
Saltdal kommune Møteinnkalling

Utvalg: Levekårsutvalg
Møtested: Formannskapssalen
Dato: 26.04.2010
Tidspunkt: 09:30

Eventuelt forfall må meldes Servicekontoret snarest på tlf. 75 68 20 00.  Vararepresentanter 
møter etter nærmere beskjed.
Saksdokumentene er utlagt på formannskapskontoret.  Sakslista er utlagt på kommunens 
hjemmeside.

Saksliste
Utvalgs-
saksnr

Innhold Vedlegg Arkivsaksnr

Saker til behandling

PS 8/10 Referater - Levekårsutvalget 26.04.10 2010/1

PS 9/10 Virksomhetsplan Rognan barneskole 2010 2010/447

PS 10/10 Virksomhetsplan Rognan Ungdomsskole 2009 - 2010 2010/447

PS 11/10 Virksomhetsplan for Røkland skole 2010 2010/447

PS 12/10 Virksomhetsplan barnehager 2010 2010/50

PS 13/10 Søknad om gratis leie av samfunnshuset for barn og 
ungdoms til idrettsformål

2010/224

PS 14/10 Kulturmidler til lag og foreninger 2010 2009/1524

PS 15/10 Søknader om kulturmidler til idrettsformål 2010/339

PS 16/10 Virksomhetsplan for 2010 - Sentraladministrasjon 2010/64

PS 17/10 RKK- Indre Salten - Årsmelding 2009 og 
virksomhetsplan 2010

2010/484

PS 18/10 Orientering vedr. spredning av informasjon på skolene. 2010/2
Kl. 09:30 – Enhet for pleie og omsorg skal gi en orientering om prosjektet ”Vi vil – og kan blir 
bedre”

OBS! Etter møtet i levekårsutvalget avholdes et møte i klientutvalget.  Det foreligger to saker til 
behandling som blir lagt fram i møtet.

Rognan 21.04.10

Trond Andreassen
Leder
(sign)



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2010/1

Saksbehandler:  Christin Kristensen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 8/10 26.04.2010

Sign. Eksp. til:

Referater - Levekårsutvalget 26.04.10

Foreliggende dokumenter:
- Brev dat. 06.03.10 fra PPT

Rådmannens innstilling
Referatet tas til orientering



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2010/447

Saksbehandler:  Torodd Moen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 9/10 26.04.2010

Sign. Eksp. til:

Virksomhetsplan Rognan barneskole 2010

Foreliggende dokumenter:

Virksomhetsplan for 2010.

Rådmannens innstilling
Virksomhetsplan for Rognan barneskole 2010 tas til orientering.



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2010/447

Saksbehandler:  Torodd Moen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 10/10 26.04.2010

Sign. Eksp. til:

Virksomhetsplan Rognan Ungdomsskole 2009 - 2010

Foreliggende dokumenter:

Virksomhetsplan for Rognan Ungdomsskole 2009 - 2010

Vurdering
Vi følger fokusområdene vi har satt i virksomhetsplanene så godt det lar seg gjøre. Disse er 
tuftet bl.a  på Opplæringslov med forskrift, Kunnskapsløftet, sentrale fokusområder og skolens 
behov. De senere år har vi sett at fokusområder som koster penger gjerne kommer igjen år etter 
år. Vi hadde innkjøp av digitalt utstyr i planen lenge. Dette ble løst da vi fikk ekstra bevilgninger 
fra kommunestyret. Det fokusområdet som går igjen i planen nå er oppgradering av 
naturfagrommet. Virksomhetsplanen rulleres hvert år. Evalueringen kommer i årsrapporten.

Rådmannens innstilling
Virksomhetsplan for Rognan Ungdomsskole 2009 – 2010 tas til orientering.



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2010/458

Saksbehandler:  Anne Marie Nordnes

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 11/10 26.04.2010

Sign. Eksp. til:

Virksomhetsplan for Røkland skole 2010

Foreliggende dokumenter:

Virksomhetsplan for Røkland skole 2010

Sakens bakgrunn

Virksomhetsplanen dette skoleåret er en rullering av tidligere års virksomhetsplan. 
Planen er rullert etter en forutgående prosess i team og plangruppe og blant det 
pedagogiske personalet, våren og høsten 2009. 

Vurdering
De valgte satsingsområder er på bakgrunn av sentrale og kommunale satsingsområder – tilpasset 
Røkland skoles virksomhet.

Rådmannens innstilling:
Virksomhetsplan for Røkland skole 2010 tas til etterretning.



