
Saltdal kommune Møteinnkalling

Utvalg: Levekårsutvalg
Møtested: Knaggen
Dato: 04.06.2012
Tidspunkt: 09:30

Eventuelt forfall må meldes Servicekontoret snarest på tlf. 75 68 20 00.  Vararepresentanter 
møter etter nærmere beskjed.
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Møtet avholdes på Knaggen.
I løpet av møtet blir det :

- Omvisning/ orientering på Knaggen
- Besøk på Knekthågen barnehage

Rognan 30.05.12

Lindis Pettersen
Leder



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2011/647

Saksbehandler:  Kristian Øse

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 19/12 04.06.2012

Sign. Eksp. til:

Tilstandsrapport for grunnskolene i Saltdal kommune 2011

Foreliggende dokumenter:
Tilstandsrapport for grunnskolen Saltdal kommune 2011

Sakens bakgrunn
Opplæringsloven §13.10 sier:
Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidas ein årleg rapport om tilstanden i
grunnskoleopplæringa og den videregående opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og  
læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret, fylkestinget  
og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane.

Vurdering
Under Utdanningsdirektoratet ligger Skoleporten som er en presentasjonsportal for 
ressursinnsats og resultater for den enkelte kommune. I denne ligger en ferdig mal for årlig 
Tilstandsrapport for skolene. I den enkelte kommune legges det inn lokale mål og vurdering av 
resultatene. Resultatene gir også rom for skoleeier for framtidsrettete signaler f.eks. i 
budsjettarbeidet. Hver skole har tilgang til sine resultater etter hvert som de kommer inn. I 
Nettverk skole har dette blitt tatt opp med skolelederne, og i siste møtet kom klarsignalet for å 
ferdigstille Tilstandsrapporten med de vurderinger som må foreligge. Skoleeiers behandling av 
Tilstandsrapporten skal gi signaler som også må gjenspeiles i de kommende virksomhetsplanene 
for hver skole.

Elevene i grunnskolen i Saltdal presterer gode faglige resultater. Dette gir inspirasjon til å 
opprettholde og forsterke det gode arbeidet som gjøres av elever og ansatte i «Saltdalskolen». 

Ressurstilgangen må sikres. Kriterietallet for 2011 har vært 13 - 14 – 14, mens budsjettvedtak 
for 2012 tilsier at en for høsten 2012 er en tilbake på 14 – 15 – 15. Vurderingene i kriterietall må 
tas med i budsjettarbeidet for 2013.

De elevrelaterte utgiftene har ikke vært vurdert/ justert de to siste årene, disse bør justeres og 
økes f.o.m. 2013. En forventer utgiftsøkninger når valgfag siger til på 8. trinn fra høsten 2012. 



Ny giv som er et tiltak for å redusere frafall i videregående skole, kommer over i permanent 
ordning. Dette er det viktig å følge opp og sette av ressurser til. Det samme gjelder for Newton 
som er over som egenfinansiert tiltak, -dette gjør at det årlige bevilgede beløp ikke strekker til 
og bør økes spesielt med tanke på skyss for å bruke også Newtonrom i andre kommuner.

Det er viktig å videreutvikle den positive tendensen mht. trivsel og motivasjon og sikre elevene 
en trygg og helsefremmende skolehverdag. Her vil ei kontinuerlig satsing på et stimulerende og 
attraktivt utemiljø være ei god og langsiktig investering, men også bygningsmasse/skolene må 
tilfredsstille krav til godt innemiljø for både elever og ansatte.

Den høye andelen av barn med spesialpedagogiske behov er ei utfordring framover. Ulike, 
alternative organiseringsformer drøftes i lys av begrepet tilpassa opplæring. PPT er en sentral 
samarbeidspartner da en ser det samme i alle kommunene i regionen. Ved utholdenhet og 
langsiktig arbeid i Oppvekstsammenheng, kan det være mulig å gjøre noe med 
spesialundervisningen slik at en for framtida oppnår en sterkere profil mot tilpasset opplæring. 
Noen vil fortsatt ha behov for rettighet gjennom sakkyndig vurdering og spesialundervisning.

I Saltdal kommune arbeides det målrettet i Oppvekstsammenheng med fokus på Folkehelse, 
tidlig innsats (TIBIR++), Palaoppfølging av elever på ungdomstrinnet og forslag på å bearbeide 
Fylkesmannens prosjekt «Vårres unga – vårres framtid». Dette prosjektet gir klare signaler for et 
videre tverrfaglig arbeid med viktig innsats innen psykisk helse.

