Saltdal kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Møteprotokoll

Levekårsutvalg
, Formannskapssalen
07.03.2011
09:30

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Trond Andreassen
Leder
Ann Kristin Engan
Nestleder
Lindis Pettersen
Medlem
Omar Aardal
Medlem
Linda Myrvoll
Medlem
Ronny Sortland
Medlem

Representerer
AP
SV
AP
KRF
FRP
FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Grete Loe
MEDL

Representerer
AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Roger Johansen
Grete Loe

Representerer
AP

Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Anna Welle
rådmann
Christin Kristensen
formannskapssekretær
Underskrift:

______________________

______________________

_______________________

______________________

______________________

_______________________

______________________

______________________

_______________________

Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Vedlegg

Arkivsaksnr

Saker til behandling
PS 7/11

Å sikre habilitering/rehabiliteringstjenester til alle som
trenger det uavhengig av alder, diagnose og
funksjonsnedsettelse.
Oppnevning av tverrfaglig arbeidsgruppe.

2011/276

PS 8/11

Folkehelsearbeid i Saltdal - videre satsing

2011/213

PS 9/11

VIRKSOMHETSPLAN 2011 - ENHET PLEIE OG
OMSORG.

1-8

2011/309

PS 10/11

Opplæringsplan 2011 - Enhet pleie og omsorg.

9-10

2011/310

PS 11/11

Justering av priser: Saltdalshallen, Rognan samfunnshus
og Aktivitetshuset

2011/53

PS 12/11

Kvernsteinsnettverket

2008/942

PS 13/11

Søknad til Musikkutstyrsordningen om Musikkbinge

11-14

2009/1571

PS 14/11

Kulturskolen - Utviklingsmuligheter

15-23

2009/436

PS 15/11

Samarbeidsavtale - Den kulturelle skolesekken

24-28 +
eget hefte

2010/652

PS 16/11

Virksomhetsplan kultur 2011

29-34

2011/254

PS 17/11

Virksomhetsplaner Helse- og familieenheten

35-43

2009/112

PS 18/11

Økonomisk stønad til livsopphold - justering av satser

PS 19/11

Årsmelding 2010 og virksomhetsplan 2011 - RKK Indre
Salten

PS 20/11

Søknad om overføring fra Røkland skole til Rognan
barneskole

PS 21/11
PS 22/11

2010/136
To hefter

2011/347

44

2010/1397

Forebyggende og helsefremmende tiltak til eldre.

45-53

2011/276

Trygg og aktiv skolevei

54-57

2011/355

Rognan, 02.03.11
Trond Andreassen
Leder
(sign.)

Saker til behandling
PS 7/11 Å sikre habilitering/rehabiliteringstjenester til alle som trenger det uavhengig av alder,
diagnose og funksjonsnedsettelse. Oppnevning av tverrfaglig arbeidsgruppe.
Rådmannens innstilling:
På bakgrunn av ovenstående oppnevnes en tverrfaglig habilitering-/rehabiliteringsgruppe, samt en
brukerrepresentant fra Levekårsutvalget som får i oppdrag:
- å planlegge tilstrekkelig habiliterings- og rehabiliteringsplasser, samt dagplasser ved Saltdal
Sykehjem og Fløyveien 20.
- Kartlegge kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering.
- Økonomiske konsekvenser.
Forslag til tiltak, samt økonomiske konsekvenser legges fram for Levekårsutvalget innen 15 juni
2011.
Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 07.03.2011
Behandling:
Det var enighet om at rådet for funksjonshemmede bør ha brukerrepresentant istedenfor
levekårsutvalget.
Enstemmig vedtak:
På bakgrunn av ovenstående oppnevnes en tverrfaglig habilitering-/rehabiliteringsgruppe. Rådet for
funksjonshemmede oppnever en brukerrepresentant til arbeidsgruppa. Arbeidsgruppa får i oppdrag:
- å planlegge tilstrekkelig habiliterings- og rehabiliteringsplasser, samt dagplasser ved Saltdal
Sykehjem og Fløyveien 20.
- Kartlegge kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering.
- Økonomiske konsekvenser.
Forslag til tiltak, samt økonomiske konsekvenser legges fram for Levekårsutvalget innen 15 juni
2011.
PS 8/11 Folkehelsearbeid i Saltdal - videre satsing
Rådmannens innstilling
Saltdal kommune ønsker at befolkningen i Saltdal gjennom aktivt folkehelsearbeid skal bidra til egen
trivsel, trygghet og god helse.
Kommunen vil bidra til å gjøre folkehelseaktiviteter til en naturlig del av folks hverdagsliv.
Kommunen vil organisere folkehelsearbeidet ihht. til ovennevnte beskrivelse, med styringsgruppe og
arbeidsgruppe. Mandat for gruppene er utarbeidet.
Styringsgruppa sammensettes slik:
Politisk representant fra Levekår, rådmann, enhetsleder Helse/ familie, kommuneoverlege,
enhetsleder Teknisk, representant fra næringslivet, representant fra frivillige lag/ org., og
folkehelsekoordinator. Styringsgruppa velger selv leder.
Under forutsetning av disponibelt beløp økes stillingen som Folkehelsekoordinator til 40% fra
1.august 2011.

