler for 2012 var 8. februar. Søknadene skal inneholde årsmelding, 
regnskap og budsjett.  Det er innen fristen kommet inn 5 søknader: 
Blåfrostfestivalen  søknadssum kr 80.000 
Rognandagene søknadssum kr 40.000
Trebåtdagene søknadssum kr 25.000
Skogvokterdagen søknadssum ikke oppgitt
Bygdefolkets dag.  søknadssum    ikke oppgitt

Vurdering
Blåfrostfestivalen 
Blåfrostfestivalen har vært arrangert på Rognan hvert år fra 2004, som et samarbeid mellom 
enkeltpersoner med kulturinteresse, lag og foreninger, Saltdal kommune, handelsstanden og 
øvrig næringsliv. Erfaringene viser at det er grunnlag for en årviss vinterfestival i Saltdal - en 
periode på året da det er få andre festivaler. Men man er avhengige av lokale ildsjeler for å få 
det til, og disse legger ned et imponerende arbeid med festivalen. 



Blåfrostfestivalen har stor betydning for Saltdal omdømme og er blitt en festival som 
gjenkjennes langt utenfor kommunens grenser. Arrangementet viktig for det lokale næringslivet 
og for lag og foreninger i Saltdal.
For at ildsjelene fortsatt skal beholde gløden og yte videre innsats er det viktig at festivalen har 
et tilstrekkelig økonomisk fundament. Saltdal kommune har hittil bidratt både med et årlig 
økonomisk tilskudd, pluss betydelig bistand fra PLBY-enheten og servicetorget. Nordland 
fylkeskommune gir erfaringsmessig tilskudd med et beløp tilsvarende det kommunen bidrar 
med. Blåfrostfestivalen har levert en fyldig søknad, men den mangler regnskap fra i fjor.

Trebåtdagene/Rognandagene 
Trebåtdagene/Rognandagene samler årlig ca. 7.000 mennesker i Rognan sentrum over 3 dager i 
august, og er en tradisjon med stor betydning for bl.a. handelsstanden. Trebåtdagene bidrar med 
et tema som gjør dagene unike for Saltdal. Dette er viktige med tanke på bygdas båtbygger-
tradisjoner og må ses i sammenheng med kommunens øvrige satsingen på prosjektet 
Rognanfjæra – vern gjennom bruk. 
Saltdal kommune støtter allerede arrangementene indirekte ved å delfinansiere sentrums-
lederstillingen som bl.a. arbeider med utvikling av Rognan- og Trebåtdagene. 
For Rognandagene er budsjett og regnskap levert, mens årsmeldingen ikke er ferdig 
(ettersendes). Trebåtdagenes søknad mangler årsmelding og regnskap.

Skogvokterdagene 
Skogvokterdagen arrangeres i juli på Storjord av IL & UL Heimhug i samarbeid med Statskog. 
Besøket har årlig ligget på ca. 2.000 mennesker. Årets søknad er vedlagt budsjett og regnskap, 
årsmeldingen leveres senere.
Fra 2007 vedtok Levekårsutvalget å gi festivalmidler også til Skogvokterdagene. Kommunen 
satser også på utvikling av Storjordområdet gjennom sitt bidrag til Galleri Adde/Zetterquist som 
høyst sannsynlig skal bygges i løpet av ca. et år. 

Bygdefolkets dag 
Bygdefolkets dag arrangeres av Saltdal Bonde- og Småbrukarlag og Saltdal Bondelag. 
Arrangementet alternerer mellom Beiarn, Misvær og Saltdal – hvert 3. år på hver plass. I 2012 
er det igjen Saltdals tur til å arrangere Bygdefolkets dag. Årets tema er fôrproduksjon, der 
utviklingen fra hest til maskiner vil bli framstilt på bygdetunet på Saltnes. Forrige arrangement i 
Saltdal var i 2009, og da var besøket på ca. 2.000 mennesker, og da fikk arrangementet kr 
15.000 fra festivalmidlene. Årets søknad mangler årsmelding og regnskap.

Oppsummering:
Politikerne har tidligere sagt at festivalmidlene skal legge til rette for tre større kulturarrange-
menter årlig i Saltdal: Blåfrostfestivalen, Rognandager/Trebåtdager og Skogvokterdagen. 
Innstillingen følger i hovedsak dette, og holder av kr 5.000 til søknader senere på året. 

Rådmannens innstilling
Blåfrostfestivalen kr. 60.000
Trebåtdagene kr. 10.000
Rognandagene kr. 10.000
Skogvokterdagene kr. 10.000
Bygdefolkets dag kr    5.000
Sum                            kr. 95.000

Beløpet dekkes over konto 1.4700.5006/385 – Tilskudd allment kulturarbeid. Før utbetaling av 
tilskuddet må årsmelding for 2011, samt regnskap for 2011 og budsjett 2012 framlegges.
Resterende beløp tildeles av Levekårsutvalget til søknader som kommer senere på året.