Rådmannens innstilling
Tilstandsrapport for grunnskolene i Saltdal kommune 2011 tas til orientering.



Saltdal kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2012/140

Saksbehandler:  Camilla Olsen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 13/12 30.04.2012
Levekårsutvalg 20/12 04.06.2012

Sign. Eksp. til:

Tildeling av kulturmidler til idrettsformål 2012

Foreliggende dokumenter:
• 7 innkomne søknader
• Referat fra Saltdal idrettsråd 18.04.2012

Sakens bakgrunn
Kulturmidler til idrettsformål har vært utlyst på kommunens hjemmeside med søknadsfrist 30. 
mars. Søknadsskjema var tilgjengelig på kommunens hjemmesider og på kulturkontoret. I 
tillegg fikk alle idrettslag som tidligere har søkt om midler tilsendt søknadsskjema. Ved 
søknadsfristens utløp var det kommet inn 7 søknader. Saltdal kommune har satt av kr 185 000,- i 
budsjettet for 2012 til kulturmidler til idrettsformål, hvorav kr 60 000,- av tilskuddet er avsatt til 
lysløyper i henhold til sak 1/2010 i levekårsutvalget.

Vurdering
Det må først tas stilling til om hele beløpet skal disponeres. I behandling av saken har man tatt 
utgangspunkt i at hele beløpet disponeres. Siden kr 60 000,- er avsatt til lysløyper, gjenstår det 
kr 125 000,- til fordeling mellom idrettslagene.

Fordeling av antall medlemmer under 18 år og satsningsområder:
Idrettslag: Antall medl. 

under 18 år:
Satsningsområder i 2012:

SK Wings 11 ● All- idrettsgruppe for barn født 2005- 2007
● Delta på Piteå- turnering
●Delta på andre turneringer i nærområdet

Rognan IL 297 ● Vi «mister» ungdom mellom 14 og 18 år, i hovedsak 
gutter. Hovedmålet er å få disse «tilbake».
Et av prøveprosjektene er en dobbel treningstime i 
idrettshallen «på tvers av særidrett» med Håvard Edvardsen 
som trener.



Saltdal 
Skytterlag

32 ● Ungdomsarbeid og rekruttering
● Ferdigstillelse av Prestmoen skyteanlegg

FKSK 187 ● Holde barn og ungdom aktive lengst mulig
● Skolere trenere i klubben for å øke kvaliteten på 
treningene
● Skolere unge dommere til klubben

IL og UL 
Heimhug

68 ● Skiaktiviteter
● Friidrett

IL Vinger 110 ● Skiaktivitet
Saltdal 
Bordtennisklubb

82 ● Gi tilbud om trening for alle som ønsker det i 2012/ 2013
● Arrangere NNM på Rognan (gjennomført)
● Delta i divisjonsspill
● Delta i regionalcuper i Nord- Norge

SUM 787

Idrettslagene har svært ulik økonomi, men de fleste greier å drive lagene i balanse. Lagene 
opererer med mange typer medlemskap og med svært varierende kontingent på grunnlag av 
aktivitetens art.

Idrettsrådet ble bedt om å komme med en uttalelse og et forslag til fordeling ut fra søknadene 
som kom inn. Saken var oppe i idrettsrådet 18. april 2012. Idrettsrådet er spesielt opptatt av i 
hvor stor grad idrettslagene har organiserte tilbud for sine medlemmer under 18 år. Det er 
ønskelig at idrettslag som er aktive og som gir barn og ungdom under 18 år ukentlige og gode 
tilbud, får en større del av midlene. De ønsker at de største idrettslagene, Rognan IL, FKSK, IL 
Vinger og Saltdal Bordtennisklubb blir prioritert siden de har mange aktive medlemmer som får 
et ukentlig treningstilbud. Idrettsrådet ønsker at kulturmidlene skal generere mer aktivitet til 
barn og ungdom i kommunen vår.

Det er usikkerhet om hvor mange av medlemmene i IL og UL Heimhug som blir automatisk 
medlem av laget, og hvor mange som har meldt seg inn for å drive med idrett. Idrettsaktiviteten 
som laget har er ofte i samarbeid med andre idrettslag, det være seg kretsrenn, sonerenn, 
cuprenn og klubbrenn på ski. Derfor ønsker idrettsrådet at Heimhug får en noe mindre del av 
midlene i forhold antall medlemmer.

Følgende forslag til fordeling foreligger:
Klubbnavn Søknads-

beløp 2012
Annet Tildelt 

2010 
Tildelt 
2011

Forslag til 
innstilling
2012 

SK Wings 10 000 ikke søkt ikke søkt 2 000
Rognan IL 55 000 * 130 

lyspunkt
39 000 48 000 49 000

Saltdal 
Skytterlag

50 000 6 000 7 000 5 000

FKSK 60 000 30 000 30 000 32 000
IL og UL 
Heimhug

50 000 * 61 
lyspunkt

4 000 3 000 3 000

IL Vinger 30 000 * 36 
lyspunkt

9 000 17 000 19 000

Saltdal 
Bordtennisklubb

50 000 20 000 20 000 15 000

Sum 305 000 227 lyspunkt 108 000 125 000 125 000



Midlene er fordelt ut fra grad av organisert aktivitet rettet mot barn og ungdom, og ut fra antall 
medlemmer under 18 år.

Saltdal Bordtennisklubb har mottatt et forholdsvis stort beløp ut fra antall medlemmer de første 
to årene de har vært i drift. Dette fordi de har hatt stort behov for innkjøp av utstyr. I år er de 
innstilt med en noe mindre sum som er mer i henhold til antall medlemmer.

Tilskudd til lysløyper, kr 60 000, fordeles på følgende måte i henhold til levekårsutvalgssak 
1/2010:

- Kr 4 000,- gis som tilskudd pr. lysløype
- Kr 48 000,- fordeles på 227 lyspunkt = 211,50 pr lyspunkt i tilskudd

Tillegg for lys plusses på øvrig tildeling:
RIL: Kr 4 000,- + (130 x kr 211,50) = ca kr 31 490,-
IL Heimhug: Kr 4 000,- + (61 x kr 211,50) = ca kr 16 900,-
IL Vinger: Kr 4 000,- + (36 x kr 211,50) = ca kr 11 610,-

SUM      kr 60 000,-

Rådmannens innstilling

Klubbnavn Søknads-
beløp 2012

Forslag til 
innstilling
2012 

SK Wings 10 000 2 000
Rognan IL 55 000 49 000
Saltdal 
Skytterlag

50 000 5 000

FKSK 60 000 32 000
IL og UL 
Heimhug

50 000 3 000

IL Vinger 30 000 19 000
Saltdal 
Bordtennisklubb

50 000 15 000

Sum 305 000 125 000

Tilskudd til lysløyper, kr 60 000, fordeles på følgende måte:
- Kr 4 000,- gis som tilskudd pr. lysløype
- Kr 48 000,- fordeles på 227 lyspunkt = 211,50 pr lyspunkt i tilskudd

Tillegg for lys plusses på øvrig tildeling:
RIL: Kr 4 000,- + (130 x kr 211,50) = ca kr 31 490,-
IL Heimhug: Kr 4 000,- + (61 x kr 211,50) = ca kr 16 900,-
IL Vinger: Kr 4 000,- + (36 x kr 211,50) = ca kr 11 610,-

SUM      kr 60 000,-



Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 30.04.2012 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Følgende idrettsformål tildeles kulturmidler 2012:

Klubbnavn Søknads-beløp 2012 Vedtatt sum
2012 

SK Wings 10 000 2 000
Rognan IL 55 000 49 000
Saltdal Skytterlag 50 000 5 000

FKSK 60 000 32 000
IL og UL Heimhug 50 000 3 000

IL Vinger 30 000 19 000
Saltdal Bordtennisklubb 50 000 15 000

Sum 305 000 125 000

Tilskudd til lysløyper, kr 60 000, fordeles på følgende måte:
- Kr 4 000,- gis som tilskudd pr. lysløype
- Kr 48 000,- fordeles på 227 lyspunkt = 211,50 pr lyspunkt i tilskudd

Tillegg for lys plusses på øvrig tildeling:
RIL: Kr 4 000,- + (130 x kr 211,50) = ca kr 31 490,-
IL Heimhug: Kr 4 000,- + (61 x kr 211,50) = ca kr 16 900,-
IL Vinger: Kr 4 000,- + (36 x kr 211,50) = ca kr 11 610,-

SUM      kr 60 000,-

Ved tildeling av kulturmidler til lag og forening og til idrettsformål  knyttes det betingelse om å 
påta seg arrangering av 17. mai  fom. 2013.  Utbetaling av tilskuddet det året vedk. 
organisasjonen skal være arrangør skjer etter gjennomført 17. mai arrangement.  
Fastsettelse av organisasjonen som skal være 17. mai arrangør , skjer året før. 
RIL får ansvar for arrangering av 17. mai 2013.



Saltdal kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2012/141

Saksbehandler:  Anders Krane

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 21/12 04.06.2012

Sign. Eksp. til:

Fordeling av kulturmidler 2012, tildeling 2

Foreliggende dokumenter:
Søknad fra Røde kors ,Saltdal
Vedtak i sak 12/12 i levekårsutvalget.

Sakens bakgrunn
Det er kommet inn en forsinket søknad om støtte til familiearrangement i forbindelse med 
St.Hans feiring på Nerauran i år. ( 23.juni.)
Røde kors søker om kr: 5.000,-

Vurdering
Røde kors driver et viktig og nyttig arbeid, og det er svært positivt at organisasjonen påtar seg 
ansvaret med å legge til rette for et trygt organisert tilbud om St.Hans feiring som kan benyttes 
av barnefamilier. Så vidt vi vet er det ikke organisert andre offentlige tilbud av denne karakter. 
Alternativet til at det organiseres et forsvarlig arrangement, vil være tilfeldige fester, der faren 
for ukontrollerbar festing og hærverk vil være større. Feiring av St.Hans er jo tradisjonelt knyttet 
til bruk av bål og åpen ild, noe det alltid er knyttet en viss risiko til.
I forbindelse med hoved tildelingen av kulturmidler til lag og foreninger ble det holdt tilbake et 
mindre beløp for senere disponering. Vi foreslår derfor at Røde Kors tildeles kr; 3000,- av disse 
midlene som tilskudd til deres St.Hans arrangement på Nerauran.

Rådmannens innstilling
Røde Kors tildeles kr; 3000,- som tilskudd til deres St.Hans arrangement på Nerauran.
Beløpet dekkes av konto;1.4700/5004/383



Saltdal kommune Arkiv: 635

Arkivsaksnr: 2008/430

Saksbehandler:  Per Arne Østerkløft

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 22/12 04.06.2012

Sign. Eksp. til:

Økning av betalingssats for  private trygghetsalarmer.

Foreliggende dokumenter:

Sakens bakgrunn
Det har ikke vært økning av betaling for tilknytning av private trygghetsalarmer på mange år. 
Brukerne betaler i dag kr 37,- pr mnd i tilknytning til HT Safe AS, mens Saltdal kommune 
betaler kr 55,- pr alarm pr mnd. Satsen har ikke vært regulert siden 01.01.2007.

Vurdering
Da kommunen gikk over til å ha sentralbord for trygghetsalarmer på HT Safe AS, gikk 
kostnadene opp. Det er derfor rimelig at vi setter opp prisen til kr 65,-. Pr mnd.

Rådmannens innstilling
Betalingssats for private trygghetsalarmer settes til kr 65,- pr mnd.



Saltdal kommune Arkiv: 635

Arkivsaksnr: 2008/430

Saksbehandler:  Per Arne Østerkløft

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 23/12 04.06.2012

Sign. Eksp. til:

Fellesutgifter i ny omsorgsbolig Saltnes.

Foreliggende dokumenter:
Utvalgsak 45/11

Sakens bakgrunn
Fellesutgiften skal være felles for alle omsorgsboliger og boliger på Vensmoen. Omsorgsbolig 
på Saltnes ble ikke tatt med i utvalgsak 45/11 i oktober 2011. 

Vurdering
Beboere i Saltnes Omsorgsbolig skal betale fellesutgifter for renhold/vedlikehold i fellesarealer 
og uteareal  samt generell vaktmestertjeneste med samme sats som for Vensmoen og Heimly og 
Omsorgsbolig Rognan med kr 415,- pr mnd. 

Rådmannens innstilling
Beboere i Omsorgsbolig Saltnes betaler kr 415,- pr. mnd. for fellesutgifter.
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