
Saltdal kommune Møteinnkalling

Utvalg: Levekårsutvalg
Møtested: Formannskapssalen
Dato: 02.05.2013
Tidspunkt: 08:30

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

Arkivsaksnr: 2013/2

Saksbehandler:  Grete Pettersen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 20/13 02.05.2013

Sign. Eksp. til:

Anker barnehageopptak 2013

Foreliggende dokumenter:
Protokoll fra hovedopptak barnehager 2013.
Anke for søker nummer 80 Mia Spørck.
Anke for søker nummer 52 Thale Thobro
Anke for søker nummer 67 Fredrik Hagen

Sakens bakgrunn
Opptaksutvalget har i møte 13. mars foretatt opptak til ledige barnehageplasser.
På grunn av stor søkermengde, ble de som hadde rett til barnehageplass prioritert først.
All med rett ble tildelt plass.
Det ble satt av 2,5 plasser til eventuelle anker.
For at en anke skal tas til følge må det foreligge saksbehandlerfeil eller fremkomme nye 
opplysninger som ville gitt annet resultat ved opptaket.
Opptaksutvalget har i møte 23. april behandlet ankene.

Vurdering
Opptaksutvalgets vurdering: «det er via ankene på søkerne nummer 52, 67 og 80 ikke er 
fremkommet nye opplysninger.»

Rådmannens innstilling
Anke på søker nummer52 avslås.
Anke på søker nummer 67 avslås.
Anke på søker nummer avslås 80.
Ledige plasser tildeles etter venteliste utarbeidet av opptaksutvalget.



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2013/422

Saksbehandler:  Anders Krane

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 21/13 02.05.2013

Sign. Eksp. til:

Tilskudd festivaler 2013

Foreliggende dokumenter:
- Vedtak i Levekårsutvalg – PS 2/10.
- Søknad om økonomisk støtte til Blåfrostfestivalen 2013
- Søknad om økonomisk støtte til Trebåtdagene 2013
- Søknad om økonomisk støtte til Rognandagene 2013
- Søknad om økonomisk støtte til Skogvokterdagen 2013

Sakens bakgrunn
Levekårsutvalget har fått delegert myndighet til å fordele avsatte midler til festivaler og i 2012 
er det satt av kr. 100.000 til fordeling.
Bakgrunn for disse midlene var at Saltdal kommune skulle legge spesielt til rette for utvikling av 
to årlige større kulturarrangementer: Blåfrostfestivalen og Trebåtdagene. Tidligere var
Trebåtdagene annen hvert år, men nå arrangeres Rognan- og Trebåtdagene hvert år.

I 2007 ble det vedtatt også å gi økonomisk tilskudd til Skogvokterdagene. I vedtak sak 24/07
står det følgende: Levekårsutvalget oppfordrer andre lag og foreninger til å bidra til at
Skogvokterdagene utvikles og at det samtidig stimuleres til økt aktivitet rundt
Nasjonalparksenteret.

Blåfrostfestivalen ble arrangert på Rognan for første gang i februar 2004. Det er et samarbeid
mellom enkeltpersoner med kulturinteresse, lag og foreninger, Saltdal kommune, 
handelsstanden og øvrig næringsliv. Blåfrostfestivalen skal ha en lokal forankring, med et bredt 
innhold når det gjelder aktiviteter og kunstneriske og kulturelle uttrykk. Det legges stor vekt på 
å aktivisere lag og foreninger, slik at disse kan ta ansvar for delarrangementer under festivalen.
Erfaringer viser at det er grunnlag for en årviss vinterfestival i Saltdal som har stor betydning for 
Saltdal. Den arrangeres i en periode på året da det er få andre festivaler. Men man er avhengige 
av lokale ildsjeler for å få dette til, og disse har lagt ned et imponerende arbeid med festivalen. 
Årets festival ble avviklet i dagene 13.-17. februar.



Det er kommet inn søknader om festivalmidler fra Blåfrostfestivalen, Rognan- og Trebåtdagene, 
Skogvokterdagen. De to siste søknadene kom inn etter søknadsfristen, men på grunn av de 
sterke føringene fra tidligere års behandling om at dette er de festivalene Saltdal kommune 
ønsker å profilere seg gjennom tas også disse med i tildelingen.

