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Saltdal kommune Arkiv: F46

Arkivsaksnr: 2009/872

Saksbehandler:  Finn-Obert Bentsen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 36/10 22.11.2010

Sign. Eksp. til:

Barnevern - søknad om midler til flere stillinger

Foreliggende dokumenter:
• Statsbudsjettet for 2011
•

Sakens bakgrunn
I forbindelse med årets statsbudsjett (2010) ble det lagt inn føringer og midler som skulle tilsi at 
kommunene opprettet flere stillinger i det kommunale barnevernet. Departementet har undersøkt 
kommunenorge, og det framkom at det var få kommuner som hadde økt stillingsantallet i 
barnevernet inneværende år.

Regjeringen har derfor i budsjettet for 2011 på nytt lagt inn midler for å kunne øke kapasiteten i 
det kommunale barnevernet. Midlene er imidlertid ikke lagt inn i rammene til kommunene. For 
å sikre at kommunene skal prioritere å øke stillingene i barnevernet skal midlene kanaliseres 
gjennom Fylkesmannen. Det vil si at kommunene må søke Fylkesmannen om midler for å få 
flere stillinger.
For å kunne søke Fylkesmannen er det lagt inn vilkår om politisk forankring knyttet til søknad 
om nye midler. Derfor fremmes nå saken her til politisk behandling i Levekårsutvalget.

Vurdering
Barneverntjenesten i Saltdal kommune har over tid jobbet rimelig godt og stort sett vært à jour i 
forhold til frister. Det har imidlertid i en periode, dvs. 2009/ 2010, vært en noe vanskelig tid for 
tjenesten. Dette grunnet ustabilitet i bemanningen, samt flere vanskelige saker som det har vært 
jobbet med. Det har i store perioder ikke vært full kapasitet pga. sykemeldinger.

Dette har medført at vi ikke har vært à jour i forhold til frister, samt også slitt med annet 
forebyggende arbeid.



Vi ser at barnevernet generelt sett får flere og flere saker å jobbe med og det blir flere fosterbarn. 
Dette er en trend over hele landet. Også her i Saltdal ser vi samme utvikling. Dette medfører at 
kapasiteten ikke strekker til.
Vi har i dag 3 faste saksbehandlerstillinger i barneverntjenesten. I tillegg har vi nå en halv 
stilling ekstra grunnet enslig mindreårige mottak.
Barnevernet ønsker å komme tidlig inn i saker, i tillegg til å jobbe mer forebyggende.
Til nå har det omtrent ikke vært tid til utadrettet forebyggende virksomhet. 
Saltdal kommune satser på god og trygg oppvekst, samt å ta tak i oppståtte problemer så tidlig 
som mulig.
Det forventes at barnevernet er en aktiv aktør i denne satsingen, og uansett så har barnevernet 
ihht. lovverket plikt til å se til at barn ikke lider noen nød eller overlast.
Å styrke barnevernet betyr at vi kan gi barn en styrket hjelp og oppfølging, noe som igjen bidrar 
til sparte samfunnsmessige kostnader på sikt.

Hvis kommunen får midler til å styrke bemanningen vil dette bidra til at vi sikrer 
saksbehandlingen og oppfølgingen i barnevernet i tråd med lovverkets krav.
Det vil ikke være akseptabelt, først og fremst grunnet barna, at vi ikke greier å følge opp de 
saker som barnevernet er i arbeid med.

Vi har nettopp hatt tilsyn og tilsynsrapporten fra Fylkesmannen stadfester at vi har avvik på 
overholdelse av frister på meldinger og undersøkelser.
Dette er vi pliktig til å ordne opp i.

Barneverntjenesten har behov for en hel stilling i tillegg til eksisterende bemanning.
Dette vil bidra til at vi kommer ut av den vanskelige situasjonen, samt at vi også da kan ha 
kapasitet til å jobbe mye mer utadrettet forebygging.
Stillingen forutsettes blir fast og på permanent basis. Dette betyr at rammen for enheten må økes 
tilsvarende i årene framover.

