
Saltdal kommune Møteprotokoll

Utvalg: Levekårsutvalg
Møtested: , Formannskapssalen
Dato: 24.01.2011
Tidspunkt: 09:30

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Trond Andreassen Leder AP
Ann Kristin Engan Nestleder SV
Omar Aardal Medlem KRF
Linda Myrvoll Medlem FRP
Ronny Sortland Medlem FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Grete Loe MEDL AP
Lindis Pettersen MEDL AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Wenche Skarheim Grete Loe AP
Roger Johansen Lindis Pettersen AP

Merknader
Tidlere sak 6/11 ble trukket av rådmannen.  Virksomhetsplan barnehager er nå satt in 
som sak 6/11

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Mary-Ann Meisler Ass. rådmann
Christin Kristensen formannskapssekretær

Underskrift:

______________________ ______________________ _______________________

______________________ ______________________ _______________________

______________________ ______________________ _______________________



Saksliste
Utvalgs-
saksnr

Innhold Vedlegg Arkivsaksnr

Saker til behandling

PS 1/11 Referater Levekårsutvalget 24.01.11 2011/14

PS 2/11 Legevakt i Saltdal - når du trenger det 2011/107

PS 3/11 Sluttrapport prosjekt - sammenslåing til ny enhet Helse 
og familie

2009/583

PS 4/11 Oppsummering av brukerundersøkelse i psykiatrien 2008/100

PS 5/11 Tildeling av tilskudd til festivaler 2011 2011/39

PS 6/11 Virksomhetsplan 2011 enhet barnehager 2011/157

Rognan 19.01.11

Trond Andreassen
Leder

Saker til behandling

PS 1/11 Referater Levekårsutvalget 24.01.11

Rådmannens innstilling
Referatene tas til orientering.

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 24.01.2011 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Referatene tas til orientering.

PS 2/11 Legevakt i Saltdal - når du trenger det

Rådmannens innstilling
Saltdal kommune ønsker å sikre forsvarlig legevakttjeneste til innbyggerne gjennom samarbeid med 
andre kommuner.

Saltdal kommune ønsker å delta i en utredning av en etablering av “Salten legevakt”som kan fungere 
som en administrativ og faglig overbygning for en god legevakttjeneste for alle innbyggerne i Salten.

Saltdal kommune ønsker å samarbeide med Fauske og Sørfold kommuner med tanke på å utvikle en 
felles legevaktstasjon for disse kommunene som en del av en framtidig Salten legevakt. En slik 



legevaktstasjon lokaliseres naturlig til Fauske, og de tre kommunene innleder samtaler om hvilke deler 
av døgnet en slik legevaktstasjon skal være ansvarlig for legevakt i alle tre kommunene. 

Saltdal kommune stiller seg positiv til å utvikle samarbeidet som et prosjekt som kan søkes støttet under 
Helsedirektoratets ordning Tilskudd til interkommunalt legevaktsamarbeid. 

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 24.01.2011 

Behandling:
Ronny Sortland foreslo å utsette saken.

Utsettelsesforslaget falt med 5 mot 2 stammer.

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer.

Innstilling:
Saltdal kommune ønsker å sikre forsvarlig legevakttjeneste til innbyggerne gjennom samarbeid med 
andre kommuner.

Saltdal kommune ønsker å delta i en utredning av en etablering av “Salten legevakt”som kan fungere 
som en administrativ og faglig overbygning for en god legevakttjeneste for alle innbyggerne i Salten.

Saltdal kommune ønsker å samarbeide med Fauske og Sørfold kommuner med tanke på å utvikle en 
felles legevaktstasjon for disse kommunene som en del av en framtidig Salten legevakt. En slik 
legevaktstasjon lokaliseres naturlig til Fauske, og de tre kommunene innleder samtaler om hvilke deler 
av døgnet en slik legevaktstasjon skal være ansvarlig for legevakt i alle tre kommunene. 