Vurdering
Blåfrostfestivalen har utviklet seg til å bli en festival som gjenkjennes utenfor kommunens
grenser. I tillegg er arrangementet viktig for det lokale næringsliv og for ulike lag og foreninger.
Blåfrostfestivalen har store muligheter for å utvikle festivalen ytterligere. For at ildsjelene bak 
arrangementet skal beholde gløden er det viktig at festivalen har et trygt økonomisk fundament. 
Saltdal kommune bidrar både med et årlig økonomisk tilskudd og bistand fra bygg og teknisk 
drift, servicetorget og kulturenheten.
Et viktig moment i forhold til ekstern støtte er at fylkeskommunen har mulighet til å bidra med 
et beløp tilsvarende det kommunen selv bidrar med. Hvis kommunen ikke gir direkte økonomisk 
støtte til festivalen, vil heller ikke fylkeskommunen ha mulighet til å bidra økonomisk.
Erfaringene ved andre kulturarrangementer har imidlertid vist at det er vanskelig å gjennomføre
disse uten offentlige bidrag og/eller bidrag fra private sponsorer. Saltdal kommune har gjennom 
sine vedtak bestemt seg for noen arrangementer det skal satses på: Blåfrostfestivalen, Rognan  
og Trebåtdagene samt Skogvokterdagene.

Blåfrostfestivalen må veies opp mot andre arrangement som er aktuelle å støtte. Trebåtdagene er 
viktig med tanke på bygda sine båtbyggertradisjoner og prosjektet Rognanfjæra – vern gjennom 
bruk. Det hele begynte med Rognandagene som er en tradisjon og er betydningsfull for 
handelsstanden. I denne forbindelse er det viktig å huske på at Saltdal kommune støtter 
arrangementet indirekte ved å delfinansiere sentrumslederstillingen som arbeider aktivt med 
utvikling av Rognan- og Trebåtdagene. 
I tillegg ønsker man økt aktivitet rundt Nasjonalparksenteret og det nye galleriet gjennom 
Skogvokterdagene. 

Det er mulig for festivalene gjennom kommunal støtte å legge opp til et program med 
kunstneriske kvaliteter og innslag for barn/- unge som i seg selv ikke vil ha stor kommersiell 
interesse.
Dette viser positiv mangfold av arrangement i bygda. Alle disse arrangementene er med på å 
bidra til positivt omdømme av Saltdal.
I 2008 fikk eksempelvis Blåfrostfestivalen kun kr. 20.000 i tilskudd. Tilskuddet er over årene 
øket og har resultert i mer profesjonalitet og i en bredere profil på arrangementet.
Det er viktig å ta med seg i den økonomiske vurderingen at under Blåfrostfestivalen
inngår mange arrangementer hvor utgifter til artister, lyd og lys er betydelige. 

Levekårsutvalget har vurdert at de avsatte midler til festivaler på kr. 100.000 skal gå til 
Blåfrostfestivalen og de øvrige arrangementer som kommunen ønsker å satse på: Rognan- og 
Trebåtdagene samt Skogvokterdagene.

Bygdefolkets dag alternerer mellom Beiarn, Skjerstad og Saltdal. 
Dermed er det bygdefolkets dag hvert 3. år i Saltdal, sist var i 2012, ikke aktuell søker i år.

For 2013 foreslås alle midlene brukt ved denne tildelingen.



Rådmannens innstilling
Blåfrostfestivalen kr. 50.000
Trebåtdagene kr. 15.000
Rognandagene kr. 25.000
Skogvokterdagene kr. 10.000

Sum kr. 100.000
Beløpet dekkes over konto 1.4700.5006/385 – Tilskudd allment kulturarbeid.
Før utbetaling av tilskuddet må årsmelding for 2012, samt regnskap for 2012 og budsjett 2013
fremlegges.



Saltdal kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2013/87

Saksbehandler:  Lisa Grimstad

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 22/13 02.05.2013

Sign. Eksp. til:

Fordeling av kulturmidler til lag og foreninger 2013

Foreliggende dokumenter:
- 15 søknader (samlet søknadssum kr 167.500)
- Saltdal kommunes budsjett for 2013
- HUK-sak 30/87: Prinsipper for tildeling av kulturmidler

Sakens bakgrunn

Kulturmidlene  for  2013  ble  kunngjort  på  kommunens  nettsider  med  søknadsfrist  30.mars. 
Informasjon ble sendt ut til lag og foreninger per e-post. I tillegg fikk fjorårets søkere tilsendt 
informasjon og søknadsskjema. 