Saltdal kommune Arkiv: C09

Arkivsaksnr: 2011/556

Saksbehandler:  Liv Krane

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 9/12 26.03.2012

Sign. Eksp. til:

17. mai-feiring 2012

Foreliggende dokumenter:
- HUK 25/99
- Levekårsutvalg 15/09

Sakens bakgrunn
Hovedutvalg for kultur vedtok i 1999 at 17. mai på kommunens administrasjonssted Rognan 
skulle gjennomføres som et ”betalt oppdrag”. Et «motivasjonshonorar» ble innarbeidet i 
økonomiplanen, og fra 2009 har dette beløpet vært kr 20.000. 
I 2011 fastslo Levekårsutvalget at ordningen med honorar bare gjelder arrangementet på 
Rognan, ikke andre steder i bygda. 

Ordningen har hittil fungert slik at kulturenheten har «lyst ut» oppdraget i god tid, og
frivillige lag/foreninger selv har meldt seg som villige til å påta seg oppdraget. Har det vært flere 
interesserte ble det foretatt loddtrekning.
Tidligere har andre ordninger vært forsøkt for å finne 17. mai-arrangør uten særlig suksess:

- Hovedutvalg for kultur valgte en ny komité for hvert år
- Det forrige komiteen valgte den nye komiteen for året etter
- En fast 17. mai-komite ble valgt for en valgperiode

I 2011 var det ingen som meldte seg, selv etter personlige henvendelser og sterkt påtrykk. 
Kulturenheten påtok seg da selv arrangementet av 17. mai, og flere ansatte jobbet mange timer 
på selve dagen. Dette selv om rådmannen har fastslått at 17.mai-fering ikke er en kommunal 
oppgave. Kulturenheten har for øvrig hvert år ansvaret for et større rusfritt arrangement for 
ungdom om kvelden 16. mai.

Vurdering
Arbeidet med å skaffe 17. mai-arrangør for 2012 startet på informasjonsmøtet for lag og 
foreninger 8. november 2011. Her ble det informert om ordningen og de lag og foreninger som 
var til stede ble oppfordret til å melde seg. 



Etter nyttår ble informasjon lagt ut på kommunens nettsider og facebooksider om mulighetene 
til å tjene kr 20.000 på en dag ved å påta seg 17. mai-arrangementet 2012. Deretter tok vi 
kontakt med Frivillighetssentralen som sendte ut e-post til alle aktuelle lag/foreninger i Saltdal. 
Da ingen meldte seg, sendte Frivillighetssentralen ut enda en henvendelse til alle lag og 
foreninger. 
Nå i slutten av mars har fremdeles ingen meldt seg, og mye tyder på at vi står uten arrangør også 
i år. Og i år har ikke kulturenheten kapasitet til å påta seg oppdraget. 
Det ser ut til at interessen blant lag og foreninger til å påta seg 17. mai-arrangement i Rognan 
sentrum ikke lenger et til stede. 

Å være publikum på ettermiddagsarrangementet ser imidlertid ut til å ha større interesse, for i 
2011 var ca. 200 mennesker til stede i Rognan sentrum. Nesten ingen gikk i borgertoget. Folk 
vil kanskje helst bare vil slappe av og ikke arbeide på 17. mai?

Imidlertid bør man huske på at selv om ingen påtar seg 17. mai-arrangementet, vil deler av 
feiringen uansett gå sin gang. 
Program for dagen i hele Saltdal vil bli sendt ut/annonsert. Det blir hornorkester, gudstjeneste, 
barnetog og barneleker/kafe på barneskolen om formiddagen. 
Det som ikke blir noe av er frokosten for hornorkesteret og hele arrangementet på ettermiddagen 
i Rognan sentrum. Ikke noe borgertog, taler for dagen eller korsang. 

Muligens kan 17. mai-arrangementet knyttes til tildeling av kulturmidler, der lag og foreninger 
kan «tvinges» til å ta arrangementet på rundgang med trussel om nedkutting av tilskuddsmidler.

Andre som evt. kan spørres: Saltdal handelsstand, Slipens venner.

Rådmannens innstilling
Saken legges frem for drøfting.



