
Saltdal kommune Møteinnkalling

Utvalg: Levekårsutvalg
Møtested: Formannskapssalen
Dato: 09.05.2011
Tidspunkt: 09:30

Eventuelt forfall må meldes Servicekontoret snarest på tlf. 75 68 20 00.  Vararepresentanter 
møter etter nærmere beskjed.
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Saltdal kommune Arkiv: C09

Arkivsaksnr: 2011/556

Saksbehandler:  Liv Krane

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 23/11 09.05.2011

Sign. Eksp. til:

Søknad om økonomisk støtte til 17.mai-arrangement

Foreliggende dokumenter:
- Søknad fra 17.mai-komiteen på Røkland 2011
- Hovedutvalg for kultur sak 25/99
- Levekårsutvalget sak 15/09 17.mai-arrangement på Rognan

Sakens bakgrunn
I søknaden skriver 17.mai-komiteen på Røkland 2011 at de er blitt kjent med at de som påtar 
seg arrangementet på Rognan mottar kr 20.000 i støtte fra kommunen. De synes arbeidet med 
17.mai på Røkland også skal verdsettes, og søker derfor kr 10.000.

Vurdering
I Saltdal er det flere lokale 17. mai-arrangementer der det legges ned verdifullt 
dugnadsarbeid: I 2010 var dette Nestby, Russånes, Junkerdal, Røkland og Rognan.
På Røkland er det tradisjon på at 7. klasse ved skolen står for arrangementet og får 
overskuddet inn på klassekontoen. Det samme er tilfelle ved Rognan barneskole der 6. klasse 
har ansvaret for skolens del av 17.mai-arrangementet. Begge steder er det togdeltakelse, kafé, 
loddsalg, leker osv.Inntektene går hvert år til klassene som er arrangør. 

På Nestby er det UL Samhold som er arrangør, på Russånes IL/UL Heimhug og i Junkerdal er 
det grendehuset. Ingen av disse har fått kommunalt tilskudd.

17.mai-arrangementet i kommunesenteret Rognan er tidligere behandlet politisk flere ganger.
Hovedutvalg for kultur vedtok i 1999: 

1. HUK mener fortsatt at Saltdal kommune bør gi økonomisk støtte for å gjennomføre  
seriøse arrangement på nasjonaldagen på administrasjonssenteret Rognan. Arbeid  
knyttet til planlegging og gjennomføring av de enkelte delarrangemet er svært  
omfattende og har de siste årene ikke samsvart med det motivberingstilskudd som er  
gitt den aktuelle arrangør.



2. HUK vil derfor kommende økonomiplanperiode innarbeide kr 30.000,- i budsjettet for  
å dekke de utgifter som medgår. Beløpet fordeles med kr 12.000 i motivasjonshonorar,  
kr 12.000 til normale driftsutgifter, samt kr 6.000 til de to korpsene Rognan Horn og 
Røkland Tut & Blæs.

3. Aktuelle arrangører skal søke kulturetaten innen 1. desember året før for å få tid til en  
forsvarlig planlegging.

I 2009 gjorde Levekårsutvalget et vedtak som fremdeles gjelder:

Følgende satser skal gjelde for 17. mai arrangementet fra og med 2010:
Motivasjonshonorar kr. 20.000
Honorar Hornmusikk kr. 10.000
Mat til hornmusikk/pensjonister kr. 4.000
Flygeblad/porto kr. 3.000
Diverse kr. 2.000
Sum kr. 39.000
Det skal utlyses invitasjon i januar til å søke om å arrangere 17. mai til alle lag og 
foreninger.
Beløpet dekkes innenfor Kulturenhetens konto 1.4700.5006/385 – Tilskudd allment  
kulturarbeid
uten ekstra midler.

Det kommunale tilskuddet gis ikke til lokale arrangører av 17. mai for å verdsette deres 
dugnadsarbeid. Dette er et meget viktig arbeid med stor betydning for lokalsamfunnet.
Tilskuddet gis til hovedarrangementet i kommunens administrasjonssentrum som er Rognan.

Rådmannens innstilling
Levekårsutvalgets vedtak fra 2009 opprettholdes. Motivasjonshonoraret gis til arrangør av 
17.mai i Saltdals kommunesentrum Rognan.



Saltdal kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2010/1977

Saksbehandler:  Lisa Grimstad

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 24/11 09.05.2011

Sign. Eksp. til:

Kulturmidler til lag og foreninger 2011

Foreliggende dokumenter:
- 17 søknader (samlet søknadssum kr 182.100 +)
- Saltdal kommunes budsjett for 2011
- HUK-sak 30/87: Prinsipper for tildeling av kulturmidler

Sakens bakgrunn
Kulturmidlene  for  2011  ble  kunngjort  på  kommunens  nettsider  med  søknadsfrist  1.  april. 
Kulturenheten  inviterte  til  et  kontaktmøte  10.  mars  hvor  søknadsskjema  ble  delt  ut  og  hvor 
informasjon ble gitt. Informasjon ble også sendt ut til alle lag og foreninger i forkant av kontaktmøte. I 
tillegg  fikk  fjorårets  søkere  tilsendt  informasjon  og  søknadsskjema.  Det  ble  også tatt  kontakt  per 
telefon til noen som ikke hadde fått med seg fristen og disse fikk noen dager forlenget frist.

I følge Saltdal kommunes budsjett har man for 2011 følgende summer til disposisjon for lag og 
foreninger:

Konto 1.4700/5004/383 - Tilskudd lag og foreninger kr 82.000.

Vurdering
Det er kommet inn 17 søknader i år, mot 14 i 2010.
I prinsippene for tildeling vedtok Hovedutvalg for kultur i 1987 at de lag og foreninger som arbeider 
med barn og unge skal prioriteres. Dette vedtaket står fremdeles ved lag. Dermed legges også til grunn 
at voksne folk som driver hobbyvirksomhet bør betale sin virksomhet selv. Det har også vært vanlig å  
prioritere de lag og foreninger som er heimehørende i Saltdal framfor distrikts- eller landsomfattende 
lag.

Økonomien i de enkelte lag er forskjellig. Mange har overskudd og penger på bok, andre driver med  
underskudd enkelte år. Dette er ikke tillagt stor vekt i forslaget til fordeling fordi det ikke skal medføre 
fordeler å bruke mer penger enn man har.

Kommentarer til de enkelte søknader:



Rognan  Damekor har  gledet  bygda  med  sang  gjennom  generasjoner.  I  2012  har  koret  80  års  
jubileum. Det koster penger å drive et kor og de søker om kulturmidler til diverse utgifter som bl.a.  
dirigentens lønn og videreutvikling av koret. Røkland Blandakor hadde 30 års jubileum i fjor. De har 
et  aktivt  program og skal  bl.a.  ha Lucia-konsert  med Saltdal  kirkens pikekor.  De søker midler  til  
diverse utgifter som dirigentens lønn m.m.

Rognan Hornorkester trenger å kjøpe inn flere instrumenter som bass og nye klarinetter. De ønsker å 
være mer aktiv ute med gatekonserter og behøver også nye noter. Saltdal Skolekorps søker støtte til 
drift og er avhengige av støtte fra kulturmidler. De har også behov for å kjøpe inn nye instrumenter. 
De to korpsene er ganske avhengige av hverandre både for inspirasjon og instruktørhjelp. 