Saltdal kommune Arkiv: A10

Arkivsaksnr: 2010/50

Saksbehandler:  Grete Pettersen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 12/10 26.04.2010

Sign. Eksp. til:

Virksomhetsplan barnehager 2010
Foreliggende dokumenter:
Evaluering av virksomhetsplan 2009. Legges fram i møtet.
Virksomhetsplan 2010 vedtatt i styrermøte 2/3-10

Vurdering:
Vedtatt plan for 2009 så slik ut:
Mål Tiltak Ansvar Tid
VEDLIKEHOLD BYGG Ombygging etter plan BYTE/enhetsleder Des 2009
LEDERUTVIKLING 8 tilsatte går videre og 

formaliserer utdanning.

Organiserer studiegruppe

Den enkelte tilsatt

Enhetsleder 

Des 2009

Vår 2009
SPRÅKUTVIKLING To barnehager deltar i 

prosjekt i regi av RKK.

Dele kunnskap og erfaring 
med de andre barnehagene

Rognan barnehage
Høyjarfall barnehage

Styrerne og enhetsleder

2009 – 2012 

2009 - 2012
SAMARBEID MED 
HJELPETJENESTEN

Evaluere samarbeidet

Felles kurs 

Enhetsleder/styrere

Styrer Engan og 
enhetsleder

Vår 2009  

Oktober 2009

OVERGANG 
BARNEHAGE/SKOLE

Samarbeid om faglig innhold 
fortsetter.

Involvere Røkland skole

Førskolelærere/lærere

Rektor/enhetsleder

Hele 2009 

Vår 2009
FULL 
BARNEHAGEDEKNING

Følge opp Hero angående 
vedtak om ombygging av 
permanente plasser Enhetsleder Mars 2009

KOMPETANSEHEVING Tilrettelegge for fagbrev

Tilsette pedagoger i ekstra 
stilling på barn med spes. 
behov.

Styrer

Enhetsleder

Hele 2009 

Ved tilsettinger



RKK- kurs

RKK-prosjekt språk

Ut er in

Prosjekt Mangfold

Alle

Rognan og Høyjarfall

Engan Gårdsbarnehage

Rognan og Fredheim

Hele 2009

2009-2012

2009 – 2011

Høst 2009
IKT I BARNEHAGEN Bruke IKT i dokumentasjon 

og refleksjon over egen 
praksis Alle Hele 2009

ØKNING AV KVALITET PÅ 
INNHOLD I 
BARNEHAGENE

Utrede mulige løsninger for 
økt pedagogtetthet i 
barnehagene 

Arbeide for å opprette 
støttepedagog i alle 
barnehagene med oppgaver: 
spesialpedagogikk, 
veiledning og 
foreldreveiledning.

Arbeid for å kjøkken -hjelp i 
barnehagene.

Styrere/enhetsleder

Styrere/enhetsleder

Styrere/enhetsleder

2009

Budsjett 2010

Budsjett 2010

Noen prosjekter er ferdige og utgår, andre videreføres.

Vedtatt plan for 2010:

Mål Tiltak Ansvar Tid
VEDLIKEHOLD BYGG Fortsette oppussing etter plan.

Finansierers av skjønnsmidler 
etter vedtak i levekår

Enhetsleder/BYTE 2010

SPRÅKUTVIKLING To barnehager deltar i 
språkprosjekt.

Boknettverk mellom 
barnehagene

Dele kunnskap og erfaring 
mellom barnehagene

Rognan og 
Høyjarfall

Bokorm i hver 
barnehage

Enhetsleder/styrere

2010-2012

2010

2010
OVERGANG 
BARNEHAGE/SKOLE

Fortsette nettverk overgang

Rullere plan overgang

Barnehagelærere 
og lærere

Enhetsledere 
barnehager, 
Rognan og 
Røkland skoler

2010

Juni 2010
KOMPETANSEHEVING Tilrettelegge for fagbrev

Tilsette pedagoger på barn med 
spesielle behov

Veiledning av nytilsatte

RKK-kurs, jfr. Rammeplanen

Styrer

Enhetsleder

Enhetsleder/styrere

Alle

2010

2010

2010

2010



RKK-prosjekt Språk

Prosjekt Ut = in

RKK-prosjekt overgang

Rognan og 
Høyjarfall

Engan 
Gårdsbarnehage

Høyjarfall 
barnehage og 
Rognan barneskole

2010-2012

2010 –2011

2010 -2012

ØKING AV KVALITET
I INNHOLDET

Øke pedagogtettheten i 
barnehagene, jfr Oppvekstplan

Arbeide for å opprette 
støttepedagoger i barnehagene 
med oppgaver: spes.ped og 
veiledning.

