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Saker til behandling

PS 1/16 Folkehelseutfordringer og tiltaksplan for folkehelsen 2016

Rådmannens innstilling
Tiltaksplanen for folkehelse 2016 vedtas og sendes Nordland Fylkeskommune.
Folkehelseutfordringene tas til orientering.
Rapporten om gjennomførte folkehelsetiltak i 2015 tas til orientering og sendes videre til
Nordland Fylkeskommune innen januar 2016.
Økonomisk rapport gjøres ferdig og sendes innen mars 2016. 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og kultur - 27.01.2016 

Behandling:
Folkehelsekoordinator ga orientering om tiltaksplan for folkehelse, og folkehelseutfordringer. 
Skriv om folkehelseutfordringer utdeles etter møtet.  

Utvalget ser dette som en orienteringssak, da saken er vedtatt i Utvalg for helse og omsorg i sak 
5/16. 
Folkehelsekoordinator gir fortløpende orientering om hvordan midler på kr 100000,- til 
nærmiljømidler benyttes. 

Enstemmig vedtak:

Utvalget tar tiltaksplan for folkehelse til orientering. 

PS 2/16 Intensjonsavtale om etablering og drift av Vensmoen museum

Rådmannens innstilling
1. Saltdal kommune vedtar utkastet til intensjonsavtale.  Ordfører gis fullmakt til å foreta 

mindre endringer i avtalen som ikke har økonomiske konsekvenser for Saltdal kommune og 
underskrive avtalen.

2. Rådmannen gis fullmakt å la Saltdal historielag utgi boka om Vensmoen som «Saltdalsboka 
2016» under forutsetning om at dette lar seg gjøre iht. de forpliktelser kommunen har 
overfor årboksamarbeidet i Salten, og at det ikke har negative økonomiske konsekvenser for 
kommunen. Saltdal historielag står som formell utgiver av boka

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og kultur - 27.01.2016 

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.



Enstemmig vedtak:

1. Saltdal kommune vedtar utkastet til intensjonsavtale.  Ordfører gis fullmakt til å foreta 
mindre endringer i avtalen som ikke har økonomiske konsekvenser for Saltdal kommune og 
underskrive avtalen.

2. Rådmannen gis fullmakt å la Saltdal historielag utgi boka om Vensmoen som «Saltdalsboka 
2016» under forutsetning om at dette lar seg gjøre iht. de forpliktelser kommunen har overfor 
årboksamarbeidet i Salten, og at det ikke har negative økonomiske konsekvenser for 
kommunen. Saltdal historielag står som formell utgiver av boka

PS 3/16 Oppnevning av kommunens representanter til samarbeidsutvalgene på 
grunnskolene i Saltdal

Rådmannens innstilling
Som kommunens andre representant til samarbeidsutvalgene for skolene i Saltdal oppnevnes 
følgende for valgperioden 2015-2019:
Rognan barneskole:
Rognan ungdomsskole:
Røkland skole:

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og kultur - 27.01.2016 

Behandling:
Utvalget foreslo i samarbeid følgende representanter til samarbeidsutvalgene;
Rognan barneskole: Ann Kristin Larsen
Rognan ungdomsskole: Lena C. Olsen
Røkland skole; Bengt Arne Sundsfjord

 

Enstemmig vedtak:

Som kommunens andre representant til samarbeidsutvalgene for skolene i Saltdal oppnevnes 
følgende for valgperioden 2015-2019:
Rognan barneskole: Ann Kristin Larsen (H)
Rognan ungdomsskole: Lena C. Olsen (AP)
Røkland skole: Bengt Arne Sundsfjord (AP)



PS 4/16 Orienteringer/referater

Rådmannens innstilling

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og kultur - 27.01.2016 

Behandling:
Jury i UKM (ungdommens kulturmønstring): utvalget tok oppfordringen med å være jury i    
 årets UKM. Medlemmer som ikke kan møte bes melde fra slik at varamedlemmer innkalles. 
-Spørsmål om Ungdomsrådet 2015-2019 – administrasjonen orienterte. 
-Spørsmål om Saltdal kommunes praksis mht. SFO (skolefritidsordning) tas videre til  
  administrasjonen. 
-Spørsmål om å tildele midler til foreldre for å pusse opp på Røkland skole tas videre til   
 administrasjonen. Mulighet for «Prosjekt sammen». 

Vedtak:

Orienteringer/referater tas til etterretning.
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