Saltdalsstrykerne er medlem i UNOF (de unges orkesterforbund) og deltar på seminarer rundt om i  
fylket. Dette er samlinger som gir strykerne gode erfaringer musikalsk og er et verdifullt supplement  
til den ordinære spilleopplæringen.

Rognan Frikirkes Speidergruppe  er aktiv og engasjerer mange barn og unge. De har ingen stor 
inntektskilder og driver med beskjedne midler. De har behov for å sende ungdommer på ledertrening 
og  andre  aktiviteter  i  NSFs  regi.  Til  sommeren  skal  også  noen  av  speiderne  delta  på 
verdensspeiderleir. FRIBU - Frikirkens barne- og ungdomsarbeid søker støtte til deres aktiviteter for 
barne- og ungdomsarbeid. I tillegg har de behov for innkjøp av utstyr.

Saltdal jeger- og fiskerforening søker støtte og de har aktiviteter for barn og ungdom i aldersgruppen 
12-24 år.   I  år  arrangeres  det  hele  15 aktiviteter  i  perioden oktober  til  juni.  Årlig  arrangeres  det  
vinterjakt på rev og ryper over henholdsvis to helger hver.

Diabetesforbundet,  Indre  Salten søker  om  driftsmidler. Det  antas  at  det  er  mellom  180-210 
diabetikere i Saltdal. Informasjon på stand 12. november på diabetesdagen. Ingen kurs/informasjon for  
elever  og lærere.  Norges Blindeforbund,  Nordland  søker  om kr  500 per  synshemmet  person til 
driftsutgifter i forbindelse med utgivelse av lydavis. I Saltdal er det registrert 14 medlemmer. 

LHL Saltdal er en ny søker i år og har flest eldre medlemmer og pensjonister. De ønsker å arrangere 
tur for både medlemmer og ikke medlemmer 17. juni til Arvidsjaur. Målet er å få en opplevelsesrik tur  
for deltakerne. Økonomien setter ofte en stopper for å delta. For å få ned egenandelen søker de om 
støtte.

Saltdal Kystlag søker om midler til restaurering av Kystlagets båt m/s Alpen og m/k Kjetil.
Hvert år under Trebåtdagene formidler Saltdal Kystlag båtbyggerteknikker m.m. til skoleklasser. 

Saltdal Fotoklubb søker midler til oppfølging og videreføring av klubben. De låner ut studioutstyr og 
lokaler til Design og håndtverkslinjen på videregående skole. Høyt aktivitetsnivå med kurs, utstillinger 
og bidrar ved arrangement m.m.

Evenesdal skolestue  er godt  i  gang med å ta vare på bygget  fra 1905.  Ulike arrangement  og en 
planlagt utstilling av lokal håndverk- og kunst til sommeren. Treff med aktiviteter for de minst barna.  
Vassbotn/fjell Grendehus ønsket ikke å søke kulturmidler i år.

U.L. Heimsyn er  også ny søker i  år  som søker støtte.  De arrangerer juletrefest,  klubbkvelder for  
Barneklubben og for deres egen Juniorklubb i forbindelse med halloween og karnevalfeiring m.m.

Junkerdal Grendelag er ny søker i år og de ønsker støtte til å arrangere et ”workshop” revy for barn 
og unge. Dette vil  gå over flere helger og målet  er å sette opp ei forestilling som er deres egen.  
Samlingene er ment å være gratis for deltakerne. Støtten vil gå til bespisning, kostymer og eventuelt  
kulisser samt transport.



Saltdal Skateboardklubb er også ny søker i år. Skateboard er ikke idrett og er dermed ikke medlem i 
Norges Idrettsforbund. Ny opprettet klubb som ble stiftet 24. februar i år. Skating er en sunn aktivitet  
som gjør at ungene er ute i flere timer hverdag og får fysisk trening. De trenger støtte til utstyr, kurs,  
arrangere turer/leie av skatehallen i Bodø m.m.

Rådmannens innstilling

Nr. Søker
Innstilling 

2011
Søknadssum 

2011 Tildelt 2010 Medlem
 01. Rognan Damekor    1.000  10.000    2.000  28 v

 02. Røkland Blandakor    1.000    3.000    3.000  40 v 

 03. Rognan Hornorkester  18.000  55.100  20.000  32 v & u

 04. Saltdal Skolekorps  18.000  20.000  20.000  13 u & b

 05. Saltdalsstrykerne    1.500    3.000    3.000  16 u & b

 06. Rognan Frikirkens Speidergr.    8.000  10.000  10.000  24 v & b

 07. FRIBU – Frikirkens b & u arb.    2.000    4.000  10.000  40 v & b

 08. Saltdal Jeger og Fiskerfor.    8.000  10.000  12.000 235 v & b

 09. Norges Diabetesforbund I.S.        0    3.000        0 216 v

 10. Norges Blindeforbund        0    7.000        - ca. 600 v

11. LHL Saltdal        0    5.000        -  82 v

 12. Saltdal Kystlag    6.500  20.000  10.000  55 v

 13. Saltdal Fotoklubb    1.500  Åpen sum     3.000  45 v & u

 14. Evenesdal Skolestue    1.500  Åpen sum    3.000      

 15. Vassbotn/fjell Grendehus        -        -    3.000

 16. U.L. Heimsyn    7.000  15.000        -

 17. Junkerdal Grendelag    6.000  12.000         -

 18. Saltdal Skateboardklubb    2.000    5.000        -  8 b & u

SUM   82.000 182.100 +  99.000

Beløpet dekkes over konto 1.4700/5004/383 Tilskudd lag og foreninger.



Saltdal kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2011/519

Saksbehandler:  Camilla Olsen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 25/11 09.05.2011

Sign. Eksp. til:

Tildeling av kulturmidler til idrettsformål 2011

Foreliggende dokumenter:

• 6 innkomne søknader
• Saltdal kommune sitt budsjett for 2011
• Info på kommunens hjemmeside

Sakens bakgrunn
Kulturmidlene til idrettsformål ble utlyst på kommunens hjemmeside med søknadsfrist 1. 
april. 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 6 søknader.
Saltdal kommune har satt av kr 185 000,- i budsjettet for 2011 til kulturmidler til idrettformål, 
hvorav kr 60 000,- av tilskuddet er avsatt til lysløyper i henhold til sak 1/2010 i 
levekårsutvalget

Vurdering
Levekårsutvalget må først ta stilling til om hele beløpet skal disponeres. I behandling av saken 
har man tatt utgangspunkt i at hele beløpet disponeres.

Saltdal idrettsråd ønsker at kulturmidlene skal prioriteres til lag som har et tilbud der alle kan 
melde seg på, samt at kommersielle tiltak ikke prioriteres. Idrettsrådet ønsker at kulturmidlene 
skal generere mer aktivitet til barn og ungdom i kommunen vår, og deres innstilling er at 
midlene fordeles ut fra grad av organisert aktivitet rettet mot barn og ungdom.

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



De enkelte søknadene:

Rognan IL
Rognan IL består av 3 undergrupper: håndball, turn og ski. 
Skigruppa har jevnlig trening i hopp og langrenn. Det er 6- 7 aktive hoppere fra Rognan, i 
tillegg til at det kommer hoppere fra Bodø for å trene i Fløybakkene. Skigruppa ønsker å få 
Veritas- godkjent heisene, men dette koster kr 30 000, og det er penger skigruppa ikke har. 
Annet vedlikehold på hopptårn og dommertårn er også nødvendig, men er ikke mulig med 
dagens økonomi. Skigruppa har et ønske om kommunal overtagelse av hoppanlegg. 
Det er 5- 10 ungdommer som trener langrenn aktivt. I tillegg har det vært ca 250 deltakere på 
cuprenn i år.
Turngruppa har hatt 23 jenter og 24 gutter som har trent denne sesongen.
Håndballgruppa har hatt 5 lag med i seriespill. De hadde til sammen 132 spillere denne 
sesongen. De har avholdt minihåndballturnering med 40 lag og 61 kamper, samt arrangert 
Gjensidige Håndballskole i vinterferien med 50 deltakere.