Styrere/enhetsleder 2010

Budsjett 
2011

NEWTON To representanter fra 
barnehagene deltar i kommunal 
Newtongruppe

Følge opp arbeidet mot 
barnehagene

Saltnes og 
Knekthågen

Styrere/enhetsleder

2010 –2013

2010 -2013
INTERN VURDERING Opplæring i verktøy: Vi 

vurderer vår barnehage

Bruke verktøyet til intern 
evaluering

Styrere/ped.ledere

Styrere/ped.ledere

Sept – 2010

Vår 2011
NETTVERK STYRERE Evaluerer styrernettverket Styrere/ped.ledere Vår 2010

Rådmannens innstilling
Virksomhetsplan barnehager 2010 tas til orientering



Saltdal kommune Arkiv: D12

Arkivsaksnr: 2010/224

Saksbehandler:  Oddbjørn Skarheim

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 13/10 26.04.2010

Sign. Eksp. til:

Søknad om gratis leie av samfunnshuset for barn og ungdom til 
idrettsformål

Foreliggende dokumenter:

Søknad fra Saltdal dans mottatt 09.02.2010 om gratis leie av Rognan samfunnshus
Søknad fra Saltdal bordtennisklubb på treningstid i Saltdalshallen, datert 05.01.2010 

Sakens bakgrunn
Saltdal dans er organisert under Norges danseforbund som igjen er med i Norges idrettsforbund. 
Saltdal dans har søkt om gratis leie av Rognan samfunnshus til kurs for barn og ungdom. 

Saltdal bordtennisklubb har søkt om treningstid i Saltdalshallen. Hvis det skal være aktuelt for 
dem å bruke hallen trenger de lagerplass for bordtennisbordene. Det er dårlig med lagerplass i 
Saltdalshallen, men det kan være en mulighet på samfunnshuset. Bordtennisklubben er 
interessert i det, derfor tas dette med i denne sammenheng.

Vurdering
Saltdal dans ønsker å bruke samfunnshuset som treningslokale pga at gulvet er godt egnet for 
dans. Timeleien i samfunnshuset er kr 160,-. Hvis de hadde kunnet trene i Saltdalshallen eller i 
en gymsal kunne de ha fått gratis leie for de treningene som gjelder barn og ungdom. 

Saltdal bordtennisklubb trener i dag gratis på aktivitetsrommet på Rognan barneskole. Her er det 
kun plass til 4 bord, dvs. at det er kun 8 som kan trene samtidig. I dag har de 47 medlemmer, 
derav 39 barn og ungdommer som trener aktivt. Det betyr at hver trening blir svært lang og at 
man må bruke mange dager for trening. De har fått ønske om å ta inn flere spillere, men avviser 
dette inntil videre pga at de ikke har kapasitet til å trene flere barn i dagens lokaler. På ventelista 
har de i dag 9 barn.



I Saltdalshallen vil det være mulig for alle medlemmene å trene samtidig. På samfunnshuset vil 
det være plass til minimum 10 bord og nesten alle kan trene samtidig. Dette vil være en stor 
fordel for klubben sine trenere. 

I dag er Saltdalshallen fylt til randen med trening. Det finnes ikke ledig kapasitet på tidspunkt 
som er ønskelig. Håndball og fotball er de største leietakerne i hallen.
Kommunestyret i Saltdal vedtok i 2001 at man skal gi barn og unge under 18 år gratis 
treningstid i Saltdalshallen. Dette ble kompensert med en rammeøkning på budsjettet til 
Saltdalshallen.

Hvis bordtennisklubben skal inn i hallen må vi også finne lagringsplass for bordtennisbordene. I 
dag finnes det ikke rom til det i hallen. 
Det har i mange år vært ytret ønske om å bygge lagerhall i tilknytning til Saltdalshallen. Dette 
vil kunne løse lagringsproblemene i forhold til både bordtennisbord, vanlige bord, stoler, tepper, 
etc. som man bruker i forbindelse med arrangement i hallen.
Slik kommunens økonomiske situasjon har vært de siste årene har dette blitt liggende på is.

Derfor er det nærliggende å se på samfunnshuset som et alternativ også for bordtennisklubben.

Rognan samfunnshus er i dag mye brukt, det er tross alt Saltdals eneste kulturbygg. I 2009 var 
samfunnshuset i bruk i 199 dager med høst og vintermånedene som de mest brukte.
Faste brukere har det siste året vært FKSK-bingo, Rognan Hornorkester, Saltdal dans, Saltdal 
leikaring og Fysak. Av disse har Fysak og Rognan hornorkester gratis husleie.

Fysak sin aktivitet ble i sin tid startet i et samarbeid mellom kulturenhetens kultur- og 
fritidsavdeling. Dermed har vi aldri fakturert for leie av samfunnshus eller idrettshall. 
At Rognan hornorkester har gratis husleie skyldes at de hevder at de har krav på det etter lov om 
voksenopplæring. Vil her også nevne at de mottok kulturmidler, kr 20.000,- i 2009 og honorar 
for spilling på 17. mai, kr 10.000,- i 2009. De kjøper også subsidierte dirigenttjenester fra 
Saltdal kommune. Og de disponerer også den ene garderoben i kjelleren som lagerlokale på 
samfunnshuset gratis.