Saltdal kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2010/1457

Saksbehandler:  Camilla Olsen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 10/12 26.03.2012

Sign. Eksp. til:

Søknader fra Saltdal skytterlag om økonomisk støtte til Prestmoen 
skytebaneanlegg og til innendørs elektronisk skytebane

Foreliggende dokumenter:
• Søknad fra Saltdal Skytterlag om tilskudd til Prestmoen skytebaneanlegg datert 

24.10.2010
• Søknad fra Saltdal Skytterlag om delfinansiering av innendørs elektronisk skytebane i 

idrettshallen, datert 28.11.2011
• Søknad fra Saltdal Skytterlag om tilskudd til Prestmoen skytebaneanlegg datert 

24.01.2012

Sakens bakgrunn
Saltdal Skytterlag har i lengre tid vært uten utendørs skytebaneanlegg, men bygger nå 
Prestmoen skytebaneanlegg, som er et stort og kostnadskrevende idrettsanlegg beliggende på 
Prestmoen. Den foreløpige kostnadsrammen på prosjektet er kr 7 266 000,-, men det gjelder 
bare 100 m bane, 200 m bane og skytterhus. I tillegg planlegger Saltdal JFF å bygge elgbane og 
leirduebane i tilknytning til anlegget.
Det har vært lagt ned svært mye dugnadsarbeid i byggingen av dette anlegget, og skytterlaget 
har tatt på seg hele det økonomiske ansvaret ved gjennomføringen av byggeprosjektet. Anlegget 
er viktig for og fortsatt kunne ha et skytterlag i Saltdal, og skytterlaget legger vekt på økende 
satsning på barne- og ungdomsarbeid i sin drift. 

Skytterlaget sendte 24.10. 2010 en søknad til kommunen om at kommunen skal dekke utgiftene 
til målebrev, fradeling, byggesak, utslippstillatelse, byggesøknad og oppmåling i forbindelse 
med byggingen av Prestmoen skytebaneanlegg. Det ble da i et møte med mellom kommunen og 
en representant fra skytterlaget avtalt at skytterlaget skulle sende en ny søknad hvor utgifter er 
spesifisert nærmere, og hvor skytterlaget søker om en sum penger.

Saltdal Skytterlag sendte ny søknad 24. 01.2012, hvor utgiftene er spesifisert som følger:

Kommunale kostnader: kr 100 000,-



Infrastruktur: kr 180 000,-
Tilførsel strøm: kr 105 000,-
Vann: kr 75 000,-

Til sammen en utgift på kr 460 000,- som skytterlaget ønsker at kommunen skal dekke.

Skytterlaget sendte også en søknad til kommunen 28.11.2011 om delfinansiering av innendørs 
elektronisk skytebane i idrettshallen. Skytterlaget ønsker å satse på barne- og ungdomsarbeid, og 
samtidig øke rekrutteringen til laget, og vil derfor bygge en elektronisk skytebane innendørs i 
idrettshallen. Skytterlaget mener at elektroniske skytebaner er mer spennende for barn og 
ungdom å skyte på enn pappskiver, og at det med en elektronisk skytebane vil bli økende 
interesse for baneskyting blant de yngste. 

Hele prosjektet er kostnadsberegnet til kr 100 000,-, og skytterlaget søker kommunen om kr 
30 000,- til dette prosjektet. Skytterlaget har også søkt Dragefossen og Sparebankstiftelsen om 
midler til dette tiltaket. Dragefossen har allerede gitt skytterlaget positivt svar, og har bevilget kr 
40 000,- til innendørs elektronisk skytebane.

Vurdering

Det er ingen tvil om at Saltdal Skytterlag har lagt ned svært mye dugnad og egeninnsats for å 
bygge skytebaneanlegget på Prestmoen. Kommunen bør kunne dekke noen av utgiftene 
skytterlaget har hatt, og da spesielt arbeid som de har vært nødt til å betale kommunen for 
å gjøre. Kommunen har tidligere vært med og bevilget penger til blant annet 
kunstgressbanen på Rognan, som også er et stort og kostnadskrevende idrettsanlegg, og 
som kan sammenlignes med skytebaneanlegget i så måte.

Saltdal kommune har kr 100 000,- disponibelt på investeringsbudsjettet for anleggsmidler 
(egenandel spillemidler) i 2012. Disse midlene kan disponeres til slike tiltak.

Det er også mulig å bruke av næringsfondet i Saltdal eller av formannskapets eller 
kommunestyrets disponeringsfond for å imøtekomme søknaden med et større beløp.

Man kan også bruke av ubundne disponeringsfond.

Det er ønskelig å imøtekomme søknadene fra Saltdal Skytterlag med minimum kr 250 000,- sett 
i lys av til den totale kostnadsrammen på idrettsanlegget.

Rådmannens innstilling
Saltdal kommune bevilger kr 100 000,- av årets investeringsbudsjett for anleggsmidler 
(egenandel spillemidler), og kr 150 000,- av ubundne disponeringsfond. Til sammen 
imøtekommes søknadene fra Saltdal skytterlag med kr 250 000,-.
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