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Saltdal kommune

Arkiv:
Arkivsaksnr:

2011/1616

Saksbehandler: Liv Krane

Saksfremlegg
Utvalg
Levekårsutvalg
Sign.

Utvalgssak
1/12

Møtedato
23.01.2012

Eksp. til:

kulturenheten

Virksomhetsplan kultur 2012
Foreliggende dokumenter:
- Forslag til virksomhetsplan kultur 2012
Sakens bakgrunn
Virksomhetsplanen er satt sammen av tidligere vedtatte satsingsområder og mål for
kulturenheten, samt enhetens planer for drift og aktiviteter 2012.
Vurdering
Planen er et internt arbeidsdokument for kulturenheten der aktivitetene kan endre seg i
løpet av året.
Rådmannens innstilling
Kulturenhetens virksomhetsplan for 2011 tas til etterretning.

Saltdal kommune

Arkiv:
Arkivsaksnr:

2012/19

Saksbehandler: Liv Krane

Saksfremlegg
Utvalg
Levekårsutvalg
Kommunestyret
Sign.

Utvalgssak
2/12

Møtedato
23.01.2012

Eksp. til:

Etablering av rockebinge
Foreliggende dokumenter:
- Levekårsutvalget PS 13/11 Søknad til Musikkutstyrsordningen om Musikkbinge
- Tildelingsbrev fra Musikkutstyrsordningen 13.05.11
- Avtale om plikter og rettigheter ved anskaffelse av Musikkbinge med tilskudd
- Saltdal kommunes budsjett for 2012
Sakens bakgrunn
Saltdal kommune etablerte på begynnelsen av 1990-tallet et tilbud for musikkinteressert ungdom
i den nedlagte ”Ekmannsmia” på Rognan.
Tilbudet var rettet mot ungdom i alderen 13-18 år som spilte i band og som hadde behov for et
øvingslokale. Kulturenheten har siden starten vært ansvarlig for drift/ vedlikehold av selve
bygget, og ved oppstarten var det også tilknyttet stillingsressurser i forhold til aktiviteten på
Smia.
Det er ingen tvil om at Smia gjennom denne tiden har vært en viktig faktor i kommunens
forebyggende arbeid. Spesielt som et tilbud for uorganisert ungdom. Saltdal kommune har
fostret mange lovende musikere og scorer høyt på antall CD-utgivelser i forhold til folketallet.
De senere år har kommunen imidlertid slitt med driften. På grunn av salderinger i budsjettet har
stillingsprosentene tilknyttet Smia blitt kuttet. Rekrutteringen blant ungdom i den forebyggende
alderen 13 – 18 år har dessverre stoppet opp. Det er noen få brukere av Smia i dag, men disse er
godt voksne mennesker.
Det viser seg vanskelig å holde nødvendig kontroll med bygget og fra tid til annen har det utartet
seg til uønsket aktivitet på nattestid.
Bygget som i utgangspunktet er fra 1950-tallet er plassert bare noen få meter fra den gamle E6traseen opp gjennom bygda (se vedlagt kart). På vinterstid fører dette til at snø fra brøyting
legger seg langs bygningens side og presser ytterveggen innover. Konstruksjonen av Smia blir
av byggkyndige sagt å være i dårlig forfatning og ved tilsyn vil bygget mest sannsynlig måtte
stenges.

Vurdering
De siste årene har også trenden blitt endret og nye ordninger fra sentralt hold har kommet til. I
dag etableres det såkalte ”Rockebinger” for ungdom rundt om i landet. Disse bingene er
containerbaserte og fungerer som øvingslokaler for musikk. Bingene er støyisolerte og
brukervennlige i form av at utstyret er på plass og kan tas i bruk på en sikker måte uten form for
mye opplæring. Nabokommunene Fauske og Sørfold har etablert rockebinger og driftet disse
over en tid. Erfaringene fra begge kommunene er positive.
Saltdal kommune har søkt og i mai 2011 fått tilsagn om støtte fra musikkutstyrsordningen på
kroner 200.000,- til innkjøp av Rockebinge. I tillegg fikk Saltdal på tampen av 2011 tildelt kr
31.250 fra samme ordning til utstyr inne i bingen.
Innkjøp av selve bingen beløper seg totalt til ca. 320.000,I tillegg beregnes noen kostnader i forbindelse med selve etableringen. Dette arbeidet vil
imidlertid kunne gjøres som egeninnsats og vil derfor ikke være avhengig av bevilgninger.
Kommunen har avsatt 120.000,- på et SLT- fond. Disse midlene er øremerket forebyggende
tiltak blant barn og ungdom og foreslås brukt til rockebingen.
Budsjett innkjøp av Rockebinge:
Bevilget beløp fra musikkutstyrsordningen
Egenandel Saltdal kommune
Egeninnsats etablering
Sum kostnader innkjøp/etablering av rockebinge

200.000,120.000,80.000,400.000,-

Plassering:
Kulturenheten har vært i dialog med rektor for Rognan ungdomsskole vedrørende en fremtidig
plassering av en eventuell rockebinge, og sambruk av denne. Skolen stiller seg på det nåværende
tidspunkt positive til at en slik binge kan etableres på skolens område. Bingen kan i så tilfelle
også brukes i undervisningssammenheng.
Plassering av bingen må imidlertid saksbehandles og til slutt godkjennes. Denne prosessen er
naturlig nok ikke påbegynt fordi man er avhengig av at et endelig vedtak om anskaffelse av
bingen er fattet.
Årlige driftskostnader:
Dagens netto driftsbudsjett på Smia utgjør årlig 42.000,- kroner. Ved å flytte denne
budsjettposten til drift av rockebinge vil vi kunne utnytte midlene bedre. Ressursene vil kunne
rettes mer mot personer som er i direkte kontakt med ungdommen og som har et
oppfølgingsansvar.
De resterende midlene som er nødvendig for drift av bingen hentes ved innføring av
egenandeler. Dette gjøres også andre steder hvor rockebinger er etablert.
Budsjett kostnader drift Rockebinge
Administrasjon (10 %) stilling inkl. sosiale kostnader
Strøm
Vedlikehold av utstyr
Renhold
Avskrivning 2%
Totale driftskostnader pr.år

50.000,4.902,15.000,4.000,2.410,76.312,-

Budsjett driftsinntekter.
Overflytting budsjettpost 6501 øvingslokale musikk (Smia)
Inntekter utleie av Rockebinge
Totale driftsinntekter pr. år

42.000,34.312,76.312,-

Det er selvfølgelig mulig å investere i innkjøp av Rockebinge og samtidig drifte Smia. I så
tilfelle vil man i tillegg til overnevnte kostnader måtte øke budsjettrammen på rockebingen med
42.000,- kroner (driftsbudsjettet som i dag er tilknyttet Smia).
Hvis Smia fremdeles skal opprettholdes som et kommunalt tilbud til voksne vil dette kreve
omfattende restaurering og renovering av bygget. Det antas at kostnadene vil beløpe seg til flere
hundre tusen. I tillegg bør 10% stilling som driftsansvarlig for Smia gjenopprettes noe som vil
føre til en økning i budsjettrammen på ca. 50.000,- kroner.
Rådmannens innstilling
Saltdal kommune ønsker å satse på et fremtidig tilbud for musikkinteressert ungdom 13 – 18 år,
og stiller seg positive til etableringen av rockebinge i Saltdal.
Egenandel på 120.000,- kroner bevilges fra avsatte midler på SLT-fond.
Budsjettpost 6501 (driftsmidler Smia) på 42.000,- kroner flyttes til årlig drift av Rockebinge.
Ekmannsmia legges ut til salg på det åpne marked til høystbydende.

Saltdal kommune

Arkiv:
Arkivsaksnr:

2007/389

Saksbehandler: Mary-Ann Meisler

Saksfremlegg
Utvalg
Levekårsutvalg
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Møtedato
23.01.2012

Eksp. til:

Enhet for helse og familie, økonomiavdeling

Videreføring av prosjektstillinger knyttet til boligsosialt arbeid og
rus.
Foreliggende dokumenter:
-

Tilskudd over statsbudsjettets kapittel 0621.63 for 2011 – boligsosialt arbeid til Saltdal
kommune.
Tilskudd til kommunalt rusarbeid i Saltdal kommune over statsbudsjettet kapittel 763
post 61 for 2011.
Orientering fra Fylkesmannen om ny frist 1. februar 2012 for søknad for 2012 både for
boligsosialt arbeid og rusarbeid

Sakens bakgrunn
Fylkesmannen forvalter tilskudd på vegne av Helsedirektoratet for rusprosjektet. For boligsosialt
arbeid er det Arbeids-og velferdsdirektoratat i samarbeid med Fylkesmannen som forvalter
midlene.
Saltdal kommune har etter søknad fått tilført midler fra Fylkesmannen til to prosjekter i Saltdal
kommune:
1. Boligsosialt arbeid
Kommunen har fått lønnstilskudd til dette prosjektet i 3 år. Målgruppen for prosjektet er
prioriterte brukere som trenger oppfølging og bistand for å kunne bo og nyttiggjøre seg egen
bolig, ofte brukere i aldersgruppen 18 – 30 år med rus- og psykiske problemer.
2. Kommunalt rusarbeid
Kommunen har fått lønnstilskudd til prosjektet kommunalt rusarbeid i fire år. Målgruppen for
prosjektet er brukere med betydelige problemer ned rus, noen av disse med psykiske
helseproblemer i tillegg.

Det søkes nå om videreføring av disse prosjektene.
Vurdering
Tilskudd til boligsosialt arbeid er et ledd i regjeringens handlingsplan mot fattigdom.
Hovedformålet er å styrke og utvikle de ordinære tjenestene i kommunen slik at de bedre kan
ivareta bostedsløse og rusmiddelmisbrukeres behov for oppfølging i bolig.
Saltdal kommune har over tid hatt stort behov for boliger, spesielt gjelder dette for
vanskeligstilte. Alt etter hva en legger i begrepet bostedsløse, så kan nok antallet variere, men vi
har noen som har høyst midlertidig botilbud. Behovet for kriseboliger med lav standard er
økende.
Med den boligmangelen som er i kommunen, så har en etablert jevnlige møter mellom
rus/psykiatri, flyktningetjeneste, NAV og kommunens boligstiftelse. Dette for å få til et
samarbeid mellom ulike kommunale tjenester vedr. boliger, og på den måten kunne legge til
rette for et helhetlig boligsosialt arbeid lokalt.
Vi har i en periode også brukt virkemidler fra Husbanken, startlån /tilskudd for at
vanskeligstilte, samt unge i etableringsfasen, har fått kjøpt egen bolig. Foreløpig har dette vært
et positivt tiltak.
Mange vanskeligstilte trenger i tillegg omfattende oppfølging i bolig, bl. a. til dagligdagse
gjøremål, lære seg «å bo». Antall vedtak i forhold til individuell veiledning har økt.
For å kunne ivareta videreføre av det helhetlige boligsosiale arbeidet som foregår i kommunen,
samt konkret oppfølging i bolig, er det fortsatt behov for å få økt stillingsressurs til den ordinære
tjenesten.
Tilskudd til kommunalt rusarbeid er en del av opptrappingsplanen for rusfeltet, og formålet med
tilskuddsordningen er å øke kapasiteten i kommunenes rusarbeid, slik at mennesker med
rusmiddelproblemer får et tjenestetilbud som er helhetlig, tilgjengelig, samordnet og tilpasset.
Tilskuddet skal gi en reell utvidelse av kapasiteten i det samlede kommunale rusarbeidet og
bidra til en styrking av de lovpålagte kommunale helse-og omsorgstjenestene.
Saltdal i likhet med andre kommuner har utfordringer når det gjelder rus og kriminalitet. Dog er
Saltdal noe spesiell i forhold til beliggenhet og gjennomfart ved at E 6, jernbane og
veiforbindelsen til Sverige går gjennom dalen, noe som kan lette tilgangen på rusmidler. Vi
registrerer at rusutfordringene øker, spesielt er det registrert flere unge brukere.
I Saltdal har vi en svært oppegående rus/psykiatritjeneste som til daglig gjør en god jobb i
forhold til målgruppen. Likevel ser vi at tjenesten ikke strekker til av den grunn at utfordringene
blir mer og mer sammensatte og komplekse.
Det jobbes også godt på det forebyggende plan. Her nevenes TIBIR, tidlig innsats for barn i
risiko, der det nylig er gjennomført foreldrerådgivingskurs. Vårres unga, vårres framtid er et
annet prosjekt som Saltdal er med på der det er mulig gjennom kartlegging å finne områder som
kommunen har forbedringspotensiale med utgangspunkt i Barnekonversjonens intensjoner.
I Saltdal har vi en svært oppegående rus/psykiatritjeneste som til daglig gjør en god jobb i
forhold til målgruppen. Likevel ser vi at tjenesten ikke strekker til av den grunn at utfordringene
blir mer og mer sammensatte og komplekse. I tillegg er det mange nye forhold som berører

rusarbeidet og får innvirkning på kommunens oppfølgingstilbud. Her nevnes
samhandlingsreform, økt satsing på folkehelsearbeid og ny helse-og omsorgslov. Behovet for
fortsatt kapasitetsøkning i det samlede kommunale arbeidet på rusmiddelfeltet er klart tilstede.
Rusmiddelpolitisk handlingsplan står ovenfor rullering i nærmeste framtid. Det samme gjelder
Plan for psykisk helse, her sett i forhold til ny helse-og omsorgslov og ny folkehelselov med
økte krav for kommunene.
Rådmannens innstilling
Saltdal kommune ønsker å styrke arbeidet med oppfølgingen av målgruppen vanskeligstilte,
spesielt knyttet opp mot brukere med rus/psykiske problem.
Levekårsutvalg anmoder at det på sikt blir en permanent styrking av dette arbeidet gjennom økt
kapasitet/bemanning – utadrettet oppfølging og forebygging.

Saltdal kommune

Arkiv:
Arkivsaksnr:

2010/136

Saksbehandler: Ben Stenvold

Saksfremlegg
Utvalg
Levekårsutvalg
Sign.
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Møtedato
23.01.2012

Eksp. til:

NAV-kommune, økonomiavdeling, revisjon

Prisjustering av satsene for økonomisk sosialhjelp 2012
Sakens bakgrunn
Vedtaket i levekårsutvalget i 2011 ble det bestemt å heve satsene opp til den statlige normen på
de områder vi lå under. I samme møte ble det vedtatt at satsene skulle prisreguleres årlig.
NAV Saltdal ønsker i dette forslaget å gå tilbake på å ikke beregne barnetrygd som inntekt i
behandlingen om søknad til økonomisk sosialhjelp.
Erfaring:
Vi så utgiftene økte betraktelig på økonomisk sosialhjelp etter at vi innførte ordningen å ikke
beregne barnetrygden som inntekt. Regnskapet for 2011 viste at vi hadde et merforbruk på kr.
850.000 i forhold til budsjett.. I budsjettet for 2012 er vi bedt om å kutte kr. 600.000. Pga dette
ønsker vi å ta inn ordningen om at barnetrygden skal beregnes som inntekt i behandlingen om
økonomisk sosialhjelp. Med denne ordningen får vi også en felles profil med de andre NAV
kontorene i vårt tjenesteområde som består av Fauske, Saltdal, Sørfold og Hamarøy.
Etter lov om folketrygd § 1 er formålet med barnetrygden at den skal bidra til å dekke utgifter til
forsørgelse av barn.
Erfaringen viser at vi har fått flere brukere som kvalifiserer til økonomisk sosialhjelp med å ta
bort barnetrygd i inntektsvurdering.
Dersom det blir et vedtak på å legge barnetrygden til grunn som inntekt, ønsker NAV Saltdal å
fremdeles ha fokus på bekjempelse av barnefattigdom. Her tenkes å søke kilder i forhold til
prosjekter hvor vi kan spisse innsatsen mot denne målgruppen som eks. gjennom prosjektmidler
via Fylkesmannen.

Nye satser:
Indeksregulering for økonomisk sosialhjelp for 2012
Langtidssatser
Enslige
Ektepar/samboere
Samboende - en person
0-5 år
6-10 år
11-17 år
Hjemmeboende over 18 år

2011
5427,- (5288)
8783,4392,2017,2681,3361,3302,-

2012
5427,- (5373)
9310.4656.2138.2842,3563,3500,-

Dagsats 2012
181,310.155.71.95.119.117.-

2011
3618,6643,3322,1598,2159,2699,2625,-

2012
3618,7042,3521.1694,2289,2861,2783,-

Dagsats 2012
121,235.117,56,76,95.93.-

75,-

75,-

75,-

Korttidssatser
Enslige
Ektepar/samboere
Samboende - en person
0-5 år
6-10 år
11-17 år
Hjemmeboende over 18 år

Krisehjelp (dagsbasert)

Tallene i parentes viser statlige veiledende satser for 2012.
Langtidsnorm:
Utgifter til husleie, strøm og oppvarming, bolig- og innboforsikring og utstyr regnes som
livsopphold men er ikke medregnet i normen jfr. Rundskriv I-34/2001 punkt 5.1.4.1 Dekning av
dette må vurderes særskilt i hvert enkelt tilfelle.
Utgifter som i rundskriv I-34/2001 punkt 5.1.4.2 er definert som spesielle utgifter og ikke inkludert

i normen er: Utgifter i sammenheng med høgtids- og merkedager, fritidsutstyr, spedbarnsutstyr,
barnepass, skolestart, videregående opplæring, utgifter knyttet til samvær med barn, lege,
psykolog m.m. legemidler, tannbehandling, syns- og hørselshjelpemidler m.m. flytteutgifter,
vedlikehold av egen bolig, bilhold og ellers særskilte behov.
Vurdering/kommentarer:
Det å vokse opp i fattigdom betyr som oftest dårlige boforhold, økt risiko for dårlig fysisk og
mental helse og kanskje en vedvarende opplevelse av å høre til en familie som ikke har råd til
det andre tar som en selvfølge. For disse barna betyr det en dårlig start på livet.
Fattigdomsproblematikken er et fokusområde i dag.
For å bedre situasjonen for grupper med lav inntekt og levekårsproblemer over tid, kreves bred
innsats og et bredt spekter av tiltak. Sosialtjenestens rolle er å bidra med hjelp til selvhjelp og
være sikkerhetsnettet for de som er utsatt for fattigdom.
Selv om kommunene fastsetter normer/satser for økonomisk sosialhjelp, skal det alltid foretas en
individuell vurdering av den enkeltes behov og livssituasjon. For å gjøre en god jobb er
sosialtjenesten i stor grad avhengig av å samarbeide med andre instanser i kommunen og

eksternt i næringslivet. Vi i NAV har et særskilt fokus på samarbeid med andre, bruke
tiltaksverktøyene våre godt for å bidra til selvhjelp for den enkelte.
Alle inntektsformer som lønn, stønader, trygder, pensjoner m.m. legges til grunn ved utmåling
av økonomisk stønad for den enkelte. I tillegg må alle som søker økonomisk bistand hos NAV
være registret aktive arbeidssøkere. Ekskludert fra inntektsgrunnlaget i er grunn- og
hjelpestønader.
Rådmannens innstilling
Saltdal Kommune vedtar å prisjustere satsene etter konsumprisene i nasjonalbudsjettet for 2012
(1,6 %). Nye satser gjelder fra 01. 02. 2012. Satsene konsumprisjusteres årlig per 1. februar.
I tillegg bes Saltdal kommune å beregne barnetrygd som inntekt ved utmåling/vurdering av
økonomisk sosialhjelp.
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Valgte medlemmer og varamedlemmer (sendes ut sammen med innkalling til
neste møte i levekårsutvalget)

Valg av klientutvalg for perioden 2012-2015
Sakens bakgrunn
I k.sak 50/02 ble det blant annet vedtatt følgende:
Lovpålagte utvalg som opprettholdes ved at levekårsutvalget ivaretar oppgavene:
- 5 av medlemmene fungerer som kleintutvalg/klagenemnd i hht. lov om helsetjenester i
kommunen og lov om sosialtjenester m.v.
- Hel eller del av utvalget fungerer som klageorgan for et administrativt opptaksutvalg for
barnehage og SFO.
Levekårsutvalget velger selv de fem medlemmer og varamedlemmer til klientutvalget.
I forrige periode var det gjort følgende valg:
Som klientutvalg for perioden 2008-2011 velges:
Medlem
Varamedlem
Trond Andreassen
Grete Loe
Ann Kristin Engan
Linda Myrvoll
Lindis Pettersen
Johanne Larsen *
Omar Aardal
Ann Guro Hansen *
Ronny Sortland
Wenche Skarheim *
*) Disse var varamedlemmer til levekårsutvalget.
Hele utvalget har fungert som klageorgan vedr. opptak av barn i barnehage og SFO.
Rådmannens innstilling
Som medlemmer og varamedlemmer av klientutvalget for perioden 2012-2015 velges:

