
Saltdal kommune Møteinnkalling

Utvalg: Levekårsutvalg
Møtested: Formannskapssalen
Dato: 05.12.2011
Tidspunkt: 09:30

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

Saksliste
Utvalgs-
saksnr

Innhold Vedlegg Arkivsaksnr

Saker til behandling

PS 51/11 Virksomhetsplan for skolene i Saltdal 2011/2012 Egne 
hefter

2011/1531

PS 52/11 Informasjon om framdrift i arbeidet med Vårres unga-
vårres framtid.

1-18 2009/1280

PS 53/11 Fordeling av kompensasjon asylmottak 2012 2009/1289

PS 54/11 Referater/Spørsmål – Levekårsutvalget 05.12.11 2011/14

Orientering: Enhet for kultur orienterer om rockebinge og Smia

Rognan 29.11.11

Lindis Pettersen
Leder



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2011/1531

Saksbehandler:  Kristian Øse

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 51/11 05.12.2011

Sign. Eksp. til:

Virksomhetsplan for skolene i Saltdal 2011/2012

Foreliggende dokumenter:
Virksomhetsplaner fra Rognan barneskole, Rognan ungdomsskole og Røkland
skole.

Sakens bakgrunn:
De tre skoleenhetene er pålagt å levere virksomhetsplaner som legges fram for politisk
behandling. Virksomhetsplanene skal bygges opp etter sentrale føringer som Opplæringsloven
med forskrifter, Oppvekstplan for Saltdal kommune og de satsningsområder som for tiden 
foreligger. 

Vurdering:
Skolenes virksomhetsplaner har vært tema på Nettverk skole. Planene tilfredsstiller
de krav som ligger i sakens bakgrunn. Den enkelte skole har i tillegg utfyllende 
rutinebeskrivelser og retningslinjer der det er nødvendig. Virksomhetsplanene gir en god
oversikt til brukerne og er samtidig et styringsdokument i arbeidet med å kvalitetssikre
arbeidet i skolen. Virksomhetsplanene og de opplysninger som framstår gjennom Skoleporten
gir grunnlag for den årlige Tilstandsrapporteringen.

Rådmannens innstilling:
Virksomhetsplanene for grunnskolene i Saltdal 2011/2012 tas til orientering.



Saltdal kommune Arkiv: 113

Arkivsaksnr: 2009/1280

Saksbehandler:  Kristian Øse

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 52/11 05.12.2011

Sign. Eksp. til:

Informasjon om framdrift i arbeidet med Vårres unga-vårres 
framtid.

Foreliggende dokumenter:
Invitasjon til økt satsning på barn og unges oppvekst i Nordland. Fylkesmannen.
Angående deltakelse i vårres unga- vårres framtid.Fylkesmannen.
FNs Barnekonvensjon.
Referat fra lokalt oppstartmøte, arbeidsgruppa 07.11.11.
Kartleggingsskjema til bruk i kommunene

Sakens bakgrunn:
Fylkesmannen tar i informasjon til kommunene utgangspunkt i FNs Barnevernskonvensjon
og legger til rette for en prosess som består i analyse gjennom 10 spørsmål som skal besvares
i kommunene og sendes til Fylkesmannen innen 10. jan.2012. Svarene behandles og resultatet
foreligger 9. febr. Kommunen vurderer svaret og kan søke på skjønnsmidler til prosjekt innen
1.mars. Saltdal kommune skal i denne sammenhengen også revidere Oppvekstplanen.
Rådmannen har bedt skolefaglig koordinator lede prosessen.

Vurdering:
Med bakgrunn i at dette er et tverrfaglig arbeid, har skolefaglig koordinator startet arbeidet
og dannet en arbeidsgruppe som er i gang. Det pågår et arbeid med å nå ut til brukerne og få
svar og innspill til spørsmålene. Det totale svarmaterialet og resultatet fra fylkesmannens
vurdering, vil det bli gitt informasjon om når det foreligger og om svaret danner grunnlag
for utviklingsprosjekt. Oppvekstplanen vurderes ferdigstilt innen juni 2012.

Rådmannens innstilling:
Informasjonen om arbeidet i Saltdal kommune med Vårres unga – vårres framtid tas til 
orientering.