Saltdal Skytterlag
Det har vært færre skyttere som har deltatt inneværende år, men dette ser skytterlaget for seg 
kommer til å endre seg når den nye skytterbanen er på plass.
Laget har vært veldrevet tross all motgang, og de etterlater seg et pent overskudd i 2010.
Ungdomsavdelingen forteller at aktiviteten til ungdommene foregår hovedsakelig i hallen i 
mangel på egen bane utendørs. Det har vært til sammen 28 ungdommer som har vært med på 
miniatyrskytingen. Det er kun 3-4 som er med og skyter baneskyting, men grunnen til det er 
at de må ut av bygda for å trene.

FK Saltdalskameratene
Satsningsområder er fotball og fysisk aktivitet for barn og unge.

IL og UL Heimhug
Laget satser på langrenn og friidrett.

IL Vinger
Har fokus på langrenn og fotball, men har også et nyoppstartet all- idrettstilbud for barn i 
alderen 4- 6 år (de to siste årene i barnehagen). De har 5 fotballag i de yngste årsklassene. 
Skigruppa har hatt en systematisk satsning på lysløypa. Laget fikk en kretsmester i langrenn i 
2010.

Saltdal Bordtennisklubb
Klubben har i løpet av 2010 utviklet seg til å bli den desidert største bordtennisklubben i 
Nord- Norge. Spesielt i yngre klasser har de en rekke pallplasseringer på stevner som viser at 
de holder et godt nivå. I 2010 har det vært bare en trener, men fra neste sesong vil klubben ha 
nyutdannede trenere som kan lede treninger for nybegynnere og litt viderekomne. 
Hovedutfordringen i 2011 er å skaffe større lokaler for trening og å skaffe flere 
bordtennisbord grunnet økende medlemsmasse. I tillegg vil styret se på mulighetene for å ha 
egne stevner i Saltdal.



Tabell over oppgitte medlemstall, grupper og satsningsområder:
0- 17 18< Grupper: Satsningsområder:

Rognan IL 277 55 Håndball, turn, 
ski

- Holde ungdom i aktivitet, 
spesielt i alder 14- 18

- Rekruttere gutter
- Hoppbakkene
- Gi tilbud til flere

Saltdal 
Skytterlag

36 239 Ungdomsgruppe 
og jaktfelt

- Ferdigstillelse av 
skytebaneanlegg

- Ungdomsarbeid/ rekruttering
FKSK 205 80 Fotball - Fotballaktivitet

- Fysisk aktivitet for barn og 
unge

IL og UL 
Heimhug

53 95 Ski og friidrett - Ski- aktivitet
- Friidrett

IL Vinger 120 255 Fotball og ski - Barn og unge (ski, fotball og 
all- idrett)

- Videre oppgradering av 
skiløype og trimløype på 
Røkland

Saltdal 
Bordtennisklubb

72 14 Bordtennis - Gi tilbud om trening for alle 
som ønsker det i 2011/2012

- Arrangere NNM på Rognan
- Delta i divisjonsspill
- Delta på regioncuper i Nord- 

Norge
Sum 763 738

Idrettsrådets og saksbehandlers innstilling til fordeling:
Klubbnavn Søknadsbeløp 

2011
Annet Tildeling 

2009
Tildeling 
2010 

Innstilt 
2011

SK Wings Ikke søkt 1 000 - -
Rognan IL 55 000 * 130 lyspunkt 39 000 39 000 40 000
Saltdal 
Skytterlag

50 000 6 000 6 000 6 000

FKSK 30 000 30 000 30 000 40 000
IL og UL 
Heimhug

30 000 * 61 lyspunkt 5 000 4 000 2 000

IL Vinger 25 000 * 36 lyspunkt 9 000 9 000 17 000
Saltdal 
Bordtennisklubb

Ikke spesifisert - 20 000 20 000

Sum 190 000 227 lyspunkt 90 000 108 000 125 000

Fordelingen av midlene er vurdert ut fra grad av organisert aktivitet rettet mot barn og 
ungdom.



RIL og FKSK, som er de to største lagene, har begge fått innstilt kr 40 000,- i støtte. Saltdal 
Skytterlag er innstilt samme beløp som i fjor. UL og IL Heimhug har fått innstilt et noe lavere 
beløp enn forrige år grunnet lav organisert aktivitet rettet mot barn og ungdom. IL Vinger er 
innstilt med et noe høyere beløp enn tidligere grunnet økende aktivitet rettet mot barn. Saltdal 
bordtennisklubb innstilles også i år med kr 20 000,- på grunn av at de er et lag i rask vekst 
som har behov for mer utstyr og større lokaler for å imøtekomme ventelisten på medlemmer 
som ønsker å trene.

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 Søknadsbeløp 
2011

Innstilt 
2011

SK Wings Ikke søkt -
Rognan IL 55 000 40 000
Saltdal 
Skytterlag

50 000 6 000

FKSK 30 000 40 000
IL og UL 
Heimhug

30 000 2 000

IL Vinger 25 000 17 000
Saltdal 
Bordtennisklubb

Ikke spesifisert 20 000

Sum 190 000 125 000

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,-



Saltdal kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2011/39

Saksbehandler:  Lisa Grimstad

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 26/11 09.05.2011

Sign. Eksp. til:

Tildeling av resterende beløp tilskudd til festivaler 2011

Foreliggende dokumenter:
- Vedtak i Levekårsutvalg – PS 5/11
- Søknad om festivalmidler til Rognan Damekor

Sakens bakgrunn
24. januar ble kr. 95.000 av totalt kr. 100.000 fordelt i Levekårsutvalget til Blåfrostfestivalen 
(kr. 60.000), Trebåtdagene (kr. 10.000), Rognandagene (kr. 15.000) og Skogvokterdagene 
(kr. 10.000).

Resterende beløp på kr. 5.000 utlyses sammen med kulturmidler til lag og foreninger 1. april til 
andre mindre arrangement. Dersom det ikke kommer inn søknader, går det resterende beløp til 
Rognandagene.

Vurdering
Rognan Damekor søker om festivalmidler for 2011. Koret ble stiftet september 1923 og 
feirer 80 år i 2012. Damekoret har lyst til å begynne markeringen ved å arrangere et kor treff 
på Rognan 14.-15. oktober 2011. Det kan bli et stort arrangement med mange kor på besøk i 
bygda. 

Rådmannens innstilling
Resterende beløp på kr. 5.000 går til Rognan Damekor. Beløpet dekkes over konto 
1.4700.5006/385 – Tilskudd allment kulturarbeid.



Saltdal kommune Arkiv: D11

Arkivsaksnr: 2010/1664

Saksbehandler:  Camilla Olsen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 27/11 09.05.2011

Sign. Eksp. til:

Justering av utleiepriser for idrettshallen

Foreliggende dokumenter:

Tidligere prisjusteringer

Sakens bakgrunn
Kulturenheten foretar utleie av Saltdalshallen, og på budsjettet er det krav om inntjening av husleie. 
Leieprisene vurderes vanligvis med noen års mellomrom. Saltdal kommune har hatt som prinsipp 
at barn og ungdom under 18 år skal få trene gratis i idrettshallen. 

Vurdering
Justering av utleiepriser har vært tatt opp som egen sak i idrettsrådet i april 2011. Idrettsrådet 
ønsker ikke å øke utleieprisene for vanlig timeleie. Dette fordi prisene ligger relativt høyt i forhold 
til andre kommuner i Salten. Det er derimot et ønske om at det innføres høyere utleiepris for 
kommersielle helgearrangementer for voksne. Idrettsrådet har derfor foreslått å skille mellom 
idrettsarrangement for voksne og kommersielle arrangement for voksne, og ha ulik utleiepris for 
disse. Idrettsrådet ønsker også at utleieprisen for helgearrangement for barn settes litt ned for å gi et 
signal om at kommunen ønsker å stimulere til flere helgearrangement for barn. Det har tidligere 
ikke foreligget en pris ved leie av kun kantinen, men det foreslås at det skal koste kr 200,- pr. dag 
for leie av kun kantinen i idrettshallen.

Ifølge avtale med Saltdal videregående skole (Nordland Fylkeskommune) fra 2001 skal leieprisen 
for idrettshallen justeres i takt med konsumprisindeksen fra SSB. Leieprisen per time ble satt til kr 
450,- i 2008. Fra 2008 til 2011 har konsumprisindeksen steget med 5,1 %. Dette vil gi en pris på ca 
kr 475,- per time.

Her er historikken på utvikling av priser, samt forslag på nye:



Aktivitet                                                                                          1999                    2008                    2011  
Hele hallen pr time (voksne) 210 230 230
2/3 av hallen (voksne) 140 150 150
1/3 av hallen (voksne) 70 100 100

Idrettsarr. for voksne pr. dag 2500 3500 3500
Kommersielle arr. for voksne pr. dag 2500 3500 5000
Helgearr. barn 1500 1600 1500

Utleie til Saltdal vgs. 435 450 475
Leie av kantina   -   - 200

Rådmannens innstilling
Følgende priser gjøres gjeldende fra 1. juli 2011:

Aktivitet                                                                                          2011  

Hele hallen pr time (voksne) 230
2/3 av hallen (voksne) 150
1/3 av hallen (voksne) 100

Idrettsarr. for voksne pr. dag 3500
Kommersielle helgearr. for voksne pr. dag 5000
Helgearr. barn 1500

Utleie til Saltdal vgs. 475
Leie av kantina 200



Saltdal kommune Arkiv: C10

Arkivsaksnr: 2011/292

Saksbehandler:  Eva Ruth Spørck

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 28/11 09.05.2011

Sign. Eksp. til:

Ventelistegaranti i Saltdal kulturskole

Foreliggende dokumenter:
Oppvekstplan 2009- 2012, Saltdal kommune.

Sakens bakgrunn:

Opplæringsloven slår fast at alle kommuner skal ha et kulturskoletilbud, men det er opp til den 
enkelte kommune å bestemme både omfang, kvalitet og pris. 

De siste årene har det vært lang venteliste for å få plass i Saltdal kulturskole. Dette er et fenomen 
som nærmest eksploderte i 2008, og da spesielt innenfor to områder: ”bandinstrument”( gitar, bass, 
slagverk) og dans. Mange har opplevd å måtte vente i 1 år før de har fått plass, og noen så lenge 
som 1,5 år. 

Både lokalt og nasjonalt fokus på problematikken rundt venteliste bidro til at det i handlings-planen 
til Saltdal kommunes ”Oppvekstplanen 2009 -2012” kom inn et punkt der det står at man skal 
”utrede ventelistegaranti i kulturskolen”.

Det ansees som svært uheldig at barn og unge som ønsker et opplæringstilbud i kulturskolen ikke 
får plass. Det er viktig å komme i gang når eleven er godt motivert, og tidlig start sees på som 
viktig i alle kunstfag. 
Kunnskap og ferdigheter eleven tilegner seg innen kunstfagene har stor verdi i seg selv. Det finnes 
også etter hvert god dokumentasjon på de positive ”ringvirkninger” opplæring og utfoldelse innen 
kunstfagene har, - spesielt for skolefagene og dannelse generelt.
Identitet er knyttet til kultur, - hvem er vi og hvor kommer vi i fra? Å kunne delta i kulturskolens 
aktiviteter gir menig og minner, og på den måten kan kulturskolen som en av flere aktører bidra til 
at røtter til heimbygda utvikles.



Saltdal kulturskole tilstreber å gi hver elev tilpasset opplæring, og har som mål at den enkelte skal 
oppleve mestring og glede gjennom aktiviteten.
De tre O-er: ”Opplæring – Opplevelse – Opptreden” brukes derfor for å beskrive kulturskolens 
aktivitet og mål. 

Nasjonalt har det gjennom mange år vært et ganske sterkt fokus på ventelister i kulturskolene.  
”Tilstandsrapport om kommunale musikk- og kulturskoler skoleåret 2009 -10” viser at det står 
27.000 barn og unge helt uten kulturskoleplass. 

I flere nasjonale utredninger har det i mange år vært snakk om at en målsetting må være at 30 % av 
grunnskoleelevene skal kunne tilbys en plass i kulturskolen. Ut fra dagens elevtall i kulturskole og 
grunnskole ligger Saltdal på en dekning på ca 27 %. 

”Kulturskole for alle” er en nasjonal visjon. I Saltdal er dette sågar et av målene innen 
kulturenheten. Norsk kulturskoleråd har gjennom sin tette kontakt- og arbeid med myndighetene 
bidratt til at visjonen også har kommet til uttrykk i politiske målsetninger som for eksempel 
Kulturløft II og Soria Moria - erklæringen.

Kulturløftet II
”2. Kulturskole for alle barn som ønsker det
Det skal gjennomføres et kulturskoleløft slik at alle barn som ønsker det får et kulturskoletilbud av  
god kvalitet til en rimelig pris. Dette skal sikres ved statlige stimuleringsmidler og en solid  
kommuneøkonomi. Utvikling av et mer omfattende kulturskoletilbud i tilknytning til SFO/skole skal  
utredes. Det skal være rom for ulik lokal organisering av kulturskolen. Det skal legges til rette for  
synliggjøring av kulturskolen og for talentutvikling.”

Soria-Moria-erklæringen:

”Kulturskole for alle barn som ønsker det
Vi ønsker en sterk satsing på kulturskolene. Det er i dag ikke nok plasser til alle som ønsker å gå i  
kulturskole. Mange steder i landet er det lange køer. Vi mener derfor at tilbudet skal bygges ut og  
at målet skal være at kulturskolene skal være for alle. Vi mener at alle barn i Norge som ønsker  
det, skal få tilbud om plass i kulturskolen med rimelig egenbetaling.”

Vurdering
Dagens situasjon i Saltdal kulturskole

Kulturskolen har pr 30.april 169 elevplasser.

I statistikken benytter man to ulike begrep; elev og elevplass. 
En elev er en person som er registrert med navn og adresse i kulturskolens elevregister. En elev kan 
ha flere elevplasser, dvs at han mottar opplæring innen flere tilbud i samme semester. Altså antall 
barn og unge som er elev i kulturskolen kan være lavere enn antall elevplasser. 

