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Saker til behandling 

PS 12/07 Konsekvenser av K-styre vedtak 13.12.06. Innføring av egenandeler ved 
Knaggen. 

Rådmannens innstilling 

Fra 01.04.07 innføres egenandeler ved Knaggen som er beregnet ut i fra hvor mye tilbud den 
enkelte har. 
Til og med 1,5 dager/uke pr halvår kr 2 000 
Fra 1,5 dager til og med 3dager/uke pr halvår kr 2 500 
Fra 3 dager til og med 5 dager/uke pr halvår kr 3 000 
 
Andre tilbud/fritidstilbud. Egenandelene justeres etter de samme satsene som Fysak. 
 
Oppmuntringspenger: Brukere som defineres som arbeidstakere betaler ikke egenandeler. 
 

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 20.04.2007  

Behandling: 

Andre Kristoffersen fremmet følgende forslag: 
1. Knaggen er et godt arbeids-, arbeidstrenings- og aktivitetstilbud i Saltdal kommune.   

 
Levekårsutvalget ber administrasjonen utrede Knaggens rolle i Saltdal kommune med 
tanke på brukernes behov framover. 
 
Det ønskes en kartlegging av organisering, brukergrupper, type aktiviteter og andre 
tilbud og omfanget av disse, og på bakgrunn av dette prinsipper vedr. innføring av 
egenandeler. 

2. Oppfølging av kommunestyrets vedtak av 13.12.06 angående innsparing på Knaggen 
løses ved første saldering. 

3. Andre tilbud/fritidstilbud: Egenandelene justeres etter de samme satsene som FYSAK. 
 
Andre Kristoffersens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Enstemmig vedtak: 

1. Knaggen er et godt arbeids-, arbeidstrenings- og aktivitetstilbud i Saltdal kommune.   

 

Levekårsutvalget ber administrasjonen utrede Knaggens rolle i Saltdal kommune med 
tanke på brukernes behov framover. 
 
Det ønskes en kartlegging av organisering, brukergrupper, type aktiviteter og andre 
tilbud og omfanget av disse, og på bakgrunn av dette prinsipper vedr. innføring av 
egenandeler. 

2. Oppfølging av kommunestyrets vedtak av 13.12.06 angående innsparing på Knaggen 
løses ved første saldering. 

3. Andre tilbud/fritidstilbud: Egenandelene justeres etter de samme satsene som FYSAK. 
 
 
 



PS 13/07 Kreftplan for Saltdal kommune 2007. 

Rådmannens innstilling 

Kreftplan for Saltdal kommune 2007 tas til underretning. 
 

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 20.04.2007  

Behandling: 

 

Enstemmig vedtak: 

Kreftplan for Saltdal kommune 2007 tas til underretning. 
 
 

PS 14/07 FYSAK - forebyggende og helsefremende arbeid 

Rådmannens innstilling 

Levekårsutvalget innstiller på at det opprettes ei arbeidsgruppe som skal 
utarbeide en plan for det Forebyggende og helsefremmende arbeid i 
kommunen. Målene forankres i den kunnskapen vi har fra forskning som 
omhandler dette temaet.   
 
Arbeidsgruppa bør bestå av ca 5 personer.  Medlemmene bør være fra ulike 
faggrupper som jobber med Forebyggende og helsefremmende arbeid i 
kommunen, brukerrepresentant samt en politisk representant. 
 
Planen bør inneholde konkrete anbefalinger om ressursbruken innen 
Forebyggende og helsefremmende arbeid i kommune i et gitt tidsperspektiv. 
 
Det lages en fordelingsnøkkel for å tydeliggjøre hvordan de ulike etater skal 
samarbeide/bidra til Forebyggende og helsefremmende arbeid i kommunen -
økonomisk og med andre tjenester. 
 

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 20.04.2007  

Behandling: 

Andre Kristoffersen foreslo følgende endringer av rådmannens innstilling: 
 
Det opprettes ei arbeidsgruppe bestående av 6 representanter som skal 
utarbeide en plan for det Forebyggende og helsefremmende arbeid i 
kommunen. Målene forankres i den kunnskapen vi har fra forskning som 
omhandler dette temaet.   
 
Arbeidsgruppa skal bestå av representanter fra følgende grupper: 

- Fysak (fungerer også som sekretær for gruppa) 
- Idrettsrådet 
- Levekårsutvalget 



- Bedriftshelsetjenesten 
- Eldrerådet 
- Ungdomsrådet    
 

Planen bør inneholde konkrete anbefalinger om ressursbruken innen 
Forebyggende og helsefremmende arbeid i kommune i et gitt tidsperspektiv. 
 
Det lages en fordelingsnøkkel for å tydeliggjøre hvordan de ulike etater skal 
samarbeide/bidra til Forebyggende og helsefremmende arbeid i kommunen -
økonomisk og med andre tjenester. 
 
Gruppen bes vurdere aktivt bruk av ”grønn resept”. 
 
Gruppen legger fram planen til behandling i kommunestyret innen utgangen 
av 2007.   
 
Andre Kristoffersens endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Enstemmig vedtak: 

Det opprettes ei arbeidsgruppe bestående av 6 representanter som skal 
utarbeide en plan for det Forebyggende og helsefremmende arbeid i 
kommunen. Målene forankres i den kunnskapen vi har fra forskning som 
omhandler dette temaet.   
 
Arbeidsgruppa skal bestå av representanter fra følgende grupper: 

- Fysak (fungerer også som sekretær for gruppa) 
- Idrettsrådet 
- Levekårsutvalget 
- Bedriftshelsetjenesten 
- Eldrerådet 
- Ungdomsrådet    
 

Planen bør inneholde konkrete anbefalinger om ressursbruken innen 
Forebyggende og helsefremmende arbeid i kommune i et gitt tidsperspektiv. 
 
Det lages en fordelingsnøkkel for å tydeliggjøre hvordan de ulike etater skal 
samarbeide/bidra til Forebyggende og helsefremmende arbeid i kommunen -
økonomisk og med andre tjenester. 
 
Gruppen bes vurdere aktivt bruk av ”grønn resept”. 
 
Gruppen legger fram planen til behandling i kommunestyret innen utgangen 
av 2007.   

 


