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Virksomhetsplan for skolene i Saltdal 2012/2013
Foreliggende dokumenter:
Virksomhetsplaner fra Rognan barneskole, Rognan ungdomsskole og Røkland skole.
Sakens bakgrunn:
De tre skolene er pålagt å levere virksomhetsplaner som legges fram for skoleeier.
Virksomhetsplanene er bygd opp etter sentrale føringer som gis i Opplæringsloven med
forskrifter. Virksomhetsplanen skal videre harmonere med sentrale føringer som
Kunnskapsdepartementet legger opp til.
Vurdering:
Elementer som behandles/berøres i Nettverk skole, danner bakteppe for innhold i
virksomhetsplanene. I tillegg har skolene infohefter, rutinebeskrivelser og retningslinjer
som utfyller virksomhetsplanene for å gi god informasjon til brukerne.
Virksomhetsplanene og de opplysninger som framstår gjennom Skoleporten, gir grunnlag
for årlig Tilstandsrapportering. Så snart ny Oppvekstplan foreligger, vil en vurdere en felles
mal som virksomhetsplan for skolene i Saltdal.
Rådmannens innstilling:
Virksomhetsplanene for grunnskolene i Saltdal 2012/2013 tas til orientering.
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Prinsipper for fordeling av ressurser mellom skolene 2013
Foreliggende dokumenter:
Levekårsutvalgets vedtak i sak 36/11 – «Prinsipper for fordeling av ressurser mellom skolene
2012»
Sakens bakgrunn:
Fordeling av ressurser til skolene bygger på Vestvågøymodellen som tidligere er vedtatt i
kommunestyret. Modellen er basert på 3 variable kriterietall. Nivået på disse er avgjørende
for budsjettets samlede ramme og fordelingen mellom skolene. Kriteriene er:
• Styringstall (tidligere kalt basisgruppestørrelse)
- antall elever pr. lærer
• Grunnressurs elevrelaterte utgifter
- Her settes en samlet sats for en del poster i driftsbudsjettet som er elevrelatert.
• Timetallsgrense for «tunge brukere»
-en nedre grense for uketimetall gitt til spesialundervisning gjennom enkeltvedtak.
Skoler med elever som passerer denne grensa, gis et kronebeløp på kr. 320.000,- pr. år.
Vurdering:
Ressursfordelingsmodellen skal skape forutsigbarhet, rettferdig fordeling, og den er nødt til å
være i harmoni med Økonomiplanen. Resultatene som framkommer, jfr. Tilstandsrapporten,
viser at Saltdal kommune har en god grunnskole. Dette må vi klare å videreføre og om mulig
enda bedre resultater. Det er den enkelte enhet som må vurdere og utnytte ressursene gjennom
disponering av stillinger/stillingstype og driftsmidler til det beste for eleven og helheten.
Elevtallet viser en svak nedgang for inneværende skoleår og 2013. Fra høsten 2012 innføres
valgfag for 8. trinn og høsten 2013 vil en ha valgfag både på 8. og 9. trinn. Ny Giv er inne i
3.prosjektår. Både valgfag og Ny Giv er tatt med i modellen.
Det presiseres at modellen ikke tar høyde for følgende:
• Driftsutgifter til SFO. Her erfarer en fra 2012 at tunge brukere skaper
bemanningsutfordringer. Dette vil også følge i 2013.

• Leksehjelp
• Svømmehaller
• Andre bygningsrelaterte kostnader
Styringstall:
Ut fra budsjettprosess for 2012, ble styringstallene som følger:
• Småskoletrinnet: 14
• Mellomtrinnet:
15
• Ungdomstrinnet: 15
Grunnressurs elevrelaterte utgifter:
• Barnetrinnet: 3700,-kr. pr. elev.
• Ungdomstrinnet: 4000,- kr. pr. elev.
Følgende tilsier en økning: Valgfag medfører mere praktisk undervisning og koster
noe mer til materiell. Det er behov for å oppdatere elevmaskiner og bygge helt ut digitale
tavler i skolen.
Skoler med ressurskrevende elever med rett til spesialundervisning på 13 timer eller mer pr. uke
får i dag et påslag på 320.000kr. Det er svært få elever dette gjelder. Erfaringer viser at
omsorg/opplæring for noen krever mer, mens andre kan klare seg med mindre. Det kan være en
løsning å vurdere hvert tilfelle ut fra sakkyndig vurdering og praktiske behov. Dette vil ikke
sprenge noe budsjett, men vil oppleves som mer rettferdig og brukervennlig.
Rådmannens innstilling:
1. Levekårsutvalget anbefaler at det ved rullering av økonomiplanen videreføres et
styringstall for grunnskolen i Saltdal til: småskolen 14, mellomtrinn 15 og ungdomstrinn
15.
2. Grunnsats elevrelaterte utgifter: barnetrinn 4000 kr pr. elev pr. år og ungdomstrinnet
4.500 kr. pr elev pr. år.
3. Skoler med ressurskrevende elever med rett til spesialundervisning på 13 timer eller mer
pr. uke, får tilført 320.000 kr for hver elev.

Saltdal kommune

Arkiv:

453

Arkivsaksnr:

2007/1495

Saksbehandler: Anders Krane

Saksfremlegg
Utvalg
Levekårsutvalg
Sign.

Utvalgssak
27/12

Møtedato
17.09.2012

Eksp. til:

Kulturstrategi 2012-2016- Salten Kultursamarbeid
Foreliggende dokumenter:
Kulturstrategi 2012-2016 Salten Kultursamarbeid,
forslag fra årsmøtet i Salten kultursamarbeid av 26/07-12
Kultursamarbeidet i Salten startet som et prosjekt for å se om kommunene i Salten kunne ha
fordeler av et organisert samarbeid på kulturområdet.
Etter at prosjektperioden var over bestemte Salten Regionråd seg for å gjøre kultursamarbeidet
til en permanent del av regionrådets arbeidsfelt.
I denne forbindelsen ble det startet et arbeid med å lage et strategidokument som skal legge
grunnlaget for det konkrete samarbeidet. Forslag til Kulturstrategi 2012-2016 er bygget på
erfaringene fra prosjektperioden, og baserer seg på innspill fra deltakerkommunene.
Dokumentet ble vedtatt og sendt til høring i kommunen av årsmøtet i kultursamarbeidet. Her var
alle kommunene i Salten representert.
Saltdal kommune har hatt godt utbytte av kultursamarbeidet i den tiden det hat foregått.
Kulturskolene er aktivt med i samarbeidet, det har vært felles satsing på tema og arrangementer
samt koordinering av kulturaktiviteter. Kulturstrategi 2012-2016 viderefører dette og legger i
tillegg opp til felles satsing på kompetanseutvikling på kulturfeltet. For oss mindre kommunene
er dette viktig.
Rådmannens innstilling
Saltdal kommune slutter seg til Kulturstrategier 2012-2016 for Salten Kultursamarbeid
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Liste over noen alminnelige legeerklæringer og attester legekontorets priser - justering 2012
Sakens bakgrunn
Det er nå fri prisfastsettelse for utarbeidelse av legeattester. Prinsippene for fastsettelse av
attesthonorar er skissert i Normaltariff for privat allmennpraksis (http://www.dokter.no/PDFfiler/Fastlegetariff_2012.pdf), og gjelder både næringsdrivende leger og leger som er
lønnstakere i f. eks. en kommune.
Normaltariffen justeres årlig pr. 1. juli.
Rammen for Normaltariffen er økt fra 2011 til 2012 med 4%.
Vurdering
Tidligere har Saltdal helsesenter ved adminstrativt vedtak justert attesthonorarer. Prislista bør
prinsipielt fastsettes i Levekårsutvalget. Men Levekårsutvalget kan vedta at prislista skal
justeres administrativt.
Det er rimelig å regulere attesthonorarene med samme prosentsats som Normaltariff for privat
alllmennpraksis, og med virkning så snart som praktisk mulig etter at Normaltariffen har vært
justert.
Til andre attester hvor det nedenfor ikke er fastsatt priser, er det rimelig å benytte samme
timesats som i Salærforskriften, pt. kr. 925 pr. time
(http://normaltariffen.legeforeningen.no/normaltariff.xsp?id=&kap=kap0.1.2)
Prislista foreslås justert slik at det heretter er prisene i kolonnen «Nytt beløp 2012» som skal
brukes.
Attesttype

Beløp

Nytt

2011
Asylsøkere
Blindekartoteket
Melding til Blindekartoteket
Fallskjermhoppere
Travselskapet – legeerklæring ved fornyelse av kjørelisens
Førerkort:
Legeattest ved søknad om førerkort
Tilleggsundersøkelse av personer med sukkersyke
Begge undersøkelser foretatt av samme lege, til sammen
Forenklet legeattest kl 1, 3 og 4NA 202c
Idrettsfolk
1. gangs undersøkelse (helbredserklæring)
Senere undersøkelser
Sportsdykkere: legeundersøkelse på fastsatt skjema fra Norges
Dykkerforbund
Norges Motorsportsforbund
Skjema, Antidoping Norge
Loser og loslærlinger (blankett 350)
(Røntgenundersøkelser og utgifter til serologiske prøver er ikke
inkludert i honoraret)
Legeforeningen
Helbredserklæring (formular 1) middelsstort skjema
Pensjonskassene (Akershus fylkeskommune, Oslo kommune
og Statens pensjonskasse)
1. gangs erklæring
Revisjonsskjema/ fornyet undersøkelse
Militære helbredattester
Akutt sykdom ved fremmøte til rep.øvelser og HV-øvelser
Helseattest for utskrivingspliktige
Tjeneste i Norges internasjonale styrker
Misjonsselskapene
Legeattest ved utreise/hjemkomst
Norges Røde Kors
Helbredsattest
Norsk utviklingshjelp
Helbredserklæring
Norsk-amerikansk studentutveksling
Oljedirektoratet
Honorar for legeerklæring av arbeidstakere i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkel (Helsetilsynets
blankett 1-1149)
Kommunene
Legeerklæring til transporttjeneste for funksjonshemmede
Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Legeerklæring
Politietaten
Aspiranter til politi- og lensmannsetaten
Elever til Politiskolen
Reiselivsbransjen, helseattest

beløp
2012
1280
1330
230
810
810

240
840
840

390
310
460
310

410
320
480
320

220
170

230
180
950

910
410
410
680

450
450
710

390

410

880
410

915
430

340
450
690

350
470
720

720

750

690

720

730
550

760
570
1060

1020
240
240
710
710
330

250
250
740
740
340

Sivilforsvaret
SF-skjema 17
Skoler og kurs i helsevesenet
Helbredsattest for søkere
Spesialskoler
Legeattest ved søknad om opptak, skjema F218 N vedlegg 5

390

405

440

460

770

800

Statens arbeidstilsyn
Legeundersøkelse av barn og unge arbeidstakere
Utenriksdepartementet
Legeerklæring for aspiranter til utenrikstjenesten
Enklere attester – veiledende takster ut fra tidsbruk (timesats
kr. 925)
Liten attest/bekreftelse (5 min)
Attest 5 - 10 min.
Attest 10 - 15 min.
Attest 15 – 20 min.
Attest 20 – 30 min.
Attest ½ - 1 time

310

322

730

760

75
75 – 150
150 – 230
230 – 300
300 – 450
450 – 905

80
155
230
310
460
925

Rådmannens innstilling
Legekontorets prisliste for attester og legeerklæringer justeres årlig med samme prosentsats som
Normaltariff for privat allmennpraksis. Priser for attester og legeerklæringer fastsettes nå med
de beløpene som framkommer i kolonnen «Nytt beløp 2012» ovenfor under avsnittet
«Vurdering».
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Økning av betalingssats for private trygghetsalarmer.
Sakens bakgrunn
Det har ikke vært økning av betaling for tilknytning av private trygghetsalarmer på mange år.
Brukerne betaler i dag kr 37,- pr mnd i tilknytning til HT Safe AS, mens Saltdal kommune
betaler kr 55,- pr alarm pr mnd. Satsen har ikke vært regulert siden 01.01.2007.
Vurdering
Da kommunen gikk over til å ha sentralbord for trygghetsalarmer på HT Safe AS, gikk
kostnadene opp. Det er derfor rimelig at vi setter opp prisen til kr 65,-. Pr mnd.
Rådmannens innstilling
Betalingssats for private trygghetsalarmer settes til kr 65,- pr mnd.
Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 04.06.2012
Behandling:
Anne Britt Sletteng foreslo at det ikke skal kreves egenandel for tyrgghetsalarmer. Kostnadene
dekkes innenfor enhetens eget budsjett.
Truls Paulsen foreslo å utsette saken for å få bedre informasjon om de totale kostnadene.
Truls Paulsens forslag ble enstemmig vedtatt.
Enstemmig vedtak:
Saken utsettes.