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 07.03.2011
Behandling:
Ann Kristin Engan foreslo at det velges politiske representanter fra både posisjon og opposisjon.
Lindis Pettersen foreslo Trond Andreassen. Linda Myrvoll foreslo Ronny Sortland.
Rådmannen endret sin innstilling slik at folkehelsekoordinator er ikke medlem av styringsgruppa
men tiltrer gruppa som sekretær og saksbehandler.
Rådmannens endrede innstilling med Ann Kristin Engans forslag ble enstemmig vedtatt.
Trond Andreassen og Ronny Sortland ble enstemmig valgt.
Enstemmig vedtak:
Saltdal kommune ønsker at befolkningen i Saltdal gjennom aktivt folkehelsearbeid skal bidra til
egen trivsel, trygghet og god helse.
Kommunen vil bidra til å gjøre folkehelseaktiviteter til en naturlig del av folks hverdagsliv.
Kommunen vil organisere folkehelsearbeidet ihht. til ovennevnte beskrivelse, med styringsgruppe
og arbeidsgruppe. Mandat for gruppene er utarbeidet.
Styringsgruppa sammensettes slik:
Politisk representanter fra Levekår, rådmann, enhetsleder Helse/ familie, kommuneoverlege,
enhetsleder Teknisk, representant fra næringslivet og representant fra frivillige lag/ org.
Styringsgruppa velger selv leder. Folkehelsekoordinator tiltrer som sekretær og saksbehandler for
styringsgruppa.
Som politiske representanter fra levekårsutvalget velges Trond Andreassen og Ronny Sortland.
Under forutsetning av disponibelt beløp økes stillingen som Folkehelsekoordinator til 40% fra
1.august 2011.
PS 9/11 VIRKSOMHETSPLAN 2011 - ENHET PLEIE OG OMSORG.
Rådmannens innstilling:
Virksomhetsplan 2011 - Enhet pleie og omsorg godkjennes.
Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 07.03.2011
Behandling:
Enstemmig vedtak:
Virksomhetsplan 2011 - Enhet pleie og omsorg tas til orientering.
PS 10/11 Opplæringsplan 2011 - Enhet pleie og omsorg.
Rådmannens innstilling:
Opplæringsplan 2011- Enhet pleie og omsorg godkjennes.

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 07.03.2011
Behandling:

Enstemmig vedtak:
Opplæringsplan 2011- Enhet pleie og omsorg tas til orientering.
PS 11/11 Justering av priser: Saltdalshallen, Rognan samfunnshus og Aktivitetshuset
Rådmannens innstilling
Som angitt for 2011 ovenfor. Prisene trer i kraft fra 1. april 2011.
Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 24.01.2011
Behandling:
Enstemmig vedtak:
Prisene fastsettes som følger for 2011:
Rognan samfunnshus
Aktivitet
2011
Hele huset m/utstyr – lag og foreninger
2500
Samme arr. per dag påfølgende dager
650
Hele huset m/utstyr – kommersielle firmaer 3500
Samme arr. per dag påfølgende dager
1000
Konsert/teater/bingo/foredrag/møter
1750
Arrangement for barn/ungdom/skolene
1000
Samme arr. Påfølgende dager
500
Kun restaurant/kjøkken/garderobe
1000
Timeleie på ukedager
200
Lån av utstyr/bord/stoler etc. (*)
100/500
(*)Kr 100 for lån av noe utstyr og kr 500 ved lån ved større arrangement.
Aktivitetshuset
Aktivitet
Lørdagskafé
Kafé v/større arrangement
(Rognan-/Trebåtdagene og Blåfrost.)
Konfirmasjon/dåp
Bursdag
Barnebursdag
Møter
Prisene trer i kraft fra 1. april 2011.

