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Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2013/14

Saksbehandler:  Ronny Seljeseth

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 1/13 28.01.2013

Sign. Eksp. til:

Tilskuddssatser private barnehager 2013
Sakens bakgrunn
Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale 
barnehager regulerer tilskuddsberegninger til private barnehager. Det heter i §§ 4,5 at 
kommunen skal kunngjøre forslag til tilskuddssatser i forbindelse med at årsbudsjettet legges ut 
til alminnelig ettersyn. Årsbudsjettet for 2013 ble vedtatt 12.desember med en økning av 
overføringer til private barnehager på 3,5 mill kr. Denne saken fastsetter endelige tilskuddssatser 
implisitt budsjettøkningen og rapportering av antall barn som er gjort ved årsskiftet.   

Vurdering
Formålet med forskriften er at private barnehager skal behandles likeverdig med kommunale 
barnehager når det gjelder tildeling av offentlige tilskudd. Det benyttes en beregningsmodell 
som er utarbeidet i samarbeid mellom KS og Private barnehagers landsforbund (PBL). Denne 
tar utgangspunkt i budsjetterte kostnader for kommunale barnehager og antall barn med plass. 

Det skal utbetales tilskudd for drifts- og kapitalkostnader. Tilskuddet skal utgjøre minimum 92 
% av det som tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlige tilskudd, 
økende til 94 % fra 01.08. Det settes ulike satser for barn over og under tre år. Når det gjelder 
tilskudd for kapital er denne beregnet ut fra balanseverdi kommunale barnehagebygg, noe som i 
liten grad endres fra år til år såfremt det ikke gjøres investeringer. Fjorårets sats er derfor 
videreført. 

Utgangspunktet for utmålingen av det samlede tilskuddet til den enkelte barnehage er 
rapportering av antall barn som gjøres hvert år ved årsskiftet. Kommunen kan bestemme at slik 
rapportering gjøres hyppigere, noe som kan være hensiktsmessig for å sikre at barnehagene får 
justert tilskudd ved endring av plasser i løpet av året. Vi er nå i en dialog med barnehagene for å 
utforme en samarbeidsavtale der blant annet rapporteringsfrekvens diskuteres. 

Kommunen kan i gitte tilfeller redusere det kommunale tilskuddet. Slik avkorting kan gjøres 
dersom barnehagen foregående regnskapsår hadde vesentlig lavere bemanning eller 
lønnskostnader pr årsverk enn det som er vanlig i tilsvarende barnehager, og eier i tillegg tar ut 



urimelig høyt utbytte. Disse kontrollene foretar kommunen når regnskapene er revidert, men det 
har ikke tidligere vært nødvendig å gjøre slik avkorting for Saltdal-barnehagene. 

I korte trekk viser beregningene følgende:

Kostnader i kommunale barnehager basert på vedtatt budsjett 2013: kr 20.766.140
Antall barn i kommunale barnehager: 163
Beregnet foreldrebetaling: kr 4.023.900

Summen av budsjetterte kostnader i forhold til heldagsplasser med et tillegg for å dekke 
felleskostnader gir da beregnede satser for tilskudd til private barnehager. Tilskuddet til den 
enkelte barnehage blir da minimum 92 % av vedtatte satser (nasjonale satser i parentes).

Beregnet tilskuddssats for drift ordinære barnehager
Pr heltidsplass Pr oppholdstime

Barn 0-2 år 174.200 80,65
Barn 3-6 år   85.418 39,55

Beregnet tilskuddssats for kapital
Pr heltidsplass

Barn 0-6 år   3.584

Det er viktig å merke seg at tilskuddet skal etterjusteres dersom de kommunale barnehagene får 
bevilgningsendringer i løpet av året, for eksempel som følge av lønnsoppgjør. Likeledes skal 
tilskuddet etterjusteres i forbindelse med kommunestyrets årlige behandling av årsregnskapet. 
Dette betyr at ethvert mer-/mindreforbruk sammenlignet med budsjett også skal gjelde ikke-
kommunale barnehager. 