Rådmannens innstilling
Saltdal kommune søker Fylkesmannen om  midler til å øke antall stillinger i barneverntjenesten.
Det søkes om midler tilsvarende en hel fast stilling. Stillingen innarbeides i framtidige budsjett 
for kommunen.



Saltdal kommune Arkiv: 150

Arkivsaksnr: 2009/1289

Saksbehandler:  Anders Krane

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 37/10 22.11.2010

Sign. Eksp. til:

Fordeling av kompensasjon 2011 asylmottak, herunder enslige 
mindreårigemottak.

Foreliggende dokumenter:
Brev fra UDI av 27.02.2009 Endring av satser vertskommunalt tilskudd.
Kommunestyret sak 91/08

Sakens bakgrunn
Saltdal kommune er vertskap for Hero asylmottak og mottak for enslige mindreårige.
Mottaket for enslige mindreårige har vært i drift i ca to år. Kommuner som er vertskap for
asylmottak og mottak for enslige mindreårige mottar en kompensasjon gjennom UDI . Dette
tilskuddet er ment å skulle kompensere for ekstra utgifter som vertskommunene får som følge av
mottaket.

Tilskuddets størrelse regnes ut med utgangspunkt i antallet plasser i mottaket med en sats for
voksne og en annen høyere sats for mindreårige. I Saltdal brukte vi hele tilskuddet vi fikk for
voksne i mottak på helsetiltak . En stor del av disse midlene gikk til en ½ stilling som
helsesøster ved mottaket.  Ved opprettelse av enslige mindreårige i 2009 er helsesøsterstillingen 
ved mottaket økt til hel kommunal stilling. Sammen med en ½ stilling som Hero opprettet ved 
oppstart av asylmottaket, utgjør dette totalt 1,5 helsesøsterstilling.

Vertskommunetilskuddet til enslige mindreårige omfatter 30 plasser. Dette utløser et større 
vertskommunetilskudd på bakgrunn av at de mindreårige i mottak har en
del rettigheter som de voksne ikke har, og som kommunen må stille opp med i samarbeid med
mottaket. Dette er oppgaver innen oppfølging av umyndiges juridiske
rettigheter gjennom overformynderiet (hjelpeverge etc.), barnevern, generelle utfordringer 
knyttet til et ønske om større grad av integrering for å lage en tilnærmet normal 
oppvekstsituasjon.



Skoletilbudet til enslige mindreårige var ved oppstart mer omfattende enn skoletilbud for 
voksne. I året som gikk ble dette endret kraftig, noe som førte til nedbemanning ved Røkland 
skole våren 2010. Situasjonen nå og for 2011 vil være at kommunen bare får refundert utgifter 
til 250 timer norskopplæring for de mindreårige. Dette er det samme tilbudet som voksne 
asylsøkere skal ha. Det viser seg at skolen ikke lenger får dekket alle sin utgifter til opplæringen 
av asylsøker gjennom det særskilte skoletilskuddet. Undersøkelser som er foretatt 
(Østbergutvalget) viser at tilskuddet til grunnskole pr elev i asylmottak ligger lavere enn utgifter 
til grunnskoleopplæring for norske elever. Saltdal kommune har valgt å legge denne 
opplæringen til Røkland skole noe som også medfører ekstra skyssutgifter, ca 70 000 kr pr år. 
Kontakt med foreldre medfører økte tolkeutgifter. Tilskudd til undervisning av voksne 
asylsøkere/enslige mindreårigepå baseres på det elevtall som til enhver tid får undervisning. 
Elevtallet varierer og bemanningen ved skolen kan ikke variere i samme grad. Når elevene 
flytter deles tilskuddet med kommunen eleven flytter til etter oppsatt mal. I 
budsjettkommentarene fra Røkland skole er utgifter knyttet til skoletilbudet beskrevet nærmere.