Dagens samfunn preges av fysisk forfall. Derfor bør kommunen sette pris på all form for fysisk 
aktivitet, vi har partnerskapsavtale med fylkeskommunen om aktivt folkehelsearbeid.  Saltdal 
bordtennisklubb har medvirket til at Rognan barneskole har fått et utebordtennisbord, noe som 
er positivt for å få aktivisert flere. Dette vil bli montert så snart forholdene tillater det. En kan 
vente at dette vil øke interessen for bordtennis i Saltdal. 
Saltdal Dans og Saltdal bordtennisklubb faller delvis utenom resten av idretten som kan ordne 
seg med gratis lokale for trening. Derfor bør Saltdal kommune gi disse to lagene muligheten for 
gratis trening til barn og ungdom under 18 år på Rognan samfunnshus. 
Denne aktiviteten må ikke fortrenge andre aktiviteter som i dag er etablert på samfunnshuset og 
må vike for annen betalende aktivitet som kan være aktuelt. Det må utarbeides klare 
retningslinjer for bruken.

Inntjeningskravet på samfunnshuset er kr 42.000,- i husleie for 2010. Leieinntektene i 2008 var 
på ca kr 84.000,- og for 2009 var inntektene på kr 52.000,-.
Økt aktivitet på samfunnshuset vil føre til økte kostnader til renhold og strøm. Dette harmonerer 
dårlig med kravene vi har til innsparing.
Hvis Saltdal Dans vil gjennomsnittlig trene 1,5 timer og Saltdal bordtennisklubb trener 
gjennomsnittlig 4 timer i skoleåret vil dette utgjøre til sammen ca 35.000,- kr i leie. 



Rådmannens innstilling
Samfunnshuset stilles til disposisjon en kveld pr uke til idrettsformål. Trening for barn under 18 
år vil være gratis, mens grupper over 18 år må betale husleie slik som der er i idrettshallen. 
Lagene må også evt. vike for betalende leietakere.

Renholdsutgifter, ca. 1t. pr. uke i 10 mndr. Belastes enhet for bygg og teknisk drift med ca. 
8.000-10.000 pr. år.



Saltdal kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2009/1524

Saksbehandler:  Lisa Grimstad

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 14/10 26.04.2010

Sign. Eksp. til:

Kulturmidler til lag og foreninger 2010

Foreliggende dokumenter:
- 14 søknader
- Saltdal kommunes budsjett 2010

Sakens bakgrunn
Kulturmidlene  for  2010 ble  kunngjort  på  kommunens  nettsider  med  søknadsfrist  6.  april.  I 
tillegg fikk fem av fjorårets søkere som ikke hadde sendt søknad innen fristen en påminnelse og 
fristen ble forlenget til 19. april kl. 12. slik at alle skulle få muligheten for å sende inn søknad. 
Det er kommet inn 14 søknader i år, mot 12 i 2009.

I Saltdal kommunes budsjett (konto 1.4700/5004/383) er kr. 82.000 til disposisjon for kultur-
midler for lag og foreninger. Da årets budsjett ble vedtatt i desember kom det en økning på kr. 
75.000 som skulle gå spesielt til barn og ungdom (fremmedspråklige). Av denne økningen vil 
kr. 17.000 ble fordelt på kulturmidler til lag og foreninger, mens kr. 18.000 vil bli fordelt på 
idrett. Levekårsutvalget har i utvalgssak 22/2010 fordelt det resterende beløp på kr. 40.000,-.

Vurdering
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.

Skansen Velforening  sendte inn et brev til enhet for kultur i november 2009 for å søke om 
tilskudd til etablering av lekeområder på friareal. De har brukt kr. 10.000 i prosess for over-



takelse av tomter.  De har behov for å få dekket kostnader på kr. 23.000 for kjøp av tomter, 
fradeling/kartforretning  og  tinglysningsgebyr.  Henvendelsen  ble  besvart  8.12.09.  at  Saltdal 
kommune ikke har gitt tilskudd til etablering av lekeplasser siden slutten av 1990-tallet etter at
posten for det ble fjernet fra budsjettet. Enhetsleder for kultur har bestemt at søknaden skal sees 
i sammenheng med tilskudd til lag og foreninger 2010. 

Ungdoms-/idrettskonsulenten  orienterte  også  om  spillemiddelordningen.  Det  kan  gis 
spillemidler til etablering av nærmiljøanlegg. Man kan få dekket inntil 50 % av kostnadene for 
etablering. I en slik søknad vil kostnadene som de har pådratt seg kan være en del av deres 
egenandel. Brevet ble avsluttet med at Ungdoms-/idrettskonsulenten kunne stille i et møte for å 
orientere nærmere om ordningen m.m. Skansen Velforening har ikke tatt kontakt.