2011
600
800
700
700
500
400

PS 12/11 Kvernsteinsnettverket
Rådmannens innstilling
Arbeidsgruppen for kvernsteinsprosjektet og mandatet for å følge opp kvernsteinsarbeidet i Saltdal
forlenges til ut året 2012.
Arbeidsgruppen består av:
- 1 representant fra Levekårsutvalget
- 1 representant fra Nordlandsmuseet avd. Saltdal
- 2 representanter fra grunneier i Saksenvik og Setså
- 2 representanter fra Saltdal kommune
Kulturenheten fungerer som sekretariat for arbeidsgruppen.
Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 07.03.2011
Behandling:
Enstemmig vedtak:
Arbeidsgruppen for kvernsteinsprosjektet og mandatet for å følge opp kvernsteinsarbeidet i Saltdal
forlenges til ut året 2012.
Arbeidsgruppen består av:
- 1 representant fra Levekårsutvalget
- 1 representant fra Nordlandsmuseet avd. Saltdal
- 2 representanter fra grunneier i Saksenvik og Setså
- 2 representanter fra Saltdal kommune
Kulturenheten fungerer som sekretariat for arbeidsgruppen.
PS 13/11 Søknad til Musikkutstyrsordningen om Musikkbinge
Rådmannens innstilling
Saltdal kommune v/kulturenheten søker om tilskudd fra Musikkutstyrsordningen til en
musikkbinge/rockebinge for ungdom under 18 år i Saltdal.
Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 07.03.2011
Behandling:
Enstemmig vedtak:
Saltdal kommune v/kulturenheten søker om tilskudd fra Musikkutstyrsordningen til en
musikkbinge/rockebinge for ungdom under 18 år i Saltdal.
PS 14/11 Kulturskolen - Utviklingsmuligheter
Rådmannens innstilling
Saltdal kommune stiller seg positiv til de mål og tiltak som settes for kulturskolesamarbeidet
gjennom Salten kultursamarbeid(Salten Regionråd), og vil være aktivt med for å gjennomføre
følgende tiltak:

1)Det opprettes et formalisert kulturskolenettverk bestående av kulturskolerektorene ved
kulturskolene i Salten. Nettverket skal møtes to ganger i året. Kommunene avsetter ressurser
slik at kulturskolerektorene kan delta på disse samlingene.
Sekretariat skal være Salten Kultursamarbeid. Målsetting er bedre samarbeid mellom
kulturskolene.
2)Kulturskolene i Salten blir enige om en felles opptaksdato
3)Det lages en kompetanseplan for kulturskolene med målsetting om å tilby kurs gjennom
RKK som skal heve kompetansen til de ansatte i kulturskolene.
4)Det opprettes en kompetanse- og ressursbank for kulturskolene med målsetting om å utnytte
ressursene bedre og gi bedre og flere tilbud.
5)Tiltakene gjøres innenfor eksisterende budsjetter.
Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 07.03.2011
Behandling:
Enstemmig vedtak:
Saltdal kommune stiller seg positiv til de mål og tiltak som settes for kulturskolesamarbeidet
gjennom Salten kultursamarbeid(Salten Regionråd), og vil være aktivt med for å gjennomføre
følgende tiltak:
1) Det opprettes et formalisert kulturskolenettverk bestående av kulturskolerektorene ved
kulturskolene i Salten. Nettverket skal møtes to ganger i året. Kommunene avsetter ressurser slik at
kulturskolerektorene kan delta på disse samlingene.
Sekretariat skal være Salten Kultursamarbeid. Målsetting er bedre samarbeid mellom
kulturskolene.
2) Kulturskolene i Salten blir enige om en felles opptaksdato
3) Det lages en kompetanseplan for kulturskolene med målsetting om å tilby kurs gjennom RKK
som skal heve kompetansen til de ansatte i kulturskolene.
4) Det opprettes en kompetanse- og ressursbank for kulturskolene med målsetting om å utnytte
ressursene bedre og gi bedre og flere tilbud.
5) Tiltakene gjøres innenfor eksisterende budsjetter.

PS 15/11 Samarbeidsavtale - Den kulturelle skolesekken
Rådmannens innstilling
Saltdal kommune godkjenner samarbeidsavtalen om Den kulturelle skolesekken med Nordland
fylkeskommune vedtas.

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 07.03.2011
Behandling:
Enstemmig vedtak:
Saltdal kommune godkjenner samarbeidsavtalen om Den kulturelle skolesekken med Nordland
fylkeskommune.
PS 16/11 Virksomhetsplan kultur 2011
Rådmannens innstilling:
Saltdal kommune v/kulturenheten søker om tilskudd fra Musikkutstyrsordningen til en
musikkbinge/rockebinge for ungdom under 18 år i Saltdal.
Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 07.03.2011
Behandling:
Enstemmig vedtak:
Kulturenhetens virksomhetsplan for 2011 tas til etterretning.
PS 17/11 Virksomhetsplaner Helse- og familieenheten
Rådmannens innstilling
Foreliggende virksomhetsplaner i Helse og familieenheten tas til orientering.
Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 07.03.2011
Behandling:
Enstemmig vedtak:
Foreliggende virksomhetsplaner i Helse og familieenheten tas til orientering.
PS 18/11 Økonomisk stønad til livsopphold - justering av satser
Rådmannens innstilling
Saltdal kommune vedtar følgende veiledende normer/satser for økonomisk sosialhjelp:
- I tillegg vedtar Saltdal kommune å ikke beregne barnetrygd som inntekt for søkere av økonomisk
sosialhjelp.
Langtidsnom:
Voksen:
Ektepar:
Samboende en pers:
Tillegg barn:
0-5 år:
6-10 år:
11-17 år:
Hjemmeboende - over 18