I Saltdal kulturskole er det i dag 15 elever med to elevplasser. 3 av disse er elever som får 
dobbeltime på sitt instrument, mens de andre er elever som går på dans eller billedkunst og spiller 
et instrument. De som i dag benytter seg av to tilbud har fått denne muligheten etter å ha stått på 
venteliste for 2.tilbudet i mer enn et år, eller ved at det har vært ledig kapasitet på et område. 
Vanligvis tilbys ikke plass på to tilbud samtidig. 



En elevplass beholdes inntil den skriftlig sies opp, noe man kan gjøre to ganger i året.  

Fordeling av lærerressurser:
Billedkunst 27 %
Dans 40 %
Musikk 213 % fordelt på gitar/bass/slagverk 60 %, fiolin 30 % (kjøpes fra Fauske), piano 50 % og 
blås 73 % hvorav 15 er knyttet til direksjon av korps. 

Alle lærerne som i dag jobber i Saltdal kulturskole har fast ansettelse. Kjennetegn ved 
kulturskolelærere er at de fleste har en ganske klar spisskompetanse, noe som gjør det vanskelig å 
sette dem til å undervise utenfor sitt eget område. For eksempel er det vanskelig å sette en 
fiolinpedagog til å undervise på trompet, eller la danselæreren ta ansvar for billedkunst. Hos oss er 
dette i dag ikke noen problemstilling i og med at alle har stillingen sin fylt opp med elever.  

Høsten 2010 ble, som følge av økning av rammen til kulturskolen, dansepedagogstillingen utvidet 
fra 25 - til 40 %. Dette resulterte i at ventelisten på dans ble borte. I dag står det derfor bare elever 
som søker instrumentalopplæring(en på billedkunst) på ventelisten. 

Det ble også sist høst satt i gang flere ny tiltak. I oktober startet ”Kulturkarusellen”, - et tilbud som 
retter seg til førskolebarn. Her får 15 barn gjennom 30 uker opplæringen innen musikk, billedkunst 
og dans. 
I tillegg tok kulturskolen initiativet til et samarbeidsprosjekt innen billedkunst med barnehagene, 
der utgangspunktet var ”Barnas vandreutstilling ”Hainn Saillte”, og gjennom denne ble det satt 
fokus på jobbing med visuelle kunstfag i barnehagene. 2-3 unger og en voksen fra hver barnehage 
jobbet noen uker sammen med kulturskolens billedkunstlærer, og det hele munnet ut i en utstilling 
på biblioteket.  
Kulturskolen tok også initiativet til ”sangstund” for- og med SFO-ungene på Rognan barneskole, - 
et gratistilbud til alle i SFO.
Planer for oppstart av ”musikk fra livets begynnelse” lå klare, men kirken kom oss i forkjøpet så 
dette settes ikke i gang så lenge tilbud gis derfra. 

Ventelisten har pr 30.april søknad om 37 elevplasser. Noen søker på flere tilbud samtidig, enten 
fordi de har lyst å gjøre flere ting, eller for å vise alternativer dersom noen av tilbudene er fulle. 
Andre har allerede plass, men ønsker opplæring på flere områder. Det er også to voksne søkere. 
Bortsett fra de to voksne er alle søkere i grunnskolealder. Av disse er det 14 barn som er helt uten 
tilbud.

Det er fortsatt slik at det er på bandinstrumentene, spesielt gitar, ventelisten er lengst. De fleste som 
står på ventelisten har stått der siden opptak av nye elever i fjor sommer før inneværende 
skoleår.10 av de14 som står helt uten tilbud er gutter. 

Kulturskolen har nettopp gått ut med neste års tilbud som har søknadsfrist 15.mai. Inntil da vet man 
lite om hvordan søkermassen ser ut, og hvor mange som sier opp plassen sin. 

Hva kan en ventelistegaranti være

Gjennom nettverket i Norsk kulturskoleråd har det vært søkt etter modeller fra andre kommuner på 
ventelistegaranti uten at det har lyktes å finne noen. Det er også gjort en spørrerunde i 
nabokommunene, men ingen av dem har innført ventelistegaranti.



Det er imidlertid en del sentrale spørsmål som bør stilles når/hvis en slik garanti skal utformes: 
– skal alle som søker ha krav på en kulturskoleplass etter en viss tid 
- hvem skal garantien gjelde – barn, voksne 
- hvor lang tid skal det gå fra du søker til du får plass (opplever at noen takker nei når de 

endelig får plass- mistet interessen eller startet med andre ting) 
- skal garantien gjelde det konkrete tilbudet man søker, eller kan garantien oppfylles ved at et 

lignende tilbud tilbys. For eksempel en søker har gitar som 1.ønske, men har satt opp piano 
som alternativ 2 og får tilbud om dette. 

- skal man ha krav på å få gjøre alt det man ønsker i kulturskolen, - altså benytte flere tilbud 
samtidig – f. eks danse og spille trompet, eller gå på billedkunst og spille gitar

- hva når det spørres om tilbud vi pr dags dato ikke har – skal garantien gjelde slike tilfeller 
også

Norsk kulturskoleråd, i samarbeid med store og tunge aktører innen det frivillige musikklivet 
utformet for noen år siden et forslag til forskrift for kulturskolevirksomhet. Dette forslaget til 
forskrift er tatt inn som en anbefaling i Kulturskoleutvalgets rapport ”Kulturskoleløftet – 
Kulturskole for alle”( september 2010). Forskriften omhandler både kulturskolens formål, innhold 
og organisering, og paragraf 4 er knyttet til opptak av elever.  

”§ 4 Opptak av elever

Det skal ved opptak av søkere så langt råd tas hensyn til barnas ønsker og behov, og en  
likebehandling i opptaksprosessen. Kommunen har et særlig ansvar for barn med 
funksjonshemminger, og barn fra minoritetsgrupper.
Dersom søkere til kulturskolen må vente i mer enn ett år for å få et tilbud skal kommunen utarbeide  
en plan for hvordan ventetiden skal reduseres. Registrerte ønsker og behov bør også legges til  
grunn for utbyggingen av kulturskolens undervisningstilbud”. 

Kostnader / økonomi

Dagens lærere varierer i lønn fra 335.000 – 419.000 kr ut fra utdanning og ansiennitet. 

Utgangspunktet for utregningen i det følgende er en kulturskolelærer med 4 års utdanning(adjunkt) 
og full ansiennitet(16 år) som pr. januar 2011 tilsvarer ei årslønn på 439.000 kr/år. Inkludert 
sosialutgifter utgjør dette 545 043 kr/år i lønnsutgifter. 
Pr 10 % stilling = 54 504 kr/år

Hvor stor ressurs som trenges er avhengig av hvilke tilbud søkerne ønsker. Instrumentalopplæring 
er mest ressurskrevende sett i forhold til områder som dans og billedkunst. Rammeplanen for 
kulturskolene ” På vei til mangfold” gir blant annet noen anbefalinger knyttet til tidsbruk og 
gruppestørrelser i undervisningen. 

Dagens venteliste vil kreve ca 25 % stilling, 136.260 kr/år i lønnsutgifter.. 