I januar mottok kulturenheten en søknad om tilskudd til generell drift på kr. 10.000 til Duoddara 
Ráfe/Pitesamisk senter i Beiarn.  Henvendelsen ble besvart og informert at kulturmidler til lag 
og foreninger i år hadde en svarfrist til 6. april. Søknadsskjema om kulturmidler 2010 ble sendt 
og orientert  at dersom søknaden skulle bli vurdert måtte søknaden og vedlegg sendes inn til 
kulturenheten innen svarfristen. Kulturenheten har ikke mottatt ny søknad fra dem.

Kommentarer til de innkomne søknader:

De to korene som har søkt består av voksne.  Rognan Damekor ønsker tilskudd til å avhjelpe 
diverse innkjøp som noter, uniformer m.m. I tillegg må de ha innleide musikere ved forskjellig 
arrangement og lyd og lys som har blitt dyrere. Røkland Blandakor feirer i år 30 års jubileum 
og  vil  markere  dette  gjennom  hele  året  med  jubileumsmarkering,  ulike  opptredener  og 
arrangement for både små og store.

Interessen for korps er stigende. Hornorkesteret har behov for å kjøpe inn uniformer, noter og 
instrumenter.  Skolekorpset søker støtte til drift og er avhengige av støtte fra kulturmidler. De 
har fått flere medlemmer i år og støtten vil være med på å forbedre og ta vare på skolekorpset.  
De  to  korpsene  er  avhengige  av  hverandre  både  for  inspirasjon  og  instruktørhjelp. 
Saltdalsstrykerne er ny søker i år. Høsten 2009 var det registrert 16 fiolinister. De søker støtte 
til  å delta på ulike seminarer i fylket.  Dette er samlinger som gir gode erfaringer som er et  
verdifullt supplement til den ordinære spilleopplæringen i regi av kulturskolen.

Rognan Frikirkes Speidergruppe  er aktiv og engasjerer mange barn og unge. De har ingen 
stor inntektskilder og driver med beskjedne midler. De søker støtte til arbeidet med å få på plass 
et nytt tilholdssted for deres aktiviteter av/ved Planteskolen til bl.a. gapahuk m.m. Speiding er 
aktivt  uteliv.  FRIBU – Frikirkens  barn-  og  ungdomsarbeid  er  ny søker  i  år.  Ny kirke  i 
Parkveien skal være ferdig i midten av mai. Frikirkens barnearbeid vil få et eget rom og de har 
behov for støtte til en engangs investering av et skap til deres digitale materiale samt bærbar PC 
som  brukes  i  deres  barnearbeid.  Aktiviteter  som  de  driver  med  er  bl.a.  smileklubben, 
Juniorgospel og menighetens barne- og ungdomsarbeid for øvrig. 

Saltdal jeger- og fiskerforening  har en medlemsøkning på 60 personer og økningen skyldes 
nye  medlemmer  i  Fiskeklubben  under  16  år.  De  søker  støtte  til  gjennomføring  av  deres 
handlingsplan  for  barne-  og  ungdomstiltak:  jaktutvalget:  10  aktiviteter,  fiskeutvalget:  4 
aktiviteter,  hytteutvalg  1  aktivitet  og  jakt  og  fiskeskolen:  10  aktiviteter.  Norges 
Diabetesforbund  Indre  Salten  (Fauske/Straumen)  søker  om  driftsmidler  til  foreningen. 
Aktiviteter som de tilbyr: fysiske aktiviteter i fokus (aktivitetsdager i friluftsområder) samt leie 
inn en kostveileder til informasjonskvelder.



Vassbotn og Vassbotnfjell Grendehus søker om midler til deres videre arbeid for å ta vare på 
grendehuset og aktiviteter for små og store: skøyter, barneskirenn, isfiske, St. Hans feiring og 
lørdagskafé m.m. 
Evenesdal Skolestue har en åpen søknadssum. De fortsetter dugnadsprosjektet med å ta vare på 
bygget fra 1905. Ulike arrangement gjennom året bl.a. for de minst barna (aktiviteter sommer/ 
høst og juletrefest). De tar sikte på å få laget en utstilling av lokal håndverk i sommer. 

Skansen Velforening søker om midler til kjøp av tomt, fradeling/tinglysningsgebyr i forbind-
else med etablering av lekeområder på friareal. Beboerne på Skansen vil etter overtakelse av 
tomt gå inn med videre dugnadsarbeide for å utvikle områdene til å bli fritidsområder for barn 
og ungdom.

Saltdal Kystlag søker om midler til deres arbeid for å ta vare på bygdas båtbyggertradisjoner. 
Aktiviteter: utlån av båter og rokampanje, omvisning i Rognan Fjæra (båtbyggerteknikker) til 
skoleklasser  m.m.  Samarbeider  med  båtforeningen  om  å  arrangere  Trebåtdagene.  Saltdal 
Fotoklubb søker midler til den videre utvikling av klubben. De har skoleelever som medlemmer 
og er aktive og derfor fortsetter de den brede satsingen i et aktivt og sosialt miljø. I år har de et  
prosjekt ”Kystkultur” som er hovedprosjekt under Trebåtdagan. Fotoklubben tilbyr kommunen 
fotorelaterte oppdrag dersom det er ønskelig.

Rådmannens innstilling

Nr. Søker
Innstilling 

2010
Søknadssum 

2010 Tildelt 2009 Medlem

 01. Rognan Damekor    2.000  10.000    2.000  27 v

 02. Røkland Blandakor    3.000  10.000    1.000 40 v arr: b

 03. Rognan Hornorkester  20.000  36.020  20.000  32 v & 4 u

 04. Saltdal Skolekorps  20.000  20.000  22.000  13 u & b

 05. Saltdalsstrykerne    3.000    3.000      -  16 u & b

 06. Rognan Frikirkens Speidergr.  10.000  10.000  10.000  34 v & b

 07. FRIBU – Frikirkens b & u arbeid  10.000  10.000      -  42 v & b

 08. Saltdal Jeger og Fiskerforening  12.000  12.000  10.000 255 v & b

 09. Norges Diabetesforbund I. S.       0    3.000        0 218 v

 10. Vassbotn/fjell Grendehus    3.000    5.000    3.000  v arr: for b

 11. Skansen Velforening       0  23.040      -      -

 12. Saltdal Kystlag  10.000  15.000    8.000 70 v arr: b

 13. Saltdal Fotoklubb    3.000    5.000    3.000 45 v & u

 14. Evenesdal Skolestue    3.000 Åpen sum    3.000 v arr: for b

SUM  99.000 162.060 +  82.000

Beløpet på kr. 82.000 dekkes over konto 1.4700/5004/385 Tilskudd lag og foreninger. Beløpet 
på kr. 17.000 dekkes over konto 1.4700/5001/380.



Saltdal kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2010/339

Saksbehandler:  Liv Krane

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 15/10 26.04.2010

Sign. Eksp. til:

Søknader om kulturmidler til idrettsformål

Foreliggende dokumenter:
• 6 innkommende søknader
• Saltdal kommune sitt budsjett for 2010
• Info på kommunens hjemmeside

Sakens bakgrunn
Idrettsmidlene ble lyst ut på kommunens hjemmeside med søknadsfrist 6. april. I tillegg fikk alle 
idrettslagene epost om dette. 
Saltdal kommune satte av i budsjettet for 2010 kr 110 000,- til idrettsformål, av disse er  kr 
20 000,- disponert til lysløyper i levekårsutvalgssak 2/2010.
Kommunestyret vedtok i budsjettbehandlinga for 2010 å øke tilskudd til lag og foreninger med 
75.000,-. Signalene i debatten var at økningen av tilskuddet skulle komme lag og som arbeider 
med barn og ungdom til gode. Videre ble det sagt at man skulle ha et integreringsperspektiv i 
bruken av disse ekstra midlene. 
Av de avsatte 75 000,- er kr 40 000,- allerede disponert til lagene som har lysløyper i 
levekårsutvalgssak 2/2010.

Vurdering
Levekårsutvalget må først ta stilling til om hele beløpet skal disponeres og hvor mye av de 
ekstra 35 000,- som skal brukes til idrett. Kulturenheten foreslår at man i denne omgang deler ut 
kr 90 000,- pluss 18 000,- til idrettsformål. Da gjenstår det kr 17 000,- som kan disponeres i sin 
helhet til andre lag og foreninger i egen sak til dette levekårutvalgsmøte.
Saltdal idrettsråd ønsker at kulturmidlene skal prioriteres lag som har et tilbud der alle kan 
melde seg på, samt at kommersielle tiltak ikke prioriteres. 
Det er innkommet 7 søknader på kulturmidler til idrettsformål i 2010, mot 8 i 2009. Dette 
skyldes at vi i 2009 fikk 3 søknader fra Rognan IL, nå har de klart å etablere et hovedlag igjen. 



Dermed sender de i år inn en søknad. Sportklubben Wings har ikke sendt inn søknad for 2010 
og vi har fått to nye søkere i Saltdal bordtennisklubb og Samisk fotballforbund.
Samlet søknadssum er kr 192 000,-. Avsatte midler på kommunebudsjettet er ikke tilstrekkelig.
I Saltdal har vi et betydelig antall små idrettslag og flere av disse har ikke søkt kulturmidler på 
mange år.

Lagene har svært ulik økonomi, men de fleste greier å drive lagene i balanse. Idrettslagene 
opererer med mange typer medlemskap og svært varierende kontingent på grunnlag av 
aktivitetens art.
Trolig vil hver krone som bevilges til idrettslagene generere mer aktivitet til barn og ungdom i 
kommunen vår. 

Nytt av året er at Saltdal har fått en egen bordtennisklubb, dette bør premieres ekstra med at de 
får en forholdsvis stor andel av søknadspotten. 

De enkelte søknadene:

Saltdal skytterlag
Har nesten halvert den voksne medlemsmassen, mens ungdomsmassen er relativt stabil. Har høy 
aktivitet til tross for manglende skytterbane. Har hatt tilbud innen miniatyrskyting, feltskyting, 
baneskyting, jaktfeltskyting og man har kunnet skyte opp til storviltprøven. Kommunen vil her 
benytte anledningen å gratulere Asle Bentsen med innsatsen under landsskytterstevnet 2009.

Rognan IL
Håndballgruppa har hatt 6 lag i seriespill, der flere lag kvalifiserte seg til kretsmesterskapet. De 
hadde til sammen 125 aktive spillere sist år noe som er en markant nedgang fra 2008 da de 
hadde 169 spillere. Har arrangert minihåndball-turnering med 36 lag.  
Skigruppa har ryddet kratt og klipt gress i lysløypa og hoppanlegget. Preparering av løype er 
tidkrevende og savnet av tråkkemaskin stort. De har hatt organisert trening for de over 12 år 
både vår og høst. For de under 12 år var det ikke organisert trening sist høst pga værforhold og 
manglende trenerressurs. Opp til 10 løpere på kretsrenn og 3 deltakere på NNM. Laget arrangerte 5 
cuprenn med god oppslutning.
Hoppsesongen januar til mars var bra med hensyn til vær, trening og deltagelse på renn. Værforhold 
før jul tillot ikke hopping. Trening i Fløybakken er vanskelig med hensyn til preparering og 
bemanning. Flere ganger har de eldste hopperne reist til Ørnskiøldsvik og Mosjøen for å trene.
Turngruppa har hatt en stor økning på aktivitetssiden. 52 nye barn og unge har fått tilbud der. De 
har opprettet to nye grupper for jenter samt utvidet guttegruppa med 9 gutter. Flere står på 
venteliste.

FKSK
De hadde i 2009 hele 20 lag i seriesystemet. FKSK er en viktig bidragsyter til livet i gata 
gjennom f. eks miniputt-turneringa som i 2009 hadde 135 lag som deltok. De bidrar også til 
Sommerrognan. Kamerateneshowet var i 2009 en spennende nyskapning. Det er bra at de tør å 
satse på andre inntektskilder enn dansegalla

IL og UL Heimhug
Skigruppa har egen lysløype. Samarbeider tett med Vinger, se kommentarer om arrangerte 
skirenn og trening. Klubben har hatt deltakere på sone- og kretsrenn.
Friidrettsgruppa har arrangert terrengløp, Jordbrudilten. Ellers bruker de mye ressurser på drift 
av ungdomshuset.





IL Vinger
Skigruppa har ryddet kratt, etc i lysløypa og preparert løypa etter behov. Til dette har de en 
dårlig snøscooter. Avviklet 8 cuprenn, et sonerenn og et kretsrenn i samarbeid med Heimhug. 
Var vertskap for kretssamling på ski. Har hatt deltakere på sonerenn, kretsrenn, kretsmesterskap, 
NNM og Ungdommens Holmenkollrenn. I 2009/2010 sesongen fikk klubben en kretsmester i 
langrenn, fristil, i 15 årsklassen. Gruppa har også organisert trening for alle sine løpere.
Fotballgruppa har hatt 5 lag. To av jentene deltar på sonesamlinger. Til sammen er det ca 70 
barn som er aktivisert innen fotball hos Vinger. De oppgitte medlemstallene virker svært høye 
for 2010 og er over en dobling av oppgitte medlemstall fra 2009.

Saltdal bordtennisklubb
Er en nyskapning blant idrettslagene i Saltdal. Laget ble startet opp i 2009, og fikk raskt mange 
medlemmer. Laget har i dag venteliste da de har trange treningslokaler. Se egen sak om dette.
Idrettslaget har hatt stor aktivitet og ønsker fra neste sesong å være med i seriespill. Laget 
skriver i sin søknad at de vil bruke et evt. tilskudd til innkjøp av nye bordtennisbord.

Samisk fotballforbund
Har sendt oss en generell søknad om støtte til sin aktivitet. De skriver ikke om de har aktive 
spillere fra Saltdal, og etter hva vi kjenner til har de ikke det. 
Saltdal kommune har tradisjonelt ikke støttet lag og foreninger med sete utenfor kommunen. 
Dette er et forbund som i praksis også kan ha aktive spillere i vår kommune. Etter vårt syn er det 
viktigere å stimulere de lagene som har det daglige ansvaret for de eventuelle spillerne og ikke 
forbundet som spillerne hører til.