Det er 2 private barnehager i Saltdal kommune med et samlet tilskuddsbudsjett på 8,8 mill kr. 
Beregnede tilskuddssatser vil med dagens aktivitet gi omkring 8,9 mill kr i utbetalt tilskudd, slik 
at foreløpig estimat ligger ca 100.000 kr over budsjett. På grunn av endringsopptak, 
regnskapsbehandling og høstopptaket vil det naturlig komme ytterligere justeringer i løpet av 
året, som både kan øke og redusere de totale utbetalingene. Det er derfor for tidlig å si noe om 
forventet resultat ved årets slutt og det vil derfor ikke være nødvendig med budsjettreguleringer 
til 1. tertial. 

Rådmannens innstilling
1) Det vedtas følgende tilskuddssatser for private barnehager:

Beregnet tilskuddssats for drift ordinære barnehager
Pr heltidsplass Pr oppholdstime

Barn 0-2 år 174.200 80,65
Barn 3-6 år   85.418 39,55

Beregnet tilskuddssats for kapital
Pr heltidsplass

Barn 0-6 år   3.584

2) Det beregnes endelig tilskudd til den enkelte barnehage basert på 92 % av vedtatte satser. 
Reduksjon av tilskudd skal vurderes hvis en barnehage har vesentlig lavere 
bemanning/lønnskostnader og der eier i tillegg tar ut urimelig høyt utbytte/overskudd. 



3) Tilskuddene skal administrativt justeres hvis kommunestyret vedtar 
bevilgningsendringer til kommunale barnehager og ved årlig fastsettelse av 
årsregnskapet. 



Saltdal kommune Arkiv: D11

Arkivsaksnr: 2012/429

Saksbehandler:  Raymond Stolpen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 2/13 28.01.2013

Sign. Eksp. til:

Søknad om Grendecupen - Betaling for bruk av Saltdalshallen

Foreliggende dokumenter:
- Søknad fra Sk. Wings v/  Svein A. Edvardsen
- Tidligere svar på henvendelse om redusert leie
- Leiesatser for idrettshallen

Sakens bakgrunn
Grendecupen har vært arrangert 22 ganger, arrangementet er en aldersblandet fotballturnering 
for folk med et positivt forhold til fotball. I løpet av de siste årene har deltakelsen stabilisert seg 
på rundt 40 lag. (Ca. 400 personer) For svært mange saltdalinger er dette årets høydepunkt, det 
er eksempler på folk som reiser fra Bosnia og Skottland for å få være med på denne helgen

Vurdering
Grendecup helgen er en stor inntektskilde for sk.wings, arrangementet har med deltakeravgift, 
kiosksalg og billetter stor omsetning. Arrangement som grendecupen er noe mange lag og 
foreninger her i kommunen vil se på som meget attraktivt arrangement å ha.
Grendecupen er også et kommersielt arrangement og meget populært for Saltdals befolkning og 
med betydning for omsetning for handelsstanden og utesteder på Rognan.
Det kommer tilreisende saltdalinger fra alle kanter for å være her under denne helgen.
Saltdal Kommune har gratis leie for hallen for barn og ungdom opp til 18 år for tiden, Under 
grendecup helgen er det ca. 25 % av utøverne som er med under 18 år. Selv om dette er et 
kommersielt arrangement og har en stor omsetning så kan det være ønskelig å gi sk.wings 
redusert leie av Saltdalshallen denne aktuelle helgen (9. og 10. November 2012), forholdsmessig 
i forhold til deltakerens alder. De andre punktene i søknaden kan ikke imøtekommes

Rådmannens innstilling
Sk. Wings innrømmes 25 % Reduksjon av husleie i idrettshallen for leie til grendecupen 2012.



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2011/132

Saksbehandler:  Raymond Stolpen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 3/13 28.01.2013
Kommunestyre

Sign. Eksp. til:

Godkjenning Kommunedelplan for fysisk aktivitet og 
naturopplevelser 2013-2016

Foreliggende dokumenter:
- Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013 – 2016
- Notat vedr. kommentarer til mottatte uttalelse med vedlagte uttalelser.

Sakens bakgrunn
Kultur- og kirkedepartementet stiller krav om at områder og anlegg som det søkes spillemidler 
til må inngå i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Bakgrunnen for dette planarbeidet er 
at anleggsutbygging skal bli gjenstand for klare behovsvurderinger i forhold til 
samfunnsmessige og idrettsligere mål. Det er et mål at planen for idrett/fysisk aktivitet og 
naturopplevelser sees i en helhetlig sammenheng, der anlegg er et av flere virkemidler for å 
bidra til fysisk aktivitet blant innbyggerne i Saltdal kommune. 

Vurdering
Kommunedelplanen ble startet på i august 2012. Kommunedelplanen ble deretter sendt på 
høring, alle som fikk høringsutkastet kunne komme med innspill til revideringen. Revideringen ble 
denne gangen påstartet senere enn planlagt med tanke på at saksbehandler startet ganske sent i denne 
jobben. Det eksisterer ingen formell plangruppe for denne revideringen, men planen ble drøftet 
av representanter fra lag, foreninger, Saltdal idrettsråd og andre som har fysisk aktivitet og 
naturopplevlse som interesse, sammen med idrettskonsulent. Under planprosessen har det også 
vært kontakt med Nordland idrettskrets, Fysak og Nordland Fylkeskommune

Rådmannens innstilling
Rådmannens innstilling legges frem i møtet.

Krykkja



Saltdal kommune Arkiv: F40

Arkivsaksnr: 2011/1096

Saksbehandler:  Mary-Ann Meisler

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 4/13 28.01.2013

Sign. Eksp. til:

Samarbeidsavtale vedr. interkommunalt barnevernsamarbeid 
mellom Beiarn og Saltdal kommune

Foreliggende dokumenter:
- Kom.sak 63/11: Interkommunalt barnevernsamarbeid mellom Saltdal og Beiarn 

kommune
- Kom.sak 71/12: Interkommunalt barnevernsamarbeid mellom Beiarn og Saltdal 

kommune
- Forslag til samarbeidsavtale for barneverntjenesten i Beiarn og Saltdal kommune.

Sakens bakgrunn
Kommunestyret fattet følgende enstemmige vedtak 11.10.2012, sak 71/12:

« 1.Det inngås et vertskommunesamarbeid mellom Beiarn og Saltdal om en interkommunal  
barneverntjeneste. Vertskommune er Saltdal.
2. Samarbeidet trer i kraft fra dags dato.
3. Kostnadene på kr 99 000,- for felles fagsystem med mere fordeles etter innbyggertall.
4. Samarbeidsavtale mellom partene utarbeides og legges frem til politisk behandling i begge  
kommuner.»

Vurdering
I henhold til pkt 4 i vedtaket er det utarbeidet forslag til samarbeidsavtale mellom Saltdal og 
Beiarn kommune som herved legges fram til politisk behandling.

Barneverntjenesten i Beiarn og Saltdal har arbeidet interkommunalt siden 1.8.2012 da 
barnevernleder ble ansatt i 100% stilling. Leder har sitt kontor i Saltdal. Tjenesten har 2 
kontordager i uka i Beiarn, tirsdag og fredag. 

Høsten 2012 har vært brukt til opprydding, spesielt på data med bistand fra Visma. 5.-7. 
desember 2012 ble databasene sammenslått og felles base fra Saltdal var oppe til bruk 
15.12.2012. Fra denne datoen har vi felles arkiv i Saltdal. Oppryddingsarbeidet, saksmengden 



og «turnusordningen» med kontordager i Beiarn fungerte ikke i november og desember. 
Tjenesten har derfor valgt at 1 saksbehandler i tillegg til barnevernleder skal i hovedsak ha faste 
dager der.

Barnevernet føler at ordningen nå først begynner å fungere, det som gjenstår er tilgangen på data 
til kontoret i Beiarn. Barnevernet arbeider fortløpende med rutiner og tar område for område slik 
at vi i fellesskap kan bygge opp en så god tjeneste som mulig for begge kommunene.

Rådmannens innstilling
Forslag til samarbeidsavtale for barnevernstjenesten i Beiarn og Saltdal kommune godkjennes.
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