Saltdal kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Møteinnkalling

Levekårsutvalg
Formannskapssalen
20.10.2014
09:30

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

Saksliste
Utvalgssaksnr
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Arkivsaksnr

Saker til behandling
PS 31/14

Referater/Orienteringer - Levekårsutvalget 20.10.14
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2014/20

PS 32/14

Klage på delegert Saksfremlegg datert 12.05.2014

9-21

2014/107

PS 33/14

Endring av betalings praksis ved utleie av
samfunnshuset.

22-23

2011/53

PS 34/14

Samarbeidsavtale folkehelse

X

2014/747

Rognan 15.10.14
Lindis Pettersen
Leder

Saltdal kommune

Arkiv:
Arkivsaksnr:

2014/20

Saksbehandler: Christin Kristensen

Saksfremlegg
Utvalg
Levekårsutvalg
Sign.

Utvalgssak
31/14

Eksp. til:

Referater/Orienteringer - Levekårsutvalget 20.10.14
Foreliggende dokumenter:
- Rapport tilsyn 26.05.14 – Høyjarfall barnehage
- Rapport tilsyn 26.05.14 – Saltnes barnehage
- Rapport tilsyn – Knekthågen barnehage
- Rundskriv vedr. endringer i tobakkskadeloven fra 01.07.14
Orienteringer:
-

Kl. 0930 – Orientering vedr. arbeidet i Lyspunktet
Kl. 0945 – Orientering vedr. barnevernet

Rådmannens innstilling
Referatene og orienteringer tas til informasjon.

Møtedato
20.10.2014

Saltdal kommune

Arkiv:
Arkivsaksnr:

2014/107

Saksbehandler: Kristian Øse

Saksfremlegg
Utvalg
Levekårsutvalg
Sign.

Utvalgssak
32/14

Møtedato
20.10.2014

Eksp. til:

Klage på delegert Saksfremlegg datert 12.05.2014
Foreliggende dokumenter:
1. Økning av satser for SFO 2013
2. Informasjon til foresatte v/rektor
3. Klage på betalingssatser pr. 05.02.2014
4. Svar fra rektor om oversendelse av klage til Saltdal kommune v/rådmannen
5. Klage på betalingssatser for SFO pr.12.05.14 – avslag i delegert sak
6. Klage pr. 06.06.14 på delegert saksfremlegg datert 12.05.14
7. Klage av 06.06.14 på avslag SFO betaling fra skolefaglig om behandlingstidspunkt
8. Betalingssatser, vedtekter og retningslinjer for SFO fra 15.aug. 2014
Sakens bakgrunn:
Sakens bakgrunn ligger i betalingssatsene vedtatt for 2013, og spesielt timekjøp
på elevfrie dager, men også ut fra behov for kjøp av ekstra tid.
Vurdering:
Brukere av SFO er gjort kjent med politisk vedtatte priser gjennom skolene.
Behov for å kjøpe ekstra tid er en mulighet, men forutsigbarhet i forhold til
bemanning kan også være ei utfordring. Det er og den enkelte bruker som må velge
sats ut fra sine behov. En høy sats gir større romslighet i timebruk.
Sammenligning med andre kommuner gjøres ved vår fastsetting av priser.
Ut fra klagen, kan en ikke se nye momenter totalt i saken.
Rådmannens innstilling:
Klagen tas ikke til følge.

Saltdal kommune

Arkiv:

D12

Arkivsaksnr:

2011/53

Saksbehandler: Anders Krane

Saksfremlegg
Utvalg
Levekårsutvalg
Sign.

Utvalgssak
33/14

Møtedato
20.10.2014

Eksp. til:

Endring av betalings praksis ved utleie av Rognan samfunnshus.
Foreliggende dokumenter:
Sak 2011/53 Betalingssatser for Rognan Samfunnshus og Aktivitetshuset
Sakens bakgrunn
Generell justering av leiepriser foreslåes ikke tatt opp i denne saken. Standarden på leieobjektet
tilsier ikke prisøkning på nåværende tidspunkt.
I praktiseringen av utleie av Rognan samfunnshus er det ofte spørsmål om å få bruke huset i
foran gående og etterfølgende dager til klargjøring og rydding etter arrangementer.
Når det gjelder bruken for etterfølgende dager, når huset ellers er ledig er det fastsatt leiesatser.
Når det gjelder foran gående dager er dette ikke nevnt i «regulativet».
Den som har det praktiske ansvaret for utleien mener dette fører til konflikter og uklarheter om
bruken og betalingen.
Vi foreslår derfor at bruken av Rognan samfunnshus i foran gående dager knyttet opp mot
arrangementer når huset ellers er ledig betales etter taksten for leie påfølgende dager slik det er
vedtatt i Sak 11/11 i Levekårsutvalget.
Rådmannens innstilling
Praksis for leiefastsetting for Rognan samfunnshus endres i tråd med saksfremlegget med
virkning fra 01.01.15.

Saltdal kommune

Arkiv:
Arkivsaksnr:

2014/747

Saksbehandler: Solveig Annie Strøm

Saksfremlegg
Utvalg
Levekårsutvalg
Sign.

Utvalgssak
34/14

Møtedato
20.10.2014

Eksp. til:

Samarbeidsavtale folkehelse
Foreliggende dokumenter:
 Samarbeidsavtale folkehelse
Sakens bakgrunn
Samarbeidsavtalen for folkehelse er fylkeskommunens forslag til ny samarbeidsavtale som skal
gjelde fra 1.1.14. Administrasjonen har i møte med fylkeskommunen kommet frem til disse
prioriterte punktene som er viktigst for Saltdal kommune å prioritere de neste årene fremover.
Vurdering
Rådmann, ordfører og kommunalledere har i samarbeid med folkehelsekoordinator blitt enige
om å signere samarbeidsavtalen med Nordland Fylkeskommune. Samarbeidsavtalen skal legges
frem for levekårsutvalget før kommunestyret behandling.
Det skal lages en enkel tiltaksplan for kommunens folkehelsearbeid med bakgrunn i
samarbeidsavtalen. Tiltaksplanen tar utgangspunkt i folkehelseutfordringene. Fra tidligere år har
vi skriftliggjort folkehelseutfordringene slik som Lov om Folkehelsearbeid har pålagt oss.
Økonomi:
Det er endringer i den økonomiske støtten. Saltdal kommune får som tidligere kr. 100 000,- per
år i treårsperioden 2014-16. Som økonomisk støtte for kommunens arbeid med resultatområder
og tilhørende resultatmål gis i tillegg kr. 175 000,- per år. Disse pengene er det enighet om å
sette av på et fond til bruk i det daglige folkehelsearbeidet. Dette vil være en klar styrking av
folkehelsearbeidet.
Fra tidligere år er det avsatt kr. 20 000,- per år til folkehelsearbeid, og det har medført
stagnasjon i tiltak for å møte folkehelseutfordringene.
Fra dialogen med Nordland Fylkeskommune ble det bemerket at organiseringen og forankringen
av folkehelsearbeidet ikke er optimal.
Det bemerkes at kommuneplanens samfunnsdel ikke er laget. Oversiktsdokumentet om
folkehelseutfordringene skal brukes aktivt som kunnskapsgrunnlag i arbeidet med kommunal

planstrategi og i arbeidet med planer, strategier og tiltak. Kort sagt bør det være helse i alle
vedtak og tiltak vi gjør.
Rådmannens innstilling
Samarbeidsavtalen med Nordland Fylkeskommune signeres og handlingsplan lages.

