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Rognan, 04.03.13
Lindis Pettersen
Leder

2013/263

Saltdal kommune

Arkiv:
Arkivsaksnr:

2013/12

Saksbehandler: Christin Kristensen

Saksfremlegg
Utvalg
Levekårsutvalg
Sign.

Eksp. til:

Referater - Levekårsutvalget 11.03.13
Foreliggende dokumenter:
- Tilsynsrapport Rognan barnehage 28.01.13
Rådmannens innstilling
Referatet tas til orientering.

Utvalgssak
6/13

Møtedato
11.03.2013

Saltdal kommune

Arkiv:

F40

Arkivsaksnr:

2011/1096

Saksbehandler: Mary-Ann Meisler

Saksfremlegg
Utvalg
Levekårsutvalg
Kommunestyre
Sign.

Utvalgssak
7/13

Møtedato
11.03.2013

Eksp. til:

Samarbeidsavtale vedr. interkommunalt barnevernsamarbeid
mellom Beiarn og Saltdal kommune - nytt saksframlegg
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.
Levekårsutvalgssak 4/13: Samarbeidsavtale vedr. interkommunalt barnevernsamarbeid
mellom Beiarn og Saltdal kommune.
Nytt forslag til samarbeidsavtale for barneverntjenesten i Beiarn og Saltdal kommune
(Vedlagt)

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.»
Levekårsutvalget fattet følgende vedtak 28.01.2013:
« Forslag til samarbeidsavtale for barneverntjenesten i Beiarn og Saltdal kommune
godkjennes.»

I ettertid har administrasjonen på anmodning fra Fagforbundet sjekket med KS og andre
interkommunale barneverntjenester vedr. arbeidstid og kjøretid. Dette er grunnlaget for at saken
tas opp til ny behandling.
Vurdering
I henhold til samarbeidsavtalen som var lagt fram i Levekår 28.01.2013 så medførte det at
ansatte enkelte dager ville få en arbeidsdag som var ca 2 timer (kjøretid Beiarn- Saltdal) lengre
enn normalt, noe som i følge KS sannsynligvis ligger utenfor arbeidsgivers styringsrett.
Interkommunalt barnevern i Vesterålen som består av flere kommuner, har også måttet endre til
at kjøretid til nabokommuner inngår i arbeidstiden, noe som i utgangspunktet ikke var ønskelig.
Det har også fra kommunens side vært forutsetning at ansatte i begge kommuner skulle ha like
arbeidsordninger.
Konsekvensene med dette er at utøvende tjenesten blir noe redusert i forhold til det det var
tiltenkt. Totalt vil det innebære en ukentlig reduksjon på 10 timer som tilsvarer 26,6 % stilling.
I diverse utredninger knyttet til interkommunal barneverntjeneste er det alltid påpekt at en ikke
kan beregne noen økonomisk besparelse med en interkommunal tjeneste, heller det motsatte.
Sett opp mot de kvalitetsfordeler en interkommunal tjeneste har, så er kanskje ikke den
reduksjonen så merkbart. Allerede så langt er det også i Saltdal registrert en merkbar
kvalitetsforbedring på tjenesten i og med at alle stillinger nå er besatt.
I forhold til avtale vedtatt 28.01.2013 så er den justerte avtalen som her legges fram, endret i pkt
4. vedr. kontorsted. Ellers er det bare småjusteringer som er foretatt.
Rådmannens innstilling
Nytt forslag til samarbeidsavtale for barnevernstjenesten i Beiarn og Saltdal kommune
godkjennes.

Saltdal kommune

Arkiv:
Arkivsaksnr:

2013/22

Saksbehandler: Grete Pettersen

Saksfremlegg
Utvalg
Levekårsutvalg
Sign.

Utvalgssak
8/13

Møtedato
11.03.2013

Eksp. til:

Årsplan enhet barnehager 2013
Foreliggende dokumenter:
- Årsplan 2012
- Evaluering av årsplan 2012
- Årsplan 2013, vedtatt i styrermøte 12.02.2013
Sakens bakgrunn
Barnehagene styres etter lov om barnehager med forskrifter samt etter Rammeplan for
barnehagene.
For å sikre at rammeplanen følges og for å gi barnehagene et godt utgangspunkt for den enkelte
barnehages årsplan, utarbeides det nå en felles virksomhetsplan for alle barnehagene.
Planene vil gå over 4 år og vil bli behandlet i Levekår våren 2013.
Årsplan som legges fram her, er en oversikt over de områdene vi prioriterer særskilt i 2013.
Vurdering
Plan vedtatt i styrermøte 12.02.2013:

Plan 2013
Tema

Innhold

Ansvar

Tid

VEDLIKEHOLD
BYGG

Sluttføre etter vedtatt plan

R-leder/styrer i
samarbeid med
BYTE
Styrerne i
samarbeid med LA
21gruppa

Sommer
2013

Foreldreveilederne

Hele 2013

FOKUS PÅ
Innenfor LA 21 prosjektene å skolere
REALFAGENE I barn og voksne i geologi, biologi, fysikk
BARNEHAGEN og kjemi
FOLKEHELSE/

• TIBIR

Hele 2013

PSYKISK
HELSE
KOMMUNALT
TILSYN
KOMPETANSE

TILSKUDD TIL
PRIVATE
BARNEHAGER

• Felles virksomhetsplan
• Prosjekt Ut=in
Føres etter barnehageloven og på
rammeplanens innhold. 4 barnehager
gjenstår i 2013.
Evaluere plan for tilsyn.
• Rekruttering av førskolelærere
• Øke antall tilsatte med fagbrev
• Kursrekke for assistenter
• LA 21, samarbeid med
videregående skole
• Utarbeide års-hjul samt avtale
med de private. Politisk
behandling

R-leder/styrer
R-leder/styrer
R-leder/Engan bhg
R-leder

Vår 2013
Hele 2013

R-leder/styrer
RKK
LA21gruppa

Hele 2013

R-leder

Vår 2013

Rådmannens innstilling
Levekårsutvalget tar årsplan enhet barnehager 2013 til orientering

Våren 2013

Saltdal kommune

Arkiv:

G10

Arkivsaksnr:

2009/1400

Saksbehandler: Solveig Annie Strøm

Saksfremlegg
Utvalg
Levekårsutvalg
Sign.

Utvalgssak
9/13

Møtedato
11.03.2013

Eksp. til:

Handlingsplan for folkehelse 2013.
Foreliggende dokumenter:
Handlingsplan for folkehelse
Sakens bakgrunn
Levekårsutvalget bør uttale seg om handlingsplan for folkehelse. Hvert år lages det en ny
handlingsplan som skal ta for seg folkehelseutfordringene i Saltdal kommune, og finne
realistiske tiltak innenfor budsjettet. Handlingsplanen har sitt utspring fra Folkehelseplanen
2013-16 som er under bearbeiding.
Vurdering
Hvert år skal det leveres inn handlingsplan for folkehelse til Nordland Fylkeskommune innen
31.1. Dette er gjort. Det er krav om fremdrift i folkehelsearbeidet. Planen er laget i samarbeid
med arbeidsgruppa for folkehelse som er tverrfaglig og har frivillige og bedrifter med. I løpet av
året kan det også dukke opp nye ideer og ønsker fra befolkningen og arbeidsgruppa om
folkehelsetiltak. Dette prøves å imøtekommes så langt det lar seg gjøre selv om det ikke står i
handlingsplanen.
Til neste år bør levekårsutvalget få forslag til handlingsplanen tidligere slik at vi kan gjøre
endringer før planen sendes til fylkeskommunen.
Rådmannens innstilling
Handlingsplanen for folkehelse tas til orientering.

Saltdal kommune

Arkiv:

223

Arkivsaksnr:

2012/935

Saksbehandler: Raymond Stolpen

Saksfremlegg
Utvalg
Levekårsutvalg
Sign.

Utvalgssak
10/13

Møtedato
11.03.2013

Eksp. til:

Skansen nærmiljøanlegg - Søknad om utbetaling av tilskudd
Foreliggende dokumenter:
• Søknad fra skansen velforening vedrørende planlagt bygging av balløkke.
• Søknad vedrørende Skansen nærmiljøanlegg.
• Søknad om tilskudd- Skansen nærmiljøanlegg.
Sakens bakgrunn:
Skansen velforening søkte om 130 000,- vedrørende etablering av balløkke på Skansen. Da
tippemiddelpotten fra fjoråret(2011) var oppbrukt ble søknadsbeløpet avkortet med 30 000,Søkerne fikk en lovnad på at de resterende 30 000,- skulle hentes fra neste års bevilgning. Hele
nærmiljøanlegget er fullført, med stor dugnadsinnsats men noe av finansieringen er banklån tatt
opp med bakgrunn i løftet om tildeling for 2013. Skansen velforening søker derfor Saltdal
kommune om utbetaling av de resterende kr; 30 000,Vurdering:
Balløkke på Skansen er et godt eksempel på privat initiativ i et nærmiljø som fremmer et
positivt oppvekstmiljø for mange barn og unge i området.
Skansen nærmiljøanlegg har aktiviteselementer for ulike aldersgrupper, fra lekeplasser for de
minste til utfordrende aktiviteter for ungdom.
Anlegget er også tilrettelagt med et område med bord og benker slik at hele familier kan være
der og bruke anlegget sammen. Velforeningen har lagt ned betydelige arbeidsinnsats i dette
anlegget.
Skansen nærmiljøanlegg ligger som 1. prioritert på handlingsplan over nærmiljøanlegg i
kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser, det er viktig at anlegg ferdigstilles
også økonomisk.
Rådmannens innstilling
Skansen velforening tildeles kr 30 000,- av avsatt egenandel til spillemidler i budsjett for 2013

Saltdal kommune

Arkiv:

U63

Arkivsaksnr:

2012/1221

Saksbehandler: Christin Kristensen

Saksfremlegg
Utvalg
Levekårsutvalg
Sign.

Utvalgssak
11/13

Møtedato
11.03.2013

Eksp. til:

Søknad om serveringsbevilling - Perlys Gatekjøkken
Foreliggende dokumenter:
- Søknad om serveringsbevilling dat. 20.02.13
Sakens bakgrunn
Perlys Gatekjøkken er solgt til nye eiere. De må derfor søke om ny serveringsbevilling.
Etablissementet skal nå driftes av Perlys Gatekjøkken A/S v/Rønnaug Markussen.
Rønnaug Markussen skal være daglig leder. Hun har bestått etableringsprøven.
Øvrig nødvendig dokumentasjon er vedlagt søknaden.
Søknaden er oversendt lensmannen og enhet for helse og familie til uttalelse.
Vurdering
Uttalelse fra Lensmannen og enhet helse og familie legges frem i møtet.
Rådmannens innstilling
Perlys GatekjøkkenA/S v/Rønnaug Markussen gis serveringsbevilling for Perlys Gatekjøkken i
gatekjøkkenets lokaler med Rønnaug Markussen som daglig leder.
Bevillingshaver: Perlys Gatekjøkken v/ daglig leder Rønnaug Markusen
Styrer:
Rønnaug Markussen
Bevillingen kan gis under forutsetning av Mattilsynets godkjenning av lokalene.

Saltdal kommune

Arkiv:

U63

Arkivsaksnr:

2012/375

Saksbehandler: Christin Kristensen

Saksfremlegg
Utvalg
Levekårsutvalg
Sign.

Utvalgssak
12/13

Møtedato
11.03.2013

Eksp. til:

Søknad om serveringsbevilling - Fratelli Saltdal A/S
Foreliggende dokumenter:
- Søknad om serveringsbevilling dat. 13.02.13
Sakens bakgrunn
Fratelli Saltdal A/S v/Ugur Yeksun skal overta driften av restaurant Fratelli Rognan A/S i
lokalene til tidligere Femmer’n.
I denne forbindelse har de søkt om serveringsbevilling.
Nødvendig dokumentasjon som firmaattest, etablererprøve mv. er vedlagt søknaden.
Søknaden er oversendt lensmannen i Saltdal og Beiarn til uttalelse og avd. rus/psykiatri til
uttalelse.
Fratelli Rognan skal være en restaurant med tilbud om levende musikk enkelte dager.
Ugur Yeksun skal være styrer for serveringsbevillingen. Han har bestått etablererprøven som er
et krav for å få serveringsbevilling.
Uttalelse fra Lensmannen og avd. rus/psykiatri legges frem i møtet.
Bevillingen kan gis under forutsetning av Mattilsynets godkjenning av lokalene.
Vurdering
På bakgrunn av at formelle krav er oppfylt anbefales søknad om serveringsbevilling innvilget.
Rådmannens innstilling
Fratelli Saltdal A/S v/Ugur Yeksun gis serveringsbevilling for Fratelli Rognan A/S i lokalene til
tidligere Femmer’n med Ugur Yeksun som daglig leder.
Bevillingshaver: Fratelli Saltdal A/S v/dagligleder Ugur Yeksun
Styrer:
Ugur Yeksun
Bevillingen kan gis under forutsetning av Mattilsynets godkjenning av lokalene.

Saltdal kommune

Arkiv:
Arkivsaksnr:

2013/263

Saksbehandler: Anders Krane

Saksfremlegg
Utvalg
Levekårsutvalg
Sign.

Utvalgssak
13/13

Møtedato
11.03.2013

Eksp. til:

Årsplan kulturenheten 2013
Foreliggende dokumenter:
Utarbeidet årssplan for kulturenheten 2013
Sakens bakgrunn
Virksomhetsplanen er satt opp på bakgrunn av tidligere vedtatte satsingsområder og mål for
kulturenheten, samt enhetens planer for drift og aktiviteter i 2013
Vurdering
Kulturenheten er i første halvår under utredning med sikte på hvordan kulturenhetens arbeid kan
styrkes på bakgrunn av et vedtak i forbindelse budsjettet. Dette arbeidet krever en hel del
tidsbruk for alle ansatte i enheten. Videre vil det i deler av dette året være vakanse i stilling som
kulturkonsulent og skifte i stilling som idretts og ungdomskonsulent. Leder av enheten og
kulturskolerektor er engasjert i større prosjekt/utviklingsarbeid som krever mye arbeidstid hver
uke.( Båtbyggermuseum og Galleri Adde/Zetterqist )
Planen er et internt arbeidsdokument for kulturenheten der aktivitetene kan bli endret i løpet av
året som følge av hendelser og endringer i ressurssituasjonen.
Rådmannens innstilling
Kulturenhetens årssplan tas til etterretning.

