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Saker til behandling
PS 25/12 Virksomhetsplan for skolene i Saltdal 2012/2013
Rådmannens innstilling:
Virksomhetsplanene for grunnskolene i Saltdal 2012/2013 tas til orientering.
Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 17.09.2012
Behandling:
Skolefaglig koordinator Kristian Øse orienterte og svarte på spørsmål.
Enstemmig vedtak:
Virksomhetsplanene for grunnskolene i Saltdal 2012/2013 tas til orientering.
PS 26/12 Prinsipper for fordeling av ressurser mellom skolene 2013
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.
Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 17.09.2012
Behandling:
Kr. 320.000 til ressurs krevende brukere ble kommentert i hht vurdering av behov i det enkelte
tilfelle.
Enstemmig vedtak:
4. Levekårsutvalget anbefaler at det ved rullering av økonomiplanen videreføres et
styringstall for grunnskolen i Saltdal til: småskolen 14, mellomtrinn 15 og
ungdomstrinn 15.
5. Grunnsats elevrelaterte utgifter: barnetrinn 4000 kr pr. elev pr. år og ungdomstrinnet
4.500 kr. pr elev pr. år.
6. Skoler med ressurskrevende elever med rett til spesialundervisning på 13 timer eller
mer pr. uke, får tilført 320.000 kr for hver elev.
PS 27/12 Kulturstrategi 2012-2016- Salten Kultursamarbeid
Rådmannens innstilling
Saltdal kommune slutter seg til Kulturstrategier 2012-2016 for Salten Kultursamarbeid

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 17.09.2012
Behandling:
Levekårsutvalget ønsker at det arbeides videre med å utarbeide lokal kulturstrategi i hht.
samarbeidsområdet Informasjon/profilering: «Bidra til at hver kommune får en
«hjemmestrategi» for kultursamarbeidet.
Enstemmig vedtak:
Saltdal kommune slutter seg til Kulturstrategier 2012-2016 for Salten Kultursamarbeid
PS 28/12 Liste over noen alminnelige legeerklæringer og attester - legekontorets priser justering 2012
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».
Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 17.09.2012
Behandling:
Enstemmig vedtak:
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».
PS 29/12 Økning av betalingssats for private trygghetsalarmer.
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.

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 17.09.2012
Behandling:
Lindis Pettersen foreslo å utsette saken for å få bedre informasjon om de totale kostnadene vedr.
kommunale trygghetsalarmer og private trygghetsalarmer.
Lindis Pettersens forslag ble enstemmig vedtatt.
Enstemmig vedtak:
Saken utsettes for å få bedre informasjon om de totale kostnadene vedr. kommunale og private
trygghetsalarmer.