Saltdal kommune Arkiv: 150

Arkivsaksnr: 2009/1289

Saksbehandler:  Anders Krane

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 53/11 05.12.2011

Sign. Eksp. til:

Fordeling av kompensasjon asylmottak 2012

Foreliggende dokumenter:
Informasjon fra UDI om satser for vertskommunetilskudd til kommuner med asylmottak.
Sak 32/11 levekårsutvalget, Nedlegging av mottak for enslige mindreårige -Økonomiske 
konsekvenser for Saltdal kommune.

Sakens bakgrunn
Saltdal er nå vertskommune for et ordinært flyktningmottak med 113 plasser.
For dette vil vi etter satser gjeldende i 2011 motta følgende vertskommunetilskudd:
Grunnsatts pr. kommune med mottak: 434 700,-
113 plasser med kr;4660,- i tilskudd pr. plass:  526 580,-
Til sammen: 961 200,-

Dette representerer en mindre kompensasjon for kommunen på ca. kr: 700 000,- i forhold til 
den budsjetterte kompensasjonen for 2011, som inkluderte asylmottaket for enslige mindreårige. 
Da mottaket for enslige mindreårige ble nedlagt ca. 01.05.11 falt ca. 8/12 deler av overføringene 
for dette mottaket bort, og fordelte midler til kommunale tjenester for de enslige mindreårige ble 
regulert ned noenlunde tilsvarende i forbindelse med første budsjettregulering 2011. Nå før 
inngangen  av 2012 forutsettes at enhetene som har oppgaver som har falt bort som følge av 
nedleggingen av mottaket for enslige mindreårige har omstilt seg til et virksomhetsnivå som er 
tilpasset oppgavene knyttet til ansvaret for beboerne i det ordinære mottaket.

Erfaringene med nedleggingen av mottaket for enslige mindreårige og bortfall av oppgaver og 
inntekter med kort varsel, tilsier at de midlene som fordeles til tjenester rettet mot asylmottakets 
beboere ses på son prosjekter fra år til år i rammefordelings og budsjettsammenheng. 
Erfaringene tilsier også at vi må ha en beredskap for omstillingskostnader mht. endringer av 
omfanget av mottaket og eventuell nedlegging. I tillegg vil det fortsatt kunne komme 
utfordringer for overformynderiet og helsesøster knyttet til flyktningekontoret dersom det 
kommer underårige beboere til det ordinære mottaket.



På denne bakgrunnen foreslås følgende fordeling til enhetene som kompensasjon for oppgaver 
knyttet til asylmottaket for 2012: 

Helse og familie:
½ stilling helsesøster kr; 300 000,-
Styrking legetjenester kr; 100 000,-
Tolkeutgifter, materiell/lab kr; 150 000,-
Beredskap helsesøster ungdom,
Sum kr; 550 000,-

Overformynderiet;
Underårige i ordinært mottak kr;  50 000,-

Kultur:
Styrking/tilrettelegging bibliotek kr;   40 000,-

Beredskap for omstillingskostnader, 
uforutsette hendelser og overordnede kostnader: kr:  320 000,- 

Sum fordelt; kr; 960 000,-

Rådmannens innstilling
Fordeling til enhetene som kompensasjon for oppgaver knyttet til asylmottaket for 2012: 

Helse og familie:
½ stilling helsesøster kr; 300 000,-
Styrking legetjenester kr; 100 000,-
Tolkeutgifter, materiell/lab kr; 150 000,-
Beredskap helsesøster ungdom,
Sum kr; 550 000,-

Overformynderiet;
Underårige i ordinært mottak kr;  50 000,-

Kultur:
Styrking/tilrettelegging bibliotek kr;   40 000,-

Beredskap for omstillingskostnader, 
uforutsette hendelser og overordnede kostnader: kr:  320 000,- 

Sum fordelt; kr; 960 000,-



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2011/14

Saksbehandler:  Christin Kristensen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 54/11 05.12.2011

Sign. Eksp. til:

Referater/Spørsmål - Levekårsutvalget 05.12.11
Sakens bakgrunn
Under denne sak kan det legges frem referater; gis orienteringer i møtene og medlemmene kan 
stille ulike spørsmål i møtet.

Rådmannens innstilling
Ingen innstilling.
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