Fordeling av tilskuddet for 2010 ble behandlet i Levekår 19.10.2009. sak 38/09 (endret i 
Kom.st. 16.12.2009, sak 64/09). Fordelingen i Levekår ble gjort ut fra kvalifiserte vurderinger 
av hvordan vi så situasjonen på dette tidspunktet. Vi har nå ca to års erfaring som vertskap for 
mottak for enslige mindreårige når vi nå skal foreslå videre fordeling av tilskuddet for 2011.

Vurdering
Fordelingen som foreslås nå er gjort på bakgrunn av et tilskudd likt tilskuddet vi fikk for
2010 utregnet etter oppgitte satser, til sammen kr 1.625.000,-.

Behovene innen helsesktoren tilsier at vi viderefører tilskuddet til helsesøster ved mottaker med 
hel stilling (490 000 kr) og styrket legetjeneste som ble tilført helsesektoren med mottaket for 
enslige mindreårige. Gjennom kommunestyrets behandling for 2010 ble til sammen 870.000 ,- 
satt av til div helsetjenester. Samlet tilskudd til helse foreslås øket for 2011 med kr 30.000,-  til 
kr; 900.000,- . Fordelingen på underposter i budsjettet gjøres av enheten.

Enhet Sosial og Familie har flere oppgaver bla. innen barnevernets oppfølging av de
mindreårige og tilskuddet foreslås videreført med kr; 265.000,- ( økning på kr 5.000,- fra
2009.)

Mottaket for enslige mindreårige medførte en helt ny oppgave for kommunen hva gjelder
oppgavene for overformynderiet og behovet for at hver enkelt enslige mindreårige skal ha
oppnevnt en hjelpeverge. Denne oppgaven har vist seg omfattende og utfordrende, både
kompetansemessig og gjennom at et større antall hjelpeverger skal rekrutteres og følges opp. 
Det er et større behov for opplæring av hjelpevergene enn vi forutså tidligere.
Erfaringene fra det siste året tilsier at det settes av kr; 310.000,- til dette for 2011.

Videre har biblioteket rapportert om at ungdommenes bruk av biblioteket har økt betydelig etter 
at skoletilbudet måtte innskrenke. De enslige mindreårige etterspør bøker og filmer som det er 
vanskelig å skaffe gjennom etablerte systemer. Biblioteket er en av de få arenaene der de som
bor på mottaket møter bygdas innbyggere på like vilkår. Det bør derfor settes av kr;
40.000,- til styrking av bibliotekets arbeid/innkjøp.)

For øvrig medfører oppgavene som følger med mottak for enslige mindreårige flere oppgaver 
for økonomiavdelingen, lønns og personalavd., skolefaglig koordinator, servicetorget 
kommunens øverste ledelse etc. Det er derfor beklagelig at vi ikke kan styrke disse funksjonene 
i denne sammenhengen.



Rådmannens innstilling
Tiskuddet kommunen mottar som vertskommune for asylmottak og mottak for enslige
mindreårige disponeres slik for 2011:
Vertskommunetilskudd: (basert på 2010 tall)  1.625.000,-
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.

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 1.625.000 1.625.000



Saltdal kommune Arkiv: A10

Arkivsaksnr: 2009/36

Saksbehandler:  Grete Pettersen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 38/10 22.11.2010

Sign. Eksp. til:

Bruk av skjønnsmidler barnehage.

Foreliggende dokumenter:
- Sak i Levekårsutvalget den 7/6-06 sak 2006/09
- Sak i Levekårsutvalget den 8/9-08 sak 2009/36

Sakens bakgrunn
Barnehagesektoren har fra 2004 mottatt øremerkede skjønnsmidler fra staten. For 2009 utgjorde 
dette kr 2.456.000,-. De øremerkede midlene skal dekke kommunalt tilskudd til de private 
barnehagen, sikre søskenmoderasjon og maksimalpris for foreldrebetaling. I den grad det blir 
midler til overs i kommunen, skal de benyttes til styrking av kvaliteten i de eksisterende 
barnehagene. Tilskuddet kan ikke benyttes til annet enn barnehagedrift.

Tidligere overskudd er, etter vedtak i Levekår brukt slik:
- 2005: utbedring av lekeplasser…………..    100.000
- 2006: tilbygg Knekthågen ………………     370.000
- 2009: oppgradering av barnehagene …….  1.700.000

Vurdering
1. Bydningsvedlikehold.
Ved oppgradering av bygg 2009 ble prioritert handlingsplan for vedlikehold bygg behandlet 
i Levekår 2/3-09. De prioriterte tiltakene ble gjennomført i 2009/2010. Det gjenstår fortsatt 
en del på at byggene skal tilfredsstille dagens krav til barnehager. Barnehagene har i 
samarbeid med enhetsleder og Stein Kåre Orøy fra BYTE laget følgende plan for videre 
oppgradering av bygg:



Rognan Barnehage: 
SOVEPLASSER UTE

Det er ønsket overbygd plass/ soveplass i avdelingen 0-3 år. Behovet kan løses ved å bygge ut 
uisolerte tilbygg for oppstilling av barnevogner. 
Oppstillingsplass for barnevogner kan skje ved hjelp av garasje.
Kostnad ferdig garasje stipulert RS:                                                                                   160     000,-  

DEFEKTE VARMEKABLER GUL/GRØNN
Gjelder bad Gul og Grønn, men resten av kablene kan forventes å ryke etter hvert, da disse ble 
lagt i 1976. Demontering utstyr, fjerning av belegg og legging av Sticky-Mat varmekabler, 
elektrisk arbeid, flytsparkling, legging av nytt belegg og montering.
Kostnad legging nye varmekabler og belegg 2 bad (2 x 6,4 m  2  ):                                    25     000,-  

NYE TAKRENNER
Noen takrenner er defekte og trenger å byttes ut. Stipulert pris.
Kostnad RS:                                                                                                                              25     000,-  

Knekthågen Barnehage:
VOGNSKUR 
Behovet kan løses ved å bygge ut uisolerte tilbygg for oppstilling av barnevogner. 
Oppstillingsplass for barnevogner kan skje ved hjelp av garasje.
Kostnad ferdig garasje stipulert RS:                                                                                   160     000,-  

UTELEKEBOD
Kan sette opp redskapsbod ferdig byggesett 3x3 meter til 20 000,-. I tillegg kommer kostnader 
for grunnarbeid, oppsetting, maling og evt. strøm. Annet alternativ er å bygge større vognskur 
eller enda et vognskur/ garasje. 
Kostnad mellom RS 30     000,- og:                                                                                          160     000,-  

LYSSTOLPER UTEPLASS
2 lyktestolper (Malmberg) inklusiv kabel og graving.
Kostnad RS:                                                                                                                              16     000,-            

PLATT HOVEDINNGANG
Ferdig platt med rekkverk.
Kostnad RS:   25 000,-

ISDANNELSE PÅ TAK
Det som skaper isdannelse på tak er at det er varme som magasinerer seg oppe på loftet. Snøen 
som legger seg på taket isolerer effektivt varmen og det blir varmt på taket. Smeltevann renner 
ut av tak og fryser til når dette kommer ut i friluft. Varme på loft kommer av varmelekkasje fra 
underliggende rom, ventilasjonsanlegg og kanaler på loftet og lite muligheter for at varmen kan 
unnslippe loftet. 
Tiltak for å få bedre ventilering av loftet ved hjelp av innmontering av store ventilasjonsrister i 
alle gavlvegger og etterisolering av utsatte punkter. Varmekabler kan også legges i vinkelrenne, 
takrenner og nedløp.
I første omgang montere ventiler.
Stipulerte kostnader for kabler inkl. elektriker RS 6 x kr 4500,- og 
ventiler inklusiv montering RS kr 17 000,- 
Kostnad kabler og ventiler:                                                                                                  35 000,-  



LYSARMATURER
Det er generelt dårlig lys i hele barnehagen med mange gamle, forskjellige og dårlige 
lysarmaturer. Det blir ved hver gjennomgang fra Bedriftshelsetjenesten bemerket hvor dårlig 
lysforholdene er. Det er dårlig tilstand på de gamle armaturene og de blir sprø, sprekker og 
glasset faller ned.
Kostnad utskiftning stipulert RS                                                                                           90     000.-  
  

Saltnes Barnehage:
OPPSTILLINGSPLASS VOGNER
Behovet kan løses ved å bygge ut uisolerte tilbygg for oppstilling av barnevogner. 
Oppstillingsplass for barnevogner kan skje ved hjelp av garasje.
Kostnader ferdig garasje stipulert til: 160 000,-

VEGGER VÅTROM/BAD
Kostnad renovering RS:                                                                                                         25     000,-   

Høyjarfall:
ISSVULLER TAK
Etablere Varmekabler i alle kritiske punkt på tak i renner og i nedløp. Antatt 6 varmekabler 
ferdig montert inklusiv strømkontakter. Montere avluftning på loft for å kvitte seg med 
overskuddsvarme og ventilere loftet. Oppretting og justering av eksisterende takrenne
Stipulerte kostnader for kabler inkl. elektriker RS 6 x kr 4500,- og 
ventiler inklusiv montering RS kr 17 000,- 
Kostnad kabler og ventiler:                                                                                                  35 000,-  

VOGNSKUR
Behovet kan løses ved å bygge ut uisolerte tilbygg for oppstilling av barnevogner. 
Oppstillingsplass for barnevogner kan skje ved hjelp av garasje.
Kostnader ferdig garasje stipulert RS:                                                                               160     000,-  

ASFALTERING AV SYKKELSTIER OG PARKERINGSPLASS
Asfalt. Det er ikke planlagt hvor stort areal som ønskes asfaltert og dermed er ingen kostnad 
stipulert. Stipulert asfaltpris kr/m2 140,-. Ved for eksempel asfaltering av 315 m2 vil dette 
utgjøre kroner 44.000,-.  Dette utgjør en 49 meter lang innkjøring med bredde 4,5 meter fra port 
til husvegg og med et areal/ flate på 93 m2 som asfalteres. Grunnarbeid RS 6 000,-.
Kostnad                                                                                                                                     50     000,-  

STØYDEMPING INNE
Påpekt av bedriftshelsetjenesten mars 2010. Kan gjøres ved hjelp av egen snekker. 
Materialkostnader og personellkostnad stipulert til kr 15.000,-. Dette innbefatter støyplater, 
listverk og tre arbeidsdager.
Kostnad RS:                                                                                                                              15     000,-  

Reserve rest uforutsette utgifter. Fordeles fortløpende:                                                  159     000,-  

Sum midler:                                                                                                                         1     300     000,-  



Alle priser er eks. mva og mva refusjon tilbakeføres de enkelte prosjekt og ikke som inntekt 
drift.

2. Behov for investering av IKT-utstyr
Den nye rammeplanen stiller større krav til dokumentasjon av arbeidet i barnehagen. Økt 
dokumentasjon er også et stort ønske fra foreldrene, jfr brukerundersøkelse. 
Til dette arbeidet trenger både de kommunale og private barnehagene et ”IKT-løft”.  Det er 
behov for følgende utstyr: datamaskiner, skrivere, kamera, digitale fotorammer, 
minnepenner og skannere. Skjønnsmidler barnehage kan brukes til dette formålet.

Rådmannens innstilling
1. Enhet barnehager kan disponere inntil 1.300.000 av fond skjønnsmilder barnehage til
      vedlikehold av bygg etter framlagte plan.
2. Enhet barnehager kan disponere inntil 120.000 av fond skjønnsmidler til opprustning av 

IKT-utstyr til kommunens 6 barnehager.
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