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Tilstandsrapport for grunnskolen i Saltdal kommune for 2013
Foreliggende dokumenter:
Tilstandsrapport for grunnskolen i Saltdal kommune for 2013
Sakens bakgrunn:
Opplæringsloven §13.10 sier:
Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidas ein årleg rapport om tilstanden i
grunnskoleopplæringa og den videregående opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og
læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret, fylkestinget
og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane.

Vurdering:
Under Utdanningsdirektoratet ligger Skoleporten som er en presentasjonsportal for
ressursinnsats og resultater for den enkelte kommune. I denne ligger en ferdig mal for årlig
Tilstandsrapport for skolene. For den enkelte kommune legges det inn lokale mål og vurdering
av resultatene. Resultatene gir også rom for skoleeier for framtidsrettete signaler f.eks. i
budsjettarbeidet. Hver skole har tilgang til sine resultater etter hvert som de kommer inn.
Skoleeiers behandling av Tilstandsrapporten skal gi signaler som også må gjenspeiles i de
kommende virksomhetsplanene.
Elevene i grunnskolen i Saltdal presterer gode faglige resultater, men en ser svingninger fra år til år.
Derfor er det viktig at rapporten inneholder 2 diagramtyper der også noen år tilbake vises. Kriterietallet
for 2013 var 14 - 15 – 15. I løpet av 2013 fikk en også valgfag på 9. trinn.

Kontinuerlig satsing på et stimulerende og attraktivt utemiljø er ei god og langsiktig investering,
men også bygningsmasse/skolene må tilfredsstille krav til godt innemiljø for både elever og
ansatte. Det er startet et arbeid med forprosjekt skolegårder. Samtidig kartlegges
bygningsmassen i 2014.
Den høye andelen av barn med spesialpedagogiske behov er fortsatt ei utfordring selv om en ser
en svak nedgang. Ulike, alternative organiseringsformer drøftes i lys av begrepet tilpassa
opplæring. PPT er en sentral samarbeidspartner, men fra 01.08.14, vil legges Nye PPT til
vertskommunen Fauske.
I Saltdal arbeides det målrettet i Oppvekstsammenheng med fokus på folkehelse,

tidlig innsats (TIBIR++), Palaoppfølging av elever på ungdomstrinnet og foreldre-støttende
tiltak gjennom Fylkesmannens prosjekt «Vårres unga – vårres framtid». Dette prosjektet gir
klare signaler for et videre tverrfaglig arbeid med viktig innsats også innen psykisk helse.
Prosjektet er flyttet til helse fra 01.01.14.
Til slutt: Tilstandsrapporten viser at arbeidet med elevene og resultatene kan variere fra år til år.
Rapporten viser likevel at det er en god grunnskole i Saltdal. Høsten 2013 startet
ungdomsskolesatsningen – skolebasert kompetanseutvikling. Dette sluttføres
innen 2014, men arbeidet fortsetter etter de rutiner som er bygd opp innen klasseledelse og
metoder i grunnleggende ferdigheter.
Rådmannens innstilling
Tilstandsrapporten for grunnskolen i Saltdal for 2013 tas til orientering.
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Pala-oppfølging for skolene i Saltdal
Foreliggende dokumenter:
Pala etter skoleåret 2013-2014. Notat fra enhetsleder Rognan ungdomsskole.
Sakens bakgrunn:
Ved budsjettvedtak for 2014, ble Pala lagt inn som plussvedtak.
I den sammenheng ble 600.000 kr lagt til skolesjefens pott.
Dette er da tilbakemelding om arbeid og fordeling.
Vurdering:
Etter møtet med enhetslederne for skolene i skolefaglig nettverk, fikk enhetslederne
i oppgave å se på løsninger. Dette er gjort og svar ligger i vedlagt dokument som viser
4 alternativer. Ut fra skoleeiers vurdering, er det viktig at innsats kan gjøres i forhold til
behov for alle skolene. Det er fornuftig at Pala fortsatt er lokalisert på Rognan ungdomsskole
der personalressursen har tilhørighet og erfaring i arbeidet. Det betyr at ressursen går med til
lønnsutgifter. Dersom behov fra andre skoler, må en vurdere kostnader ut over det normale
noe som må belastes de som sender elever til Rognan ungdomsskole. Her er det viktig med
dialog med skoleeier.
Rådmannens innstilling:
Det vises til alt. 3 i vedlegget:
-Pala er et lokalt tilbud på Rognan ungdomsskole, men med muligheter for elever fra andre
skoler i spesielle tilfeller. Disse skolene må påregne å dekke ekstra kostnader.
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Betalingssatser, vedtekter og retningslinjer for SFO fra 15. aug.
2014.
Foreliggende dokumenter:
Notat fra arbeidsgruppe fra skolene som har SFO( retningslinjer og vedtekter for
skolefritidsordninger i Saltdal).
Sakens bakgrunn:
Saken kombineres slik:
a)Gjeldende betalingssatser:
Betalingssatsene for SFO justeres fra 01.08.13.
• inntil 10 timer pr uke: 850 kr pr måned
• inntil 20 timer pr uke: 1200 kr pr måned
• over 20 timer pr uke: 1550 kr pr måned
Søsken gis moderasjon tilsvarende 50 % av første barn. Søskenmoderasjon gis alltid på laveste
betalingssats.
For opphold utover ordinær åpningstid betales kr 100,- pr time.
Hvis barnet mottar leksehjelp i SFO-tiden, gis en reduksjon på inntil kr 150,-.
For timeplassering betales kr 50,- pr time.
Tilskudd til dekning av betaling for SFO kan gis i henhold til Lov om barnevern og Lov om sosial omsorg.