Hvordan kan en Saltdals-garanti se ut



Alternativ 1
Ventelistegarantien

- knyttes til barn og unge (0 – 20 år)
- gjelder for tilbud kulturskolen allerede har, eller har annonsert skal settes i gang.
- ventetid på plass skal være maks et år (fra skolestart til skolestart) 
- oppfylles dersom søker tilbys plass på sitt 2.valg 

 
Kulturskolen har hovedopptak av elever på våren/ sommeren, og vil dermed i god tid før 
budsjettarbeidet ha et ganske klart bilde av hvordan ventelisten ser ut. 
Dersom ventelistegarantien sier at man skal vente maks ett år må det da bevilges ekstra tilskudd
( legges fast til i rammen) i neste års budsjett for august – desember (5 mnd). Da vil elever som 
venter senest kunne få en plass fra skolestart året etter de søkte.

Perioden fra budsjettvedtak til skolestart gir god tid til å finne lærer, og på andre måter legge til 
rette for et godt undervisningsopplegg. 

Alternativ 2
Dagens ordning fortsetter, - altså ingen garanti. 
Som vist ovenfor har søkere i verste fall måttet vente 1.5 år på plass.

Rådmannens innstilling
Ventelistegaranti for kulturskolen føres opp som tiltak i forbindelse med budsjettbehandlingen for 
2012.



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2011/549

Saksbehandler:  Else Marie Ness

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 29/11 09.05.2011
Kommunestyre 29/11 12.05.2011

Sign. Eksp. til:

Rapport om prosjekt - Alternativ læringsarenaer 2007-2010

Foreliggende dokumenter:
Rapport vedr. prosjekt om alternative læringsarenaer 2007-2010

Sakens bakgrunn
Rognan ungdomsskole har gjennomført et prosjekt om alternative læringsarenaer i perioden 2007-
2010.

Sluttrapporten legges frem for levekårsutvalget til orientering.

Rådmannens innstilling
Rapporten tas til orientering.



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2011/532

Saksbehandler:  Anne Marit Franing

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 30/11 09.05.2011

Sign. Eksp. til:

ETABLERING  AV VELVÆREBAD VED SALTDAL SYKEHJEM.

Foreliggende dokumenter:
- Prosjektplan "Høgbakken velvære og spa."

Sakens bakgrunn:

Ønske om å etablere "Høgbakken velvære og spa" kom etter en befaring på et sykehjem i 
Narvik kommune. Sykehjemmet hadde egen "spa-avdeling". Dette rommet ble i tillegg 
til velværerom, brukt til lindrende behandling. Rommet har et spesiallaget badekar 
med blant annet hydromassasje.

En prosjektgruppe bestående av Irene Rendal, Ronny Sortland og Cecilie Vasset fikk i oppgave å 
utarbeide prosessplan i november 2010 - januar 2011 hvor
hovedmålet er å gi et velferdstilbud til eldre og syke i Saltdal kommune.

Planen skulle blant annet inneholde:
1. Skaffe midler til velværebadet. Søke lag og foreninger.
2. Organisere utforming og utsmykking av badet.
3. Informasjon og oppfølging.

Styringsgruppa godkjenner prosjektet etter å ha mottatt svar om prosjektmidler.

Saltdal Sanitetsforening har i årsmøte mars 2011 vedtatt å gi inntil kr 350 000 til 
velværebadet.

Vurdering:
Nåværende situasjon: Ved Saltdal Sykehjem avdeling C er det et stort bad som i dag blir benyttet 
til lager. Det er dusjmuligheter der, men beboerne dusjer som regel inne på sitt eget rom med eget 
bad.



Parken sykehjem i Mosjøen har et velfungerende velferdsbad. Etter et besøk ble prosjektgruppa 
enige om at badet ved  avdeling C ville passe godt inn i prosjektet.
Nå gjenstår gjennomføringsfasen  med å organisere utforming og utsmykking av badet, samt 
informasjon og oppfølging. 

Utforming/utsmykking av badet:

Prosjektgruppa/arbeidsgruppa utvides med 2 ansatte fra Saltdal Sykehjem, en fra 
hjemmesykepleien og kreftsykepleier.
Disse får i oppgave å utarbeide rutiner, utforming, innredning, vedlikehold, samt generell drift.

Det avsettes ca kr 20 000 til diverse innkjøp eventuelt reparasjoner.

Kriterier for bruk av velferdsbadet:

- Det opprettes eget prosjektnr.
- Timebestilling. Kr 0 i egenandel for beboere ved sykehjemmet. Tjenesten innbefattes i vederlaget.
- Brukere av hjemmetjenesten. Egenandel kr 100,-. Egenandelen innbefatter drift og 
forbruksmateriell. 

Brukere fra sykehjemmet/hjemmetjenesten har med seg egen hjelper innenfor vedtatte økonomiske 
rammer.

Oppstart: Saltdal Sykehjem benytter tilbudet fra ca 15 juni.
    Hjemmetjenesten fra september 2011.

Tilbudet evalueres i januar 2012 ved tanke på andre brukergrupper.

Informasjon: Tilbudet innarbeides i informasjonsbrosjyrene for Saltdal Sykehjem og 
Hjemmetjenesten.

Rådmannens innstilling:
Levekårsutvalget tar saken til orientering.



Saltdal kommune Arkiv: 024

Arkivsaksnr: 2009/826

Saksbehandler:  Mary-Ann Meisler

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 31/11 09.05.2011

Sign. Eksp. til:

Kontrakt NAV Hjelpemiddelsentral Nordland - Saltdal kommune

Foreliggende dokumenter:
- Skriv fra NAV Hjelpemiddelsentral Nordland, datert 18.03.2011.
- Rammeavtale om samarbeidet mellom NAV Hjelpemiddelsentral Nordland og Saltdal 

kommune
- Tilleggsavtale til rammeavtale om samarbeidet mellom NAV Hjelpemiddelsentral Nordland 

og kommunene i Nordland. Samarbeidsrutiner mellom NAV Hjelpemiddelsentral Nordland 
og Saltdal kommune.

Sakens bakgrunn
Som et ledd i samarbeidet gjennomføres det møter mellom NAV Hjelpemiddelsentral og 
kommunene. På møtene gjennomgås forslag til avtaleverk i tillegg til en overordnet dialog om 
rolle- og ansvarsfordeling mellom kommunalt og statlig nivå. Gjennomgangen knyttet til 
avtaleverket forutsettes å danne grunnlaget for en senere resignering av en ramme - / og 
tilleggsavtale. 

Vurdering
25.februar 2011 ble det avholdt et møte mellom NAV Hjelpemiddelsentral Nordland og Saltdal 
kommune. På møtet deltok fra administrasjonen enhetsleder og assisterende rådmann, og som 
fagpersoner deltok ergoterapeut og vaktmestere. I henhold til St. meld nr 21 (1998-99), 
Rehabiliteringsmeldingen, må flere aktører samarbeide omkring hjelpemidler og tekniske tiltak 
knyttet til habiliterings- og rehabiliteringsarbeidet. Dette samarbeidet konkretiseres gjennom 
rammeavtalen. Tilleggsavtalen er noe mer klargjøring av retningslinjer for konkrete 
samarbeidsrutiner, samt oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommunen og 
Hjelpemiddelsentralen. Avtalene gjelder de prinsipielle sidene knyttet til oppgaveløsningen. 
Fagrelaterte spørsmål løses i hovedsak gjennom løpende dialog.



NAV Hjelpemiddelsentral har tilsvarende avtaler med andre kommuner i Nordland. Dette gjelder 
en revidering av gjeldende avtale. På bakgrunn av gjennomgang foretatt på samarbeidsmøte har 
rådmannen resignert avtalene.

 Rådmannens innstilling
Rammeavtale om samarbeidet mellom NAV Hjelpemiddelsentral Nordland og Saltdal kommune, 
samt tilleggsavtale til nevnte rammeavtale tas til orientering.



Saltdal kommune Arkiv: 150

Arkivsaksnr: 2009/1289

Saksbehandler:  Anders Krane

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 32/11 09.05.2011

Sign. Eksp. til:

Nedlegging avmottak for enslige mindreårige -Økonomiske 
konsekvenser for Saltdal kommune.

Foreliggende dokumenter:
Brev fra UDI av 27.01.11, Nedlegging av Rognan EM avdeling.
Utvalgssak 37/10, levekårsutvalget, ”Fordeling av kompensasjon asylmottak, herunder enslige 
mindreårigemottak.”

Sakens bakgrunn
Saltdal kommune fikk 01.02.11 brev fra UDI med melding om at Rognan EM avdeling skulle 
avvikles fra og med  30.04.11. Bakgrunnen for dette er mindre tilstrømning til Norge av enslige 
mindreårige flyktninger samt at avtalen om drift av EM mottak mellom HERO og UDI løp ut. UDI 
understreker at de har vært svært fornøyde med den jobben som har vært gjort i forbindelse med 
driften av EM mottaket på Rognan, både av HERO og Saltdal kommune.
Det framgår av brevet fra UDI at den delen av vertskommunetilskuddet som kommunen mottar 
som kompensasjon for oppgaver tilknyttet EM mottaket bortfaller fra avviklingstidspunktet.

Vurdering
Vertskommunetilskuddet, inkludert tilskuddet for EM mottaket ble fordelt i budsjettet etter vedtak i 
sak 37/10 i levekårsutvalget:
Vertskommunetilskudd: (basert på 2010 tall) 1.665.000,-
Sammensatt slik: Grunnsats:

190 mottaksplasser:
30 enslig mindreårige:

Helse
Tildelt beløp fordeles internt på poster av enhetsleder.

Helsesøster
Legetjenester
Tolkeutgifter



Samlet 900.000,-
Sosial og familie
Tildelt beløp fordeles internt på poster av enhetsleder.

Barnevern
Samlet 265.000,-

Overformyndriet
Godtgjøring overformynder og
Hjelpeverger
Opplæring
Tolketjeneste

Samlet 310.000,-
Biblioteket

Innkjøp bøker og medier/abonnementer
Samlet 40.000,-

Skole (skoleskyss, tolkeutgifter, variasjon i elevtall)
Samlet 150.000,-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sum 1.665.000,- 

1.665.000,-

Fordelingen er gjort etter en vurdering av hvilket ansvar og hvilke ekstra oppgaver driften av de to 
mottakene som HERO driver på Rognan påfører Saltdal kommune. Vertskommunetilskuddet 
regnes ut fra kriterier og satser gitt av UDI på bakgrunn av antall plasser tilknyttet mottaket for 
voksne og mottaket for enslige mindreårige. ( Opplæring (skole) og barnehage har egne 
finansieringsordninger utenom vertskommunetilskuddet.) Kommunens ansvar knyttet til voksen 
mottaket knytter seg vesentlig til helse, barnevern, forvaltning, kulturell og generell overordnet 
tilrettelegging/koordinering av allmenne tiltak for beboerne og driverne av  mottaket. Enslige 
mindreårige skal i tillegg sikres forsterket helseoppfølging, barnevernstjenester og vergeordning 
gjennom overformynderiet. Dette gjenspeiles i vedtaket om fordeling gjort av levekårsutvalget 
tidligere. Selv om de fordelte beløpene rutinemessig er lagt til de aktuelle enhetenes 
budsjettrammer, har det samtidig vært gjort klart at disponeringen av midlene er knyttet til 
aktiviteten som følger av ansvar for mottakene. 

Så snart vi mottok brevet fra UDI om dato for avviklingen av EM mottaket fikk de respektive 
enhetene beskjed om å starte tilpassningen av personell og ressursbruk til den nye situasjonen. 
Enhetene har dermed hatt tre måneder på seg til å gjøre sine tilpasninger.

Bakgrunn for fordeling av vertskommunetilskuddet EM.
Innenfor helse og barnevern (Hefa) fikk hver av disse avdelingene tilført ressurser tilsvarende ca 
½ stilling samt midler til styrking av legetjenester og tolketjenester .Dette utgjør på årsbasis for 
2011 ca kr; 600.000,-. ( av til sammen 1.1650.000,- av vertskommunetilskuddet.)
Overformynderiet ble til sammen tilført kr; 310.000,- til økt godtgjøring av lederrollen, lønning 
av hjelpeverger samt opplæringstiltak for disse for 2011.
Skole ble tilført kr; 150.000,- til dekning av utgifter som ikke ble kompensert fullt ut av det særlige 
opplæringstilskuddet. 
Resultatet av dette er at hele vertskommunetilskuddet for 2011 ble fordelt til spesifikke formål på 
enhetenes budsjett og ikke noe av midlene var tilbake for å sikre merarbeid knyttet til 
økonomiforvaltning, personal og overordnet administrasjon eller beredskap for eventuelle 
avviklingskostnader. 



Konsekvensene for økonomien som følge av avviklingen av EM mottaket fra og med 31.04.11 
vil være slik:
Tap av inntekt: 30 plasser a kr 12.320,-pr år, utbetales bare for 4 mnd. i 2011 dette betyr redusert 
inntekt kr; 246.400,-  
Merinntekt:
Samtidig med avviklingen av EM-motaket økes antallet plasser ved voksenmottaket med 15 
plasser.
Dette vil for 2011 gi en merinntekt på kr 46.600. 
Netto tap av inntekt 2011 vertskommunetilskudd mottak ca.; kr;200.000,-

Beredskap for omstilling i framtiden.
Nedleggingen av mottaket for enslige mindreårige er en påminning for kommunen om at vi hele 
tiden må være forberedt på at hele mottaksdriften kan bli avviklet på ca tre måneders varsel, og at 
vi da må tilpasse vår bemanning i henhold til dette. For de berørte enhetene er det viktig å forholde 
seg til at ressursene knyttet til oppgavene ved mottaket er knyttet til opprettholdelsen av selve 
mottaket. I denne forbindelsen er det viktig å kunne ha en beredskap for å dekke påkomne 
omstillingskostnader. Fra 01.01.11 er det en omlegging av finansieringen av barnehageplass for 
barn i mottak. Det er noe usikkert enda hvordan dette kan slå ut for Saltdal.

Utfordringer fortsatt i 2011
I forbindelse med avviklingen av EM mottaket er det kommet fram at helse, barnevernet og 
overformynderiet fortsatt vil ha en del pålagte oppgaver knyttet til at det tidvis er underårige 
beboere ved voksenmottaket. Dette betyr at vi for 2011 ikke bør trekke ut hele ressursen som ble 
tilført de respektive enhetene ved etableringen av EM mottaket. En skjønnsmessig vurdering tilsier 
følgende endringer for 2011:
1.Hefa ( helse og barnevern) nå bør avgi ressurser (tilsvarende litt mer enn ½ stilling og noe 
reduserte behov for tolke og legetjenester) satt til 300.000,- i tilknytning til saldering 1.i 2011. 
Dette gir enheten et vist rom for omstilling ut året. Enheten må være innstilt på at ressurser som 
tidligere er gitt for styrking av helsesøster, barnevern, legetjeneste og tolketjeneste blir gjennomgått 
på nytt i forbindelse med fordeling for 2012.
2.Skolen norskopplæringen  bør redusere sin avdel av tilskudd med 50.000,- for resten av 2011,-
Skolens eventuelle tildelinger av vertskommunetilskuddet må ses i sammenheng med de 
øremerkede tilskuddene som ytes for voksenmottaket og drøftes i forbindelse med fordeling 2012.
3.Overformynderiet sitt budsjett for 2011 reduseres med kr 150.000,- i forbindelse med 1. 
saldering 2011 som følge av reduksjon i utgifter til godtgjøringer, lønnhjelpeverger og 
tolkeutgifter.
Også dette må følges opp i forbindelse med fordeling 2012.

Rådmannens innstilling
Som konsekvens av avviklingen av EM mottaket på Rognan fra 31.04.11, og dermed bortfall av 
oppgaver endres inntektsanslaget for vertskommunetilskuddet for 1011 slik:

Opprinnelig budsjetert inntekt Kr;  1.665.000,-
Reduseres med           200.000,-
Til Kr; 1.465.000,-

Samtidig tas følgende endriger inn i Saldering 1 på bakgrunn av bortfall av oppgaver/avvikling EM 
mottak.

Hefa : redusete utgifter 2011 kr; 300.000,- 



enhetsleder fordeler beløpet på postnivå.
Overformynderi; reduserte utgifter 2011  kr;150.000,-
Røkland skole Norskopplæringen: redusert utgift 2011 kr;  50.000,-
Avsetning disposisjonsfond mht. mottaksavvikling kr; 300.000,-



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2011/646

Saksbehandler:  Harry Edvardsen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 33/11 09.05.2011

Sign. Eksp. til:

Kommunal plan for kompetanseheving i skole 2011-2013

Foreliggende dokumenter:
      -     ”Kompetanse for utvikling” – strategidokument fra Departementet

- ”Et gjennomgående løp” – strategidokument for Inder Salten
-  Kommunal plan for perioden 2008 – 2010
-  Kommunale utviklingsmål for skolen i Saltdal
-  Kunnskapsløftet, læreplan for grunnskolen
- Virksomhetsplanene for den enkelte skole

Sakens bakgrunn:
I forbindelse med innføring av Kunnskapsløftet, den nye læreplanen for skolen, er det på nasjonalt, 
regionalt og kommunalt nivå utarbeidet planer for kompetanseutvikling.
Den eksisterende kompetansehevingsplanen var vedtatt for 2008 – 2010.
Det er derfor nødvendig å rullere den.
Tillitsvalgte har vært invitert til å delta i arbeidet, og har gitt innspill til planen.
Ved rullering er Kunnskapsløftet og departementets føringer lagt til grunn. 

Rektorgruppa har utarbeidet et forslag til rullering av planen.

Vurdering:
For oss som en liten kommune er det viktig at vi samarbeider med nabokommunene gjennom 
RKK, dette for å få en best mulig etterutdanning av lærerne.

I plan for 2008 - 2010 skulle det jobbes særskilt med følgende:

Tiltak: Status ved rullering:



Lederløftet  modul 5+6 gjennomført
Arbeid med fagplanene gjennomført
Digitale ferdigheter, 
Class Fronter

videreutvikles

Videreføring av 
etablerte prosjekter

- matematikk
- veier til læring

gjennomført

To fremmedspråk gjennomført
Programfag til valg gjennomført
Fysisk aktivitet/ mat tilrettelagt i henhold til 

retningslinjene
Overgang til 
videregående skole

delvis gjennomført

Individvurdering gjennomført/ laget egne skjemaer
Fagkurs etter behov gjennomføreres kontinuerlig
Entreprenørskap gjennomført
Klasseledelse kursrekke i perioden 2010 - 2014
Samspillkompetanse går inn i klasseledelse
Elevmedvirkning går inn i klasseledelse
 
Som en ser av tiltakene og status ved rullering, er det svært god måloppnåelse.

I den nye planen er det tatt hensyn til vurderinger som er gjort i Tilstandsrapport for grunnskolen i 
Saltdal for 2010 og 2011. Der kommer det frem at realfagsatsinga har vært for svak i skolen. 
Derfor er det under tiltak for fagkompetanse prioritert matematikk/ realfag. Hva skolene ellers skal 
satse innen fagkompetanse er ikke tatt med, dette pga. at skolene har noe ulikt behov for å 
oppdatere kunnskap i de enkelte fag. Det vil også henge sammen med avgang av lærere, og 
nyrekruttering. Prioriterte behov for den enkelte skole vil en finne i virksomhetsplanene. 

Rådmannens innstilling
Kommunal plan for kompetanseheving i skolen 2011 - 2013 vedtas.



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2011/647

Saksbehandler:  Harry Edvardsen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 34/11 09.05.2011
Kommunestyre 30/11 12.05.2011

Sign. Eksp. til:

Tilstandsrapport for grunnskolene i Saltdal - 2010

Foreliggende dokumenter:
Tilstandsrapport for grunnskolene i Saltdal 2010

Sakens bakgrunn
Opplæringslovens § 13.10 som bl.a. sier:

Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i  
grunnskoleopplæringa og den vidaregåande 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
Se rapport

Rådmannens innstilling
Tilstandsrapport for grunnskolene i Saltdal – 2010 – tas til orientering.



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2011/650

Saksbehandler:  Liv Krane

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 35/11 09.05.2011
Kommunestyre 12.05.2011

Sign. Eksp. til:

Ferieklubb 2011 - finansiering

Foreliggende dokumenter:

- forslag til program for Ferieklubben 2011
- drøfting i arbeidsgruppa  for SLT

Sakens bakgrunn
Ferieklubben i Saltdal har etter flere års drift blitt et godt innarbeidet tilbud til barn og ungdom i 
kommunen. 
Tiltaket er et aktivitetstilbud rettet mot utsatte barn- og unge. De siste årene har antallet deltakere 
vært stabilt med ca. 200 unge fordelt på 18 aktivitetsdager i sommermånedene. 

Ferietiden er sårbar periode der strukturen i hverdagen for mange unge endres. Derfor er det viktig 
å gi forebyggende tilbud til denne gruppen.
De tre siste årene har ferieklubben vært finansiert av midler tilknyttet prosjektet ”Ungdom i 
svevet”. Prosjektet er nå avsluttet og dermed finnes det ikke midler til å drifte årets ferieklubb.

Vurdering
Denne problemstillingen har vært drøftet i arbeidsgruppa for SLT (samordning av lokale 
forebyggende tiltak) der representanter for skole, helse, barnevern, kultur og lensmann deltar.
Arbeidsgruppa er klar i sin uttalelse om at ferieklubben er et viktig tiltak i det forebyggende 
arbeidet blant unge, og at tilbudet derfor bør videreføres. Kostnadene med å drifte ferieklubben i 
2011 er på 120.000,- kroner.

For å kunne gjennomføre årets ferieklubb foreslår arbeidsgruppen å bruke midler som er avsatt på 
et såkalt SLT- fond. Fondets beholdning er pr. i dag 200.000,- kroner. Disse midlene er tenkt brukt 
til kriminalitetsforebyggende tiltak rettet mot barn og ungdom. Dermed faller ferieklubben godt 
under disse kriteriene. 



På sikt bør ferieklubben innarbeides i Saltdal kommunes budsjett som et fast tiltak.

Rådmannens innstilling
Kostnader til Ferieklubben 2011, kr 120.000, dekkes inn ved budsjettregulering 1. tertial 2011, 
gjennom bruk av midler fra SLT-fond.
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