I følge Saltdal kommunes budsjett har man for 2013 følgende sum til disposisjon for lag og 
foreninger: Konto 1.4700/5004/383 – Tilskudd lag og foreninger kr 82.000.

Vurdering

Det er kommet inn 15 søknader i år, mot 14 i 2012.
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.

Kommentarer til de enkelte søknader:

Rognan Damekor har gledet bygda med sang gjennom generasjoner. I fjor feiret koret 80 års 
jubileum. Det koster penger å drive et kor og de søker om kulturmidler til diverse utgifter  for å 



videreutvikle koret samt deltakelse på korfestival. Røkland Blandakor hadde 30 års jubileum i 
fjor. De har et aktivt program og samarbeider med andre kor og deltar på fellesarrangement i 
bygda. De søker midler til diverse utgifter som tidligere. Chorus Novus ”varemerke” har vært 
og er litt showpreget repertoar gjerne med band, lyd og lys. De skal bl.a. ha konsert for barn på 
samfunnshuset og søker om kulturmidler i år.

Norsk Folkehjelp Saltdal er ny søker i år. De ble stiftet 27.4. i 2012. De søker om tilskudd til  
kursing/opplæring i søk for ungdommer. Egen ungdomsgruppe vil bli dannet i løpet av høsten.

Saltdalsstrykerne er medlem i UNOF (de unges orkesterforbund) og deltar på seminarer rundt 
om i fylket. Dette er samlinger som gir strykerne gode erfaringer musikalsk og er et verdifullt  
supplement til den ordinære spilleopplæringen.

Rognan Frikirkes Speidergruppe er aktiv og engasjerer mange barn og unge. De har ingen 
stor inntektskilder og driver med beskjedne midler. De søkte ikke i 2012., og har i år et behov 
da de skal på landsleir for NSF i Stavanger i sommer. Da vil det bli store utgifter til reisen og  
transport av utstyr for gruppa.

Norges Blindeforbund, Nordland søker om kr 500 per synshemmet person til driftsutgifter i 
forbindelse med utgivelse av lydavis. I Saltdal er det registrert 11 medlemmer. 

Saltdal Kystlag søker om midler til å få sertifisert redningsflåtene om bord på M/K ”Kjetil” 
tilhørende kystlaget. Hvert år under Trebåtdagene formidler Saltdal Kystlag båtbygger-
tradisjoner til bl.a. skoleklasser. Tilskuddet som gis skal gå til formidling av disse tradisjonene til 
barn og ung og ikke til selve sertifiseringen.

Saltdal  Fotoklubb  søker  midler  til  oppfølging  og videreføring  av  klubben.  De  har  et  høyt 
aktivitetsnivå  med  kurs,  utstillinger  og  bidrar  ved  ulike  arrangement  m.m.  De  ser  at  flere 
ungdommer blir medlemmer og digital foto er populært.

Aktivitetshuset  Toppen  Stamnes søker  kulturmidler  for  å  tilrettelegge  for  barn  inne  i 
grendehuset på Stamnes i form av innkjøp av et legobord.

Saltdal felles menighetsråd søker om støtte til innkjøp av utstyr til baby- og småbarnsang og 
SKULKeKlubben. Alle tiltak drives av SKULK, som er kirkas barne- og ungdomsarbeid i bygda.

U.L. Heimsyn søker støtte også i år. De arrangerer juletrefest, klubbkvelder for Barneklubben 
og for deres egen Juniorklubb i forbindelse med halloween og karnevalfeiring m.m.

Saltdal  jeger-  og fiskerforening  søker  støtte  og de  har  aktiviteter  for  barn  og ungdom i 
aldersgruppen 12-24 år.  De skal ha 8 barne- og ungdomsaktiviteter denne sesongen. I tillegg 
fiskesommer, familiedag til høsten m.m.

Rognan Hornorkester trenger å kjøpe inn flere instrumenter og må ut med en egenandel for å 
dekke innkjøpet. Korpset drives på innsats i form av kafé, bingo, konserter og loddsalg.