Per 01.01.11:
5427,8731,4366,-

Endring til:
ingen endring
8783,4392,-

Dagsats:
181,293,147,-

1412,1945,2508,3098,-

2017,2681,3361,3302,-

67,89,112,110,-

år:
Korttidsnorm:
Voksen:
Ektepar:
Samboende en pers:
Tillegg barn:
0-5 år:
6-10 år:
11-17 år:
Hjemmeboende over 18
år:

Per 01.01.11:
3618,6604,3302,-

ingen endring
6643,3322,-

Dagsats:
121,221,111,-

1119,1566,2014,-

1598,2159,2699,-

53,72,90,-

2463,-

2625,-

88,-

Nødhjelp:
Enslig:
Par:

Per 01.01.11
70,-

Dagsats:
75,-

Normene/satsene gjøres gjeldende fra 01.04.11. Prisreguleres hvert år per. 01.01.11.
Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 07.03.2011
Behandling:
Enstemmig innstilling:
Saltdal kommune vedtar følgende veiledende normer/satser for økonomisk sosialhjelp:
- I tillegg vedtar Saltdal kommune å ikke beregne barnetrygd som inntekt for søkere av økonomisk
sosialhjelp.
Langtidsnom:
Voksen:
Ektepar:
Samboende en pers:
Tillegg barn:
0-5 år:
6-10 år:
11-17 år:
Hjemmeboende - over 18
år:

Per 01.01.11:
5427,8731,4366,-

Endring til:
ingen endring
8783,4392,-

Dagsats:
181,293,147,-

1412,1945,2508,-

2017,2681,3361,-

67,89,112,-

3098,-

3302,-

110,-

Korttidsnorm:
Voksen:
Ektepar:
Samboende en pers:
Tillegg barn:
0-5 år:
6-10 år:
11-17 år:
Hjemmeboende over 18
år:

Per 01.01.11:
3618,6604,3302,-

ingen endring
6643,3322,-

Dagsats:
121,221,111,-

1119,1566,2014,-

1598,2159,2699,-

53,72,90,-

2463,-

2625,-

88,-

Nødhjelp:
Enslig:

Per 01.01.11
70,-

Dagsats:
75,-

Par:
Normene/satsene gjøres gjeldende fra 01.04.11. Prisreguleres hvert år per. 01.01.12.
PS 19/11 Årsmelding 2010 og virksomhetsplan 2011 - RKK Indre Salten
Rådmannens innstilling
Årsmelding for 2010 og virksomhetsplan 2011 for RKK Indre Salten tas til etterretning.
Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 07.03.2011
Behandling:
Enstemmig vedtak:
Årsmelding for 2010 og virksomhetsplan 2011 for RKK Indre Salten tas til etterretning.
PS 20/11 Søknad om overføring fra Røkland skole til Rognan barneskole
Rådmannens innstilling
Det innstilles på at Maja Katarina Zlatanovic f. 26.06.05 overføres fra Røkland skole til Rognan
barneskole.
Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 07.03.2011
Behandling:
Enstemmig vedtak:
Det innstilles på at Maja Katarina Zlatanovic f. 26.06.05 overføres fra Røkland skole til Rognan
barneskole.
PS 21/11 Forebyggende og helsefremmende tiltak til eldre.
Rådmannens innstilling:
Forebyggende tiltak vil være et viktig satsingsområde de nærmeste årene. Som et ledd i dette
arbeidet søkes det skjønnsmidler over 2 år til 50% prosjektstilling.
Det søkes også om samarbeid/støtte fra Saltdal Sanitetsforening, Røde Kors og andre.
I påvente av en frisklivssentral, organiseres arbeidet under Fysak.
Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 07.03.2011
Behandling:
Enstemmig vedtak:
Forebyggende tiltak vil være et viktig satsingsområde de nærmeste årene. Som et ledd i dette
arbeidet søkes det skjønnsmidler over 2 år til 50% prosjektstilling.
Det søkes også om samarbeid/støtte fra Saltdal Sanitetsforening, Røde Kors og andre.
I påvente av en frisklivssentral, organiseres arbeidet under Fysak.

PS 22/11 Trygg og aktiv skolevei
Rådmannens innstilling
Det foreslåes følgende:
1. Saltdal kommune godkjenner samarbeidsavtalen mellom Saltdal kommune og Trygg Trafikk
Nordland. