
Saltdal kommune Møteinnkalling

Utvalg: Levekårsutvalg
Møtested: Formannskapssalen
Dato: 11.10.2010
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: F31

Arkivsaksnr: 2010/1286

Saksbehandler:  Mary-Ann Meisler

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 33/10 11.10.2010

Sign. Eksp. til:

Saltdal kommunes uttalelse vedr. NOU 2010:7 Mangfold og 
mestring.

Foreliggende dokumenter:
- Høringsbrev fra kunnskapsdepartementet dat. 21.06.10
- Uttalelse fra Stokke kommune dat. 06.09.10
- Notat vedr. forslag til kommunens uttalelse dat. 05.10.10

Sakens bakgrunn
NOU 2010:7 Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet er 
sendt ut på høring med høringsfrist 01.11.10.  

Ovennevnte utredning er omfattende og berører flere sektorer. Man har derfor innhentet del-
uttalelser fra flere enheter og samlet disse i ovennevnte notat. Notatet legges frem som forslag til 
Saltdal kommunes uttalelse.

Det vil bli gitt nærmere orientering i møtet.

Rådmannens innstilling
Fremlagte notat vedtas som Saltdal kommunes uttalelse til NOU 2010:7 Mangfold og mestring. 



Saltdal kommune Arkiv: 144

Arkivsaksnr: 2009/583

Saksbehandler:  Christin Kristensen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 34/10 11.10.2010

Sign. Eksp. til:

Orientering om status for prosjektet for sammenslåing av enhetene 
Helse og Sosial og familie

Foreliggende dokumenter:
- Vedtatt prosjektplan og framdriftsplan 

Sakens bakgrunn
I fremdriftsplan for prosjektet er det lagt inn en orientering til styringsgruppa om status for 
prosjektet.  Som det fremgår av prosjektplanen er det Levekårsutvalget som er styringsgruppa.

Prosjektlederen gir orientering om status i møtet. 

Rådmannens innstilling
Orienteringen tas til etterretning.



Saltdal kommune Arkiv: A20

Arkivsaksnr: 2008/75

Saksbehandler:  Anna Welle

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 35/10 11.10.2010

Sign. Eksp. til:

Fordeling av ressurser mellom skolene 2011

Foreliggende dokumenter:

Kommunestyrets vedtak i sak 31/09 – ”Fordeling av ressurser imellom skolene”

Sakens bakgrunn
Kommunestyrets vedtak i sak var grunnet i ei rettferdig fordeling av ressursene til skolene. 
Vestvågøymodellen er basert på 3 variable kriterietall. Nivået på disse er avgjørende for 
budsjettets samlede ramme og fordelinga mellom skolene. De 3 kriteriene er:

- Basisgruppestørrelse 
o antall elever pr lærer

- grunnressurs elevrelaterte utgifter
o her settes en samlet sats for en del poster i driftsbudsjettet som er direkte 

elevrelatert 
- timetallsgrense for ”tunge brukere”

o en nedre grense for et uketimetall gitt som spesialundervisning gjennom 
enkeltvedtak. Elever som passerer denne grensa gis et kronebeløp på kr 320 000 
pr år

Vurdering
Den samlede foreløpige ramma til skolesektoren i Saltdal er for 2011 på kr. 42.195.000

Skolevis fordeler den seg slik:

Rognan barneskole kr 18 230 000
Rognan Ungdomsskole kr 11 287 000
Røkland skole kr 12 678 000



Disse tall er imidlertid basert på de opplysningene vi hadde i juni 2010, og rammene kan endre 
seg fordelingsvis mellom skolene når vi har fått dagens tall på elever og spesialundervisning inn 
i modellen.
Modellen ivaretar de faktiske inntekter og utgifter Saltdal kommune har for sine elever. 

Det skal presiseres at denne modellen ikke tar høyde for de andre driftsutgiftene skolene har 
som  
Driftsutgifter til SFO
Leksehjelp
Svømmehaller
Andre bygningsrelaterte kostnader

Det skal også nevnes at Røkland skole har undervisning for barn bosatt i mottak. Vi får en 
refusjon pr. elev på kr. 68.910, mens netto driftsutgift pr elev er på kr. 86.364 pr. år. Det vil si at 
underdekningen på undervisning pr elev ligger på kr. 17.454. Røkland skole har 11 elever fra 
mottaket kommende skoleår. I tillegg mottar noen av disse elevene spesialpedagogisk hjelp som 
vi ikke får noen refusjon for.

Vi har konkludert med at dette fremmes som egen sak i levekår.  Vi vil se på om noen av 
vertskommunemidlene kommunen får for å ha flyktningsmottak i kommunen kan benyttes til 
dette formålet.

Levekår vedtok i 2009 følgende kriterietall:

Basisgruppetall:

13: småskoletrinnet
14: mellomtrinnet
14: ungdomstrinnet

Dette er tall som blant annet Vestvågøy selv benytter.

Grunnressurs elevrelaterte utgifter: 

Barnetrinnet: kr 3090 pr år pr elev
Ungdomstrinnet: kr 3290 pr år pr elev

Forskjellen i grunnsats mellom barnetrinnet og ungdomstrinnet skyldes at en del læremidler / 
lærebøker er dyrene for elever på ungdomstrinnet.
Nedre timetallsgrense for ”tunge brukere”: 13 t / uke

Til forskjell fra fjoråret er alle assistentene tatt inn i modellen. Dette har gjort det mulig å sette 
basisgruppetallet til 13, 14, 14, men vi ser at skolen i sin helhet må redusere sin drift med rundt 
240.000.



Årsverksmessig får denne fordelinga følgende konsekvens:
Rognan barneskole : Vår 2011  28,29 årsverk/høst 2011 28,30 årsverk
Rognan Ungdomsskole: Vår 2011  19,9 årsverk/høst 2011   19,09 årsverk
Røkland skole: Vår 2011  18,55 årsverk/ høst 2011 18,82 årsverk

Etter som skoleår og kalenderår ikke er sammenfallende, kan det bli vanskelig å gjøre de store 
endringene midt i skoleåret. 

Rådmannens innstilling
Kriterietall for 2011 i modell for tildeling av rammer til skolesektoren i Saltdal kommune settes 
slik:

Basisgruppetall:

Småskoletrinnet: 13
Mellomtrinnet: 14
Ungdomstrinnet: 14

Grunnsats elevrelaterte utgifter:

Barnetrinnet: kr 3090 pr elev pr år
Ungdomstrinnet: kr 3290 pr elev pr år

Hvis budsjettet tillater det bes det om at grunnsatsen for elevrelaterte kostnader øker.

Nedre timetall for ”tunge brukere” : 13 uketimer
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