a)Vedtekter og retningslinjer for SFO.
Saken ble sist behandlet formeldt i 2010.
Vurdering:
a)Betalingssatser gjeldende for skoleåret 2014/15:
Det er naturlig å beregne prisstigning pr. tiden 3%. De fleste velger inntil 20 timer og over 20
timer. Dersom en skal kjøpe ekstra tid på elevfrie dager, vil det være gunstig å velge høyeste
sats. Ut fra en totalvurdering anbefales prisstigning, men at pris på timekjøp tas litt ned.
b)Vedtekter og retningslinjer:
Vedlegget er utarbeidet av skolene som har lokalkunnskap om det praktiske arbeidet.
Tidligere vedtekter har hatt en bemanning på 12 barn pr. ansatt, men skolene foreslår at

tallet økes til 13 – 15 barn. Bemanningen harmonerer med omkringliggende kommuner. Dette
også for å hjelpe på den totale økonomiske situasjon. For Røkland er en nødt til å tilpasse
SFO og skole for å oppnå en til/fra skoleskyss pr. skoledag. Vedtekter og retningslinjer bør
legges til vurdering og behandling annet hvert år.
Rådmannens innstilling:
a)Betalingssatser: Betalingssatsene for SFO justeres fra 15.08.14.
• inntil 10 timer pr uke: 875 kr pr måned
• inntil 20 timer pr uke: 1230 kr pr måned
• over 20 timer pr uke: 1600 kr pr måned
Søsken gis moderasjon tilsvarende 50 % av første barn. Søskenmoderasjon gis alltid på laveste
betalingssats.
For opphold utover ordinær åpningstid betales kr 100,- pr time.
Hvis barnet mottar leksehjelp i SFO-tiden, gis en reduksjon på inntil kr 150,-.
For timeplassering betales kr 30,- pr time.
Tilskudd til dekning av betaling for SFO kan gis i henhold til Lov om barnevern og Lov om
sosial omsorg.
Betalingssatser vurderes hvert år.

Saltdal kommune

Arkiv:
Arkivsaksnr:

2014/243

Saksbehandler: Camilla Olsen

Saksfremlegg
Utvalg
Levekårsutvalg
Sign.