Tabell som viser søknadsbeløp, tildeling i 2008 og 2009 

Klubbnavn Søknadsbeløp
Tildeling 
2008

Tildeling 
2009

Innstilt 2010

SK Wings Ikke søkt 1000 0
Saltdal 
skytterlag 15000 7000 6000 6000
RIL 55000 40000 39000 39000
FKSK 30000 30000 30000 30000
UIL Heimhug 25000 5500 5000 4000
Vinger 25000 10500 9000 9000
Saltdal 
bordtennisklubb 42000 20000
Samisk 
Fotballforbund

Ikke 
spesifisert - - 0

Sum 192000 93000 90000 108000
 



Tabell over oppgitte medlemstall, grupper og satsningsområder.
0-17 18< Grupper Satsninsgsområder

Saltdal 
skytterlag 48 130

Ungdomsgruppe og 
jaktfelt

Bygging av ny bane, ungdomsarbeid og rekruttering, 
opprettholde feltaktivitet

RIL 281 76 Håndball, turn, ski
Holde ungdom i aktivitet, spesielt 14 - 18 åringer. Gi flere tilbud 
om turn. Oppgradere skianlegget.

FKSK 185 151 Fotball Aktivisering av barn og unge samt  utvikling av fotballtalenter

UIL Heimhug 53 95
Ski og 
friidrett Skiaktivitet og friidrett.

Vinger 214 118
fotball og 
ski

Barne- og ungdomsaktivitet, utvikle samarbeidet med andre 
lag og starte allaktivitetstilbud

Samisk 
Fotballforbund Ikke gitt opp Fotball

Reisene og arrangementet som Sápmi skal være med på, og 
ønsker å være med på, med både jente-, dame- og 
herrespillere.

Saltdal 
bordtennisklubb

37 8 Bordtennis
1. Fullverdi treningstilbud til ALLE som ønsker å trene 
bordtennis.
2. Delta å turneringer i Nord Norge KM/NNM/Rankingsstevner
3. Delta på treningssamlinger m/ landslagstrenere i regi av 
Region Nordnorges Bordtennisforbund.
4. Stille lag i 3. divisjon og gjennomføre seriespill.

Sum 818 578

Antall fremmedspråklige i lagene
Fremmedspråklige Merknad

Saltdal 
skytterlag 0

Har krav om Norsk 
statsborgerskap 

RIL 4
FKSK 10
UIL Heimhug 0
Vinger 2
Saltdal 
bordtennisklubb 0



Rådmannens innstilling
Klubbnavn Innstilt 2010
Saltdal skytterlag 6000
RIL 39000
FKSK 30000
UIL Heimhug 4000
Vinger 9000
Saltdal bordtennisklubb 20000
Samisk Fotballforbund 0
Sum 108000



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2010/64

Saksbehandler:  Christin Kristensen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 16/10 26.04.2010

Sign. Eksp. til:

Virksomhetsplan for 2010 - Sentraladministrasjon

Foreliggende dokumenter:
- Virksomhetsplan 2010

Sakens bakgrunn
Vedlagt følger sentraladministrasjonens virksomhetsplan.  Planen er delt i 4 hovedområder:

1. Organisering
2. Omdømmebygging/informasjon
3. Kvalitetssikring/intern forvaltning
4. Kvalitetsutvikling
5. Personalforvaltning

Rådmannens innstilling
Virksomhetsplanen for sentraladministrasjonen for 2010 tas til orientering.



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2010/484

Saksbehandler:  Christin Kristensen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 17/10 26.04.2010

Sign. Eksp. til:

RKK- Indre Salten - Årsmelding 2009 og virksomhetsplan 2010

Foreliggende dokumenter:
- Årsmelding 2009 for RKK Indre Salten (Regional kontor for kompetanseutvikling Indre 

Salten)
- Virksomhetsplan 2010 for RKK

Sakens bakgrunn
Forelagte meldinger er vedtatt av styret i RKK.

Vurdering
Det vil bli gitt orientering i møtet. Av vedlegg til årsmeldingen sendes ut bare det som gjelder 
Saltdal kommune.

Rådmannens innstilling
Årsmelding for 2009 og virksomhetsplan 2010 for RKK Indre Salten tas til etterretning.



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2010/2

Saksbehandler:  Christin Kristensen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 18/10 26.04.2010

Sign. Eksp. til:

Henvendelse vedr. spredning av informasjon på skolene.

Foreliggende dokumenter:
- Brev fra Saltdal Jeger- og Fiskeforening dat. 16.03.10

Sakens bakgrunn
Saltdal Jeger- og fiskeforening har sendt brev til rådmannen med kritiske bemerkninger om at 
skolen ikke ville dele ut informasjonspapirer til elevene.

Torodd Moen ga en muntlig orienterting om saken.

Saken har vært drøftet i leder-nettverket og FAU.  Skolelederne er blitt enige om at slik 
informasjon fra frivillige organisasjoner kan henges opp på info-tavle på skole i tillegg til at 
samme informasjon legges ut på skolens hjemmeside.

Rådmannens innstilling
Ingen innstilling.
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