FRIBU  - Frikirkens barne- og ungdomsarbeid søker støtte til  deres aktiviteter for barne- og 
ungdomsarbeid. I tillegg har de behov for innkjøp av utstyr.



Rådmannens innstilling

Nr. Søker
Innstilling 

2013
Søknadssum 

2013
Tildelt 
2012 Medlem

 01. Rognan Damekor    2.000  12.000    2.000  32 v
 02. Røkland Blandakor    2.000    5.000    2.000  35 v 
 03. Chorus Novus    2.000    5.000        -  20 v

 04. Norsk Folkehjelp, Saltdal    6.000  15.000        -
 24 
medlem

 05. Saltdalsstrykerne    3.000    3.000    3.000  9 u & b

 06.
Rognan Frikirkens 
Speidergr.  10.000  10.000        -  22 v & b

 07. Norges Blindeforbund        0    5.500        -
11 
medlem.

 08. Saltdal Kystlag    4.000  15.000    4.000  55 v
 09. Saltdal Fotoklubb    3.000    5.000    2.000  50 v & u
 10. Toppen Grendehus    2.000    9.000    2.000      
 11. Saltdal felles menighetsråd    3.000      5.000         2.000
 12. U.L. Heimsyn    5.000  20.000    5.000
 13. Rognan Hornorkester  25.000 40.000  20.000 25 medlem
 14. Saltdal JFF  10.000 10.000    8.000
 15. FriBU-Rognan    5.000   8.000       -

 
Øvrig fordelt tilskudd i 
2012       32.000     
SUM   82.000 167.500  82.000



Saltdal kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2013/337

Saksbehandler:  Raymond Stolpen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 23/13 02.05.2013

Sign. Eksp. til:

Tildeling av kulturmidler til idrettsformål 2013
Foreliggende dokumenter

• Søknad fra Fk saltdalskammeratene 
• Søknad fra Rognan Il 
• Søknad fra IL Vinger 
• Søknad fra Il og Ul Heimhug 

Sakens bakgrunn
Kulturmidler til idrettsformål har vært utlyst på kommunens hjemmeside med søknadsfrist 1 
april. Søknadsskjema var tilgjengelig på kommunens hjemmesider og på kulturkontoret. I tillegg 
fikk alle idrettslag som tidligere har søkt om midler tilsendt søknadsskjema per post og epost. 
Det kom inn 4 søknader til kulturmidler til idrettsformål, Saltdal kommune har satt av kr 
185 000,- i budsjettet for 2013 til kulturmidler til idrettsformål, hvorav kr 60 000,- av tilskuddet 
er avsatt til lysløyper i henhold til sak 1/2010 i levekårsutvalget.

Vurdering
Det må først tas stilling til om hele beløpet skal disponeres. I behandling av saken har man tatt 
utgangspunkt i at hele beløpet disponeres. Siden kr 60 000,- er avsatt til lysløyper, og 10 000 
blir satt av tildeling på et senere tidspunkt, med at alle idrettslag står fritt til å søke på. Gjenstår 
det kr 115 000,- til fordeling mellom idrettslagene.

Fordeling av antall medlemmer under 18 år og satsningsområder:
Idrettslag: Antall medl. 

under 18 år:
Satsningsområder i 2012:

Rognan IL 320 ● Vil jobbe med fortsatt ny rekrutering av ungdom
● Jobbe med halldekke/hallkapasitet
● Få flere trenere

FKSK 167 ● Holde barn og ungdom aktive lengst mulig
● Skolere flere trenere
● Skolere flere dommere
● Skolere flere ledere



Il og Ul 
Heimhug

40 ● Skiaktiviteter

Il Vinger 100 ● All idrettstilbud for barn født 2008 – 2009
● Fotball tilbud for barn født 2001 – 2007
● Ski tilbud for barn født 2006 – eldre
● Videre oppgradering av skiløype på vensmoen

SUM 627

Utfyllende kommentarer til søknaden:

IL Vinger: Vi har hat stor deltakelse på skitrening på all idrettstilbudet i klubben, og 4 fotball-
lag har deltatt på turneringer. Vi ønsker et tettere samarbeid med Rognan Il i forhold til 
skitrening i 2013 – 2014- Idrettslagene har svært ulik økonomi, men de fleste greier å drive 
lagene i balanse. Lagene opererer med mange typer medlemskap og med svært varierende 
kontingent på grunnlag av aktivitetens art.

Idrettsrådet: Idrettsrådet ble bedt om å komme med en uttalelse og et forslag til fordeling ut fra 
søknadene. Idrettsrådet er spesielt opptatt av i hvor stor grad idrettslagene har organiserte tilbud 
for sine medlemmer under 18 år. Det er ønskelig at idrettslag som er aktive og som gir barn og 
ungdom under 18 år ukentlige og gode tilbud, får en større del av midlene. De ønsker at de 
største idrettslagene, Rognan IL, FKSK og IL Vinger blir prioritert siden de har mange aktive 
medlemmer som får et ukentlig treningstilbud. Idrettsrådet ønsker at kulturmidlene skal generere 
mer aktivitet til barn og ungdom i kommunen vår.

Det er usikkerhet om hvor mange av medlemmene i IL og UL Heimhug som blir automatisk 
medlem av laget, og hvor mange som har meldt seg inn for å drive med idrett. Idrettsaktiviteten 
som laget har er ofte i samarbeid med andre idrettslag, det være seg kretsrenn, soneren, cuprenn 
og klubbrenn på ski. Derfor er summen deres noe lavere enn for de andre idrettslagene

Følgende forslag til fordeling foreligger:
Klubbnavn Søknads-

beløp 2013
Annet Tildelt 

2011
Tildelt 
2012

Forslag til 
innstilling
2013

Rognan IL 55 000 * 130 
lyspunkt

48 000 49 000 55 000

FKSK 60 000 30 000 32 000 35 000
IL og UL 
Heimhug

50 000 * 61 
lyspunkt

3000 3000 5 000

IL Vinger 30 000 * 36 
lyspunkt

17 000 19 000 20 000 

Wings Ikke søkt Ikke 
Søkt

2000 Ikke Søkt

Saltdal 
Skytterlag

Ikke søkt 7000 5000 Ikke søkt

Saltdal 
Bordtennisklubb

Ikke søkt 20 000 15 000 Ikke søkt

Sum 305 000 227 lyspunkt 125 000 125 000 115 000
Midlene er fordelt ut fra grad av organisert aktivitet rettet mot barn og ungdom, og ut fra antall 
medlemmer under 18 år.
Tilskudd til lysløyper, kr 60 000, fordeles på følgende måte i henhold til levekårsutvalgssak 
1/2010:



- Kr 4 000,- gis som tilskudd pr. lysløype
- Kr 48 000,- fordeles på 227 lyspunkt = 211,50 pr lyspunkt i tilskudd

Tillegg for lys plusses på øvrig tildeling:
RIL: Kr 4 000,- + (130 x kr 211,50) = ca kr 31 490,-
IL Heimhug: Kr 4 000,- + (61 x kr 211,50) = ca kr 16 900,-
IL Vinger: Kr 4 000,- + (36 x kr 211,50) = ca kr 11 610,-
SUM      kr 60 000,-

Rådmannens innstilling

Klubbnavn Søknads-
beløp 2013

Forslag til 
innstilling
2013

Rognan IL 55 000 55 000
FKSK 60 000 35 000
IL og UL 
Heimhug

50 000 5 000

IL Vinger 30 000 20 000
Sum 305 000 115 000

Gjenstående midler:
Kr 10 000 som gjenstår av kulturmidler til idrettsformål 2013,
Kan søkes på av alle idrettslag i kommunen, hvis det er noe som ikke er tatt høyde for i 
søknaden.

Tilskudd til lysløyper, kr 60 000, fordeles på følgende måte:
- Kr 4 000,- gis som tilskudd pr. lysløype
- Kr 48 000,- fordeles på 227 lyspunkt = 211,50 pr lyspunkt i tilskudd

Tillegg for lys plusses på øvrig tildeling:
RIL: Kr 4 000,- + (130 x kr 211,50) = ca kr 31 490,-
IL Heimhug: Kr 4 000,- + (61 x kr 211,50) = ca kr 16 900,-
IL Vinger: Kr 4 000,- + (36 x kr 211,50) = ca kr 11 610,-

SUM      kr 60 000,-
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