Utvalgssak
25/14

Møtedato
02.06.2014

Eksp. til:

Fordeling av kulturmidler til lag og foreninger 2014
Foreliggende dokumenter:
• 12 søknader
• Søknad fra FAU om tilskudd til 17. mai- arrangementet v/ Røkland skole
• Saltdal kommunes budsjett for 2014
• HUK- sak 30/87: Prinsipper for tildeling av kulturmidler
Sakens bakgrunn
Kulturmidlene for 2014 har vært utlyst på kommunens hjemmeside med søknadsfrist 1. mai
2014. Søknadsskjema var tilgjengelig på kommunens hjemmeside og på kulturkontoret. I tillegg
fikk alle lag og foreninger som søkte i 2013 tilsendt søknadsskjema. Ved søknadsfristens utløp
var det kommet inn 12 søknader.
I Saltdal kommunes budsjett har man for 2014 følgende sum til disposisjon for lag og
foreninger: Konto 1.4700/5004/383 – Tilskudd til lag og foreninger: kr 82 000.
Vurdering
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 som driver hobbyvirksomhet bør betale sin virksomhet selv. Det
har også vært vanlig å prioritere de lag og foreninger som er hjemmehørende i Saltdal fremfor
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.
I tillegg til søknadene om kulturmidler, er det kommet inn en søknad om støtte til 17. maiarrangementet på Røkland skole. Enhetsleder for kultur har bestemt at søknaden skal sees i
sammenheng med kulturmidler 2014.

Kommentarer til de enkelte søknader:
FAU v/ Røkland skole søker om tilskudd til gjennomføring av 17. mai- arrangementet ved
Røkland skole. Tradisjonelt er det 7. klasse ved skolen som er ansvarlig for arrangementet, og
oppgaver som inngår er: flaggheising, pynting på Vensmoen og skolen, lunsj til hornmusikk og
kor (all mat må foresatte sponse), taler/ ansvarlig for oppstilling av tog på Vensmoen, henting av
flagg/ ropert, hovedtaler/ underholdning på skolen og parkeringsvakter. FAU mener at en del av
oppgavene er de samme som et lag/ forening får kr 20 000 for på Rognan.
Saksbehandlers kommentar: Denne problemstillingen har vært politisk behandlet flere ganger,
sist i levekårsutvalgets sak 31/ 12. Vedtaket ble da: «Levekårsutvalgets vedtak fra 2009
opprettholdes. Motivasjonshonoraret gis til arrangør av 17. mai i Saltdals kommunesentrum
Rognan.» Det er ikke kommet nye elementer inn i saken siden sist behandling. Både Røkland
skole og Rognan barneskole har store arrangementer på skolene i forbindelse med 17. mai, og
arrangementene er inntektsgivende. Hvis det skal vurderes om Røkland skole skal få midler til
gjennomføring av 17. mai- arrangementet, må man også sette dette opp mot Rognan barneskoles
arrangement. Man kan imidlertid si at Røkland skoles arrangement inneholder noen oppgaver og
kostnader som ikke Rognan barneskole har, for eksempel lunsj til hornorkesteret. Saksbehandler
mener at det ikke er naturlig å gi kulturmidler til gjennomføring av et 17. mai- arrangement.
Hvis det er ønskelig å vurdere honorar til Røkland skole for gjennomføring av 17. maiarrangementet bør dette komme opp som en egen politisk sak, hvor det sees på oppgaver og
utgifter/ inntekter for både Røkland skole og Rognan barneskole, og hvor det eventuelt tas
stilling til om det skal settes av midler i budsjettet til dette formål fra og med 2015.
Rognan Damekor har ca. 30 medlemmer, og søker om kr 5 000 i kulturmidler til driftsutgifter
(dirigent og øvingslokale), og til videreutvikling. Koret synger ofte i kirken og i andre
tilstelninger, og planlegger underholdningskveld på Samfunnshuset i juni.
Røkland Blandakor er et aktivt kor som deltar både alene og sammen med andre på mange ulike
konserter. Koret søker om kr 3 000 i kulturmidler til driftsutgifter (noter, kopiering, materiell og
betaling av dirigent).
Chorus Novus har ca. 30 medlemmer som spenner seg fra 17 til 67 år. Koret opptrer både alene
og sammen med andre. I fjor høst satte de opp en barneforestilling som ble svært populær, men
kostbar for koret. De planlegger å sette opp en ny barneforestilling etter jul i 2015, og koret
søker om kr 18 000 i kulturmidler til dette og øvrig drift.
Toppen Grendehus søker kr 10 000 i kulturmidler til å ruste opp desse-stativ/ lekeapparat for
barna utenfor grendehuset.
UL Heimsyn har stort fokus på barne- og ungdomsarbeid i sin aktivitet. De arrangerer 3 ulike
klubber på aldersnivå, 0-6 år, 6- 10 pr og 10- 13 år. Det er svært god oppslutning på
klubbkveldene. De søker om kr 15 000 i kulturmidler, som skal brukes i sin helhet til utstyr som
skal brukes i klubbvirksomheten.
Norges Blindeforbund søker om kr 500,- per medlem som er registrert i Saltdal. Det er 12
medlemmer registrert, og søker derfor om kr 6 000 i kulturmidler. Eventuelle midler skal gå til
driftsutgifter i forbindelse med utgivelse av Nordland Lydavis.

Fauske og Sørfold Revmatikerforening har 16 registrerte medlemmer fra Saltdal. Foreningen har
ulike treninger inne og ute tilpasset revmatikere. I tillegg arrangerer de årlige turer, og de leier
inn faglig kompetanse som informerer om hjelpemidler og andre tips for å leve med den type
sykdom. Aktiviteten foregår utenfor Saltdal. De søker om kr 5 000 i kulturmidler.
Saltdal Jeger- og Fiskerforening søker om kr 15 000 for å drive foreningens barne- og
ungdomsarbeid. Foreningen planlegger ca. 14 barne- og ungdomsaktiviteter i 2014, for
eksempel isfiskedager, fiskecamp, snekring av fuglekasser osv. I tillegg arrangerer de egne
jentekvelder med innen- og utendørsskyting.
Rognan Hornorkester spiller på mange store arrangementer, både under 17. mai, Rognandagene
og ved julegrantenningen, i tillegg til at de spiller på mange mindre arrangementer i løpet av
året. De har store utgifter på dirigentlønn, notesett og vedlikehold av instrumenter.
Hornorkesteret søker om kr 40 000 i kulturmidler.
FriBU- Rognan søker om kr 5 000 i kulturmidler til barne- og ungdomsarbeidet i Rognan
Frikirke. De arrangerer søndagsskole annen hver søndag, i tillegg til at de driver Frikirkens
Fritidsklubb for barn i alderen 3- 13 år. De søker om kulturmidler til innkjøp av pedagogisk
undervisningsmateriell, bordspill og utstyr til formingsaktiviteter.
Saltdal Kystlag skal sammen med Saltdal Båtforening arrangere Trebåtdager i august 2014, og
har sendt en samlet søknad på kr 20 000 på festivalmidler og på kulturmidler. De søker
festivalmidler til gjennomføring av Trebåtdagene, og de søker kulturmidler til aktiviteter rettet
mot barn og ungdom. De planlegger at barn fra 8 år opp kan få ta ro-knappen, i tillegg til andre
aktiviteter som knuteslåing og en ballong hvor man kan «gå på vannet».
Rognan FSK Speidergruppe driver speiderarbeid for barn og ungdom i alderen 10 år og
oppover. Speiderne har ukentlige møter, og flere leirer i løpet av året. De søker om kr 10 000 til
drift.
Nr.

Søker:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rognan Damekor
Røkland Blandakor
Chorus Novus
Toppen Grendehus
UL Heimsyn
Norges Blindeforbund
Fauske og Sørfold
Revmatikerforening
Saltdal JFF
Rognan Hornorkester
FriBU- Rognan
Saltdal Kystlag
Rognan FSK
Speidergruppe
FAU v/ Røkland skole

8.
9.
10.
11.
12.

SUM

Medlemmer:
30
38 v
30
12 v
16 v

22 v&b

Søknadssum Tildelt 2013: Tildelt 2014:
2014:
5 000
2 000
3 000
3 000
2 000
3 000
18 000
2 000
5 000
10 000
2 000
3 000
15 000
5 000
10 000
6 000
0
0
5 000
0
15 000
40 000
5 000
20 000
10 000

10 000
25 000
5 000
4 000
10 000

12 000
26 000
5 000
5 000
10 000

-

-

0

152 000

82 000

Rådmannens innstilling
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Søker:
Rognan Damekor
Røkland Blandakor
Chorus Novus
Toppen Grendehus
UL Heimsyn
Norges Blindeforbund
Fauske og Sørfold
Revmatikerforening
Saltdal JFF
Rognan Hornorkester
FriBU- Rognan
Saltdal Kystlag
Rognan FSK Speidergruppe
FAU v/ Røkland skole

Tildelt 2014:
3 000
3 000
5 000
3 000
10 000
0
0
12 000
26 000
5 000
5 000
10 000
0

SUM
Vedrørende søknad fra FAU v/ Røkland skole er vedtaket i levekårsutvalgets sak 31/ 12 fortsatt
gyldig, og motivasjonshonorar gis kun til arrangør av 17. mai i Saltdals kommunesentrum
Rognan. Søknad fra FAU v/ Røkland skole avslås.
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Fordeling av kulturmidler til idrettsformål 2014
Foreliggende dokumenter:
• 6 søknader
• Saltdal kommunes budsjett for 2014
Sakens bakgrunn
Kulturmidler til idrettsformål har vært utlyst på kommunens hjemmeside med søknadsfrist 1.
mai 2014. Søknadsskjema var tilgjengelig på kommunens hjemmesider og på kulturkontoret. I
tillegg fikk alle idrettslag som tidligere har søkt om midler tilsendt søknadsskjema. Ved
søknadsfristens utløp var det kommet inn 6 søknader. Saltdal kommune har satt av kr 185 000,- i
budsjettet for 2014 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 fordeles.
Siden kr 60 000,- er avsatt til lysløyper, gjenstår det kr 125 000,- til fordeling mellom
idrettslagene.
Fordeling av antall medlemmer under 18 år og satsningsområder:
Idrettslag:
Antall medl. Satsningsområder i 2014:
under 18 år:
SK Wings
11 - Beholde det antall spillere de har.
- Kippermoen- cup i Mosjøen i juni.
- Andre turneringer i Nordland.
- Gjennomføring av Grendecupen i november.
Rognan IL
235 - Holde ungdom i aktivitet, spesielt i alder 14- 18 år.
- Rekruttere gutter.
- Hoppbakkene: ordne heiser, skihytta/ toalett (trengs i

FKSK

IL og UL
Heimhug
IL Vinger

Saltdal fotball
og
innebandyklubb
SUM

170

42
117

2

forbindelse med hovedlandsrennet i 2016).
- Holde barn og ungdom aktive lengst mulig.
- Skolere flere trenere.
- Skolere flere dommere.
- Leie inn foredragsholdere på ernæring og idrett.
- Skiaktiviteter
- Fotball
- All- idrettstilbud for barn født 2009- 2010.
- Fotballtilbud for barn født 2001- 2008.
- Skitilbud for barn født 2008 og eldre.
- Oppgradering av lysløypa på Vensmoen og utbygging av
skibua.
- Bedriftsfotball serie (nyoppstartet).

577

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 ble bedt om å komme med en uttalelse om fordeling ut fra søknadene som er
kommet inn. Idrettsrådet har sett igjennom søknadene, og har følgende innspill:
- 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 (eks.
Vinger IL), det være seg kretsrenn, sonerenn, cuprenn og klubbrenn på ski. På
trenersiden støtter de seg også på Vinger IL. Derfor ønsker idrettsrådet at Heimhug får
en noe mindre del av midlene i forhold antall medlemmer.
- Man må være obs på at idrettslag som har medlemmer som konkurrerer på kretsnivå har
store reiseutgifter.
I år er det kommet inn søknad fra Saltdal fotball- og innebandyklubb siden de har startet opp
med et lag i bedriftsfotballserien, hvorav 2 av spillerne er under 18 år. Siden det er kun 2 spillere
som er under 18 år, og dette er et lag i bedriftsserien, foreslås det ikke å innstille på midler til
dem.
Følgende forslag til fordeling foreligger:
Klubbnavn
SøknadsAnnet
beløp 2014
SK Wings
Rognan IL
FKSK
IL og UL
Heimhug
IL Vinger
Saltdal fotball
og

10 000
55 000 * 130
lyspunkt
60 000
50 000 * 61
lyspunkt
35 000 * 36
lyspunkt
6 000

Tildelt
2012

Tildelt
2013

2 000
49 000

Forslag til
innstilling
2014
3 000
3 000
55 000
54 000

32 000
3 000

35 000
5 000

39 000
3 000

19 000

20 000

26 000

-

-

0

innebandyklubb
Sum

216 000 227 lyspunkt

125 000

Midlene fordeles 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) =
IL Heimhug: Kr 4 000,- + (61 x kr 211,50) =
IL Vinger:
Kr 4 000,- + (36 x kr 211,50) =
SUM

ca kr 31 490,ca kr 16 900,ca kr 11 610,kr 60 000,-

Tilskudd til lysløyper plusses på øvrig tildeling.
Rådmannens innstilling
Klubbnavn:
SK Wings
Rognan IL
FKSK
IL og UL Heimhug
IL Vinger
Saltdal fotball og
innebandyklubb
Sum

Kulturmidler:
3 000
54 000
39 000
3 000
26 000
0

Tilskudd lysløyper:
31 490
16 900
11 610
-

Tildelt 2014
3 000
85 490
39 000
19 900
37 610
0

125 000

60 000

185 000
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Saksfremlegg
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Eksp. til:

Tildeling av festivalmidler 2014
Foreliggende dokumenter:
- Søknad fra Blåfrostfestivalen 2014
- Søknad fra Rognandagene 2014
- Søknad fra Trebåtdagene 2014
- Søknad fra Skogvokterdagen 2014
Sakens bakgrunn
Festivalmidlene for 2014 har vært utlyst på kommunens hjemmeside med søknadsfrist 1. mai.
For 2014 er det satt av kr.100.000 til fordeling. Søknadene skal inneholde årsmelding fra 2013,
regnskap fra 2013 og budsjett for 2014.
Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 4 søknader:
Blåfrostfestivalen
søknadssum kr 80 000
Rognandagene
søknadssum kr 50 000
Trebåtdagene
søknadssum kr 20 000
Skogvokterdagen
søknadssum kr 20 000
Bakgrunnen for å bevilge disse midlene var at Saltdal kommune ville legge spesielt til rette for
utvikling av to årlige større kulturarrangementer: Blåfrostfestivalen og Trebåtdagene. Tidligere
var Trebåtdagene annet hvert år, men nå arrangeres Rognan- og Trebåtdagene hvert år samtidig.
I 2007 ble det vedtatt å gi økonomisk støtte også til Skogvokterdagene.
Oversikt over tildeling de senere år:
Lag/ forening:
Blåfrostfestivalen
Rognandagene
Trebåtdagene
Skogvokterdagene

2011:
60 000
10 000
10 000
10 000

2012:
60 000
10 000
10 000
10 000

2013:
50 000
25 000
15 000
10 000

Bygdefolkets dag
Avsatt/udisponert

Ikke søkt
10 000

5 000
5 000

Ikke søkt
0

Vurdering
Blåfrostfestivalen
Blåfrostfestivalen har vært arrangert på Rognan hvert år fra 2004, som et samarbeid mellom
enkeltpersoner med kulturinteresse, lag og foreninger, Saltdal kommune, handelsstanden og
øvrig næringsliv. Erfaringene viser at det er grunnlag for en årlig vinterfestival i Saltdal - en
periode på året da det er få andre festivaler. For å få det til er man avhengige av lokale ildsjeler,
og disse legger ned et imponerende arbeid med festivalen. Blåfrostfestivalen har stor betydning
for Saltdals omdømme og er blitt en festival som gjenkjennes langt utenfor kommunens grenser.
Arrangementet er viktig for det lokale næringslivet, og for lag og foreninger i Saltdal. For at
ildsjelene fortsatt skal beholde gløden og yte videre innsats er det viktig at festivalen har
økonomisk forutsigbarhet. Saltdal kommune bidrar både med et årlig økonomisk tilskudd, pluss
betydelig bistand fra PLBY-enheten og servicetorget. For at Nordland fylkeskommune skal gi
tilskudd, er festivalen avhengig av at Saltdal kommune gir direkte økonomisk støtte.
Årets festival ble avholdt fra 8. – 15. februar.
Blåfrostfestivalen har levert en fyldig søknad, vedlagt både årsmelding, regnskap og budsjett.
Rognandagene/ Trebåtdagene
Trebåtdagene/Rognandagene samler årlig 7- 8 000 mennesker i Rognan sentrum over 3 dager i
august, og er en tradisjon med stor betydning for bl.a. handelsstanden. Trebåtdagene bidrar med
et tema som gjør dagene unike for Saltdal. Dette er viktig med tanke på bygdas båtbyggertradisjoner.
Saltdal Handelstandsforening søker om kr 50 000 til gjennomføring av Rognandagene 2014. De
har store kostnader når det gjelder annonsering, artister og innleid lyd- og lysutstyr. I tillegg har
de satset på en mer barnevennlig profil, og i fjor ble det leid inn blant annet hoppeslott og
klovner, noe de ønsker å gjøre også i år.
Saltdal Kystlag har sendt en samlet søknad på til sammen kr 20 000, hvor de søker om
festivalmidler til Trebåtdagene, og kulturmidler til gjennomføring av barne- og
ungdomsarrangementer under Rognan-/ Trebåtdagene. Kystlaget er innstilt med kr 5 000 av
kulturmidlene til dette formål.
Saltdal kommune støtter allerede arrangementene indirekte ved og delfinansiere sentrumslederstillingen som bl.a. arbeider med utvikling av Rognan- og Trebåtdagene.
Rognan-/ Trebåtdagene gjennomføres i uke 34.
For Rognandagene er årsmelding, regnskap og budsjett ikke klart innen søknadsfristen, men det
opplyses i søknaden om at dette ettersendes ved forespørsel.
Trebåtdagenes søknad inneholder årsmelding, regnskap og budsjett.
Skogvokterdagene
Skogvokterdagen arrangeres på Storjord av IL & UL Heimhug i samarbeid med Statskog.
Besøket har årlig ligget på ca. 2.000 mennesker. For utvikling av Storjordområdet er det viktig
med et arrangement som Skogvokterdagen, som trekker så mange folk til området.
Årets Skogvokterdag arrangeres 28. juni.
Søknaden er vedlagt regnskap, men ikke budsjett og årsmelding
Bygdefolkets dag alternerer mellom Beiarn, Skjerstad og Saltdal. Dermed er det Bygdefolkets
dag hvert 3. år, sist i 2012. De er dermed ikke aktuell søker i år.

Oppsummering:
Saltdal kommune har gjennom politiske vedtak bestemt at noen arrangementer skal det satses
på: Blåfrostfestivalen, Rognan- / Trebåtdagene og Skogvokterdagen. Alle disse arrangementene
er med på å bidra til positivt omdømme av Saltdal. Det er mulig for festivalene gjennom
kommunal festivalstøtte å legge opp til et program med kunstneriske kvaliteter og med innslag
for barn og ungdom som i seg selv ikke vil ha stor kommersiell interesse.
Rådmannens innstilling
Lag/ forening:
Blåfrostfestivalen
Rognandagene
Trebåtdagene
Skogvokterdagene
SUM:

Tildeles festivalmidler 2014:
Kr 55 000
Kr 25 000
Kr 10 000
Kr 10 000
Kr 100 000

Beløpet dekkes over konto 1.4700.5006/385 – Tilskudd allment kulturarbeid. Før utbetaling av
tilskuddet må årsmelding for 2013, samt regnskap for 2013 og budsjett 2014 framlegges.
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Samarbeidsavtale med Rognan hornorkester
Foreliggende dokumenter:
- Utkast til avtale
- Beregning av prosentlønn
- Arbeidsbeskrivelse for dirigent
Sakens bakgrunn:
I kommunestyrets budsjettbehandling i desember 2013 ble det gjort vedtak om at Rognan
Hornorkester (RH) skal betale dirigentlønna i sin helhet, - altså den indirekte støtten korpset har
fått ved at Saltdal kommune har dekket 25 % av bruttolønn for dirigent ble tatt bort. For 15 %
stilling som korpset kjøper utgjør dette for 2014 ca. 23.000 kr i merutgifter for korpset.
Dirigenttjenesten er en del av en kulturskolelærerstilling.
Vurdering:
Avtalen Rognan Hornorkester har hatt med Saltdal kommune gjennom kulturskolen skriver seg
tilbake til da kulturskolene fikk øremerket tilskudd fra staten. Da var det et krav for å få
statstilskudd at ved salg av dirigenttjenester skulle korps/orkester/kor kun betale 75 % av
dirigentkostnadene. I 2004 ble det øremerkede tilskuddet fjernet, og dermed dette kravet også.
Saltdal kommune har allikevel i årene deretter skjermet korpset og ikke endret på fordelingen av
dirigentkostnaden.
Rognan Hornorkester har i alle fall siden 1998 hatt formell avtale med Saltdal kommune
gjennom kulturskolen om kjøp av dirigenttjeneste. Korpset har i alle år betalt bruttolønnsutgifter
for dirigent, - dvs. lønn, feriepenger, pensjon og arbeidsgiveravgift, men dog kun 75 % av
utgiftene.
Ordning som har fungert godt og som begge parter er fornøyd med. Det er både lokale og
nasjonale føringer / forventninger om at kulturskolen skal være et lokalt ressurssenter, blant
annet for amatørmusikklivet. En måte å oppfylle denne rollen er å være behjelpelig med å skaffe
dirigent. Faktisk var det behovet for dirigent til korps som var den direkte årsak til at arbeidet
med å etablere musikkskolen kom i gang.

R.H. kunne i 2008 feiret 100 års jubileum, og har i dag i underkant av 30 medlemmer; - kun et
par av disse er ungdommer, noe som har sammenheng med at det ikke er noe skolekorps i bygda
i dag.
Det ligger godt til rette for samarbeid mellom R.H. og kulturskolen i og med at det er læreren på
blåseinstrument som er dirigent, og dette har ved flere anledninger utnyttet ved at elever har fått
spille i korpset. Og kanskje på denne måten kan interessen for korps blant de unge vekkes.
Avtale om kjøp av dirigenttjeneste bygger på tidligere avtaler og anbefalinger fra Norges
musikkorps forbund (NMF)
Fra NMF har RH fått anbefalt å si opp avtalen dersom Saltdal kommune krever at korpset skal
betale pensjonsutgiftene. Dette blant annet med bakgrunn i at dersom korpset påtar seg
arbeidsgiveransvaret så vil stillingen være så liten at det ikke er krav om innbetaling av pensjon
Etter møter med representanter fra RH er man nå kommet fram til et forslag til avtale om kjøp
av dirigenttjeneste som korpset synes er akseptabel. Se vedlagte avtale og vedlegg til denne.
Rådmannens innstilling:
Saltdal kommune og Rognan Hornorkester inngår avtalen som vedlagt der korpset betaler lønn,
feriepenger og arbeidsgiveravgift og Saltdal kommune dekker pensjonsutgiftene.
R.H. betaler heller ikke pensjonsutgiftene for vårsemesteret 2014.
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Harald Bakkes minnefond - Årsmelding og regnskap for 2013
Foreliggende dokumenter:
Regnskap for 2013
Revisjonsberetning for 2013
Sakens bakgrunn
Som representantskap for Minnefondet, skal Levekårsutvalget få årsmelding m.v. framlagt til
gjennomsyn.
Vedlagte dokumenter for 2013 legges frem for Levekårsutvalget
Rådmannens innstilling
Fremlagte årsregnskap og revisjonsberetning for 2013 godkjennes.
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Uttalelse fra levekårsutvalget vedr. OU-prosessens fase 2
Foreliggende dokumenter:
- Høringsnotatet vedr. OU-prosessens fase 2
Sakens bakgrunn
I OU prosessens fase 2 er det bestemt at det skal være en bred høring også blant de øvrige
nemnder og råd, herunder levekårsutvalget, eldrerådet, ungdomsrådet, rådet for
funksjonshemmede og arbeidsmiljøutvalget. Høringene tas med i saken til realitetsbehandlingen
i administrasjonsutvalget og kommunestyret.
Det presiseres at oppgitte antall årsverk er før reduksjon.
Rådmannens innstilling
Levekårsutvalget støtter den foreslåtte organiseringsmodellen som er arbeidet frem i fase 2.