Saltdal kommune stiller seg positiv til å utvikle samarbeidet som et prosjekt som kan søkes støttet under 
Helsedirektoratets ordning Tilskudd til interkommunalt legevaktsamarbeid. 

PS 3/11 Sluttrapport prosjekt - sammenslåing til ny enhet Helse og familie

Rådmannens innstilling
Sluttrapport fra prosjektgruppa for sammenslåing av enhetene Helse og SOFA til enhet for 
Helse og familie godkjennes.

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 24.01.2011 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Sluttrapport fra prosjektgruppa for sammenslåing av enhetene Helse og SOFA til enhet for 
Helse og familie godkjennes.

PS 4/11 Oppsummering av brukerundersøkelse i psykiatrien

Rådmannens innstilling
Brukerundersøkelsen vedr. psykiatrien tas til orientering. Gjennom tilbakemelding fra brukere i 
denne målgruppen framkommer det at kommunen har et meget godt tjenestetilbud.
Tjenestetilbudet må imidlertid videreutvikles i takt med behovet og iht. nye lovendringer (jfr. 
Samhandlingsreformen og ny Folkehelselov).



Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 24.01.2011 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Brukerundersøkelsen vedr. psykiatrien tas til orientering. Gjennom tilbakemelding fra brukere 
i denne målgruppen framkommer det at kommunen har et meget godt tjenestetilbud.
Tjenestetilbudet må imidlertid videreutvikles i takt med behovet og iht. nye lovendringer (jfr. 
Samhandlingsreformen og ny Folkehelselov).

PS 5/11 Tildeling av tilskudd til festivaler 2011

Rådmannens innstilling
Blåfrostfestivalen kr.   60.000
Trebåtdagene kr.   10.000
Rognandagene kr.   10.000
Skogvokterdagene kr.   10.000
Resterende beløp           kr.   10.000  
Sum                                  kr. 100.000  

Beløpet dekkes over konto 1.4700.5006/385 – Tilskudd allment kulturarbeid.
Før utbetaling av tilskuddet må årsmelding for 2010, samt regnskap for 2010 og budsjett 2011 
fremlegges. 

Resterende beløp på kr. 10.000 utlyses sammen med kulturmidler til lag og foreninger 1. april til 
andre mindre arrangement.

Ved større arrangement fremlegges dette som egen sak i Levekårsutvalget. Resterende beløp i år 
fra Rognandagene på kr. 40.000 fremlegges i neste møte.

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 24.01.2011 

Behandling:
Ronny Sortland fratrådte som innhabil.

Trond Andreassen foreslo følgende endringer:
Rognandagene økes til kr. 15.000
Resterende beløp reduseres til kr.5.000

Første setning i siste avsnitt strykes.
Andre setning i siste avsnitt endres til: Resterende beløp kr. 5.000 går til Rognan dagan hvis det 
ikke blir fordelt til annet mindre arrangement.
 
Rådmannens innstilling med endringsforslaget fra Trond Andreassen ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtak:

Blåfrostfestivalen kr.   60.000
Trebåtdagene kr.   10.000
Rognandagene kr.   15.000
Skogvokterdagene kr.   10.000



Resterende beløp          kr.    5.000  
Sum                                kr. 100.000  

Beløpet dekkes over konto 1.4700.5006/385 – Tilskudd allment kulturarbeid.
Før utbetaling av tilskuddet må årsmelding for 2010, samt regnskap for 2010 og budsjett 2011 
fremlegges. 

Resterende beløp på kr. 5.000 utlyses sammen med kulturmidler til lag og foreninger 1. april 
til andre mindre arrangement.

Resterende beløp kr. 5.000 går til Rognandagene hvis det ikke blir fordelt til annet mindre 
arrangement..

PS 6/11 Virksomhetsplan 2011 enhet barnehager

Rådmannens innstilling
Virksomhetsplan for enhet barnehager taes til orientering

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 24.01.2011 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Virksomhetsplan for enhet barnehager taes til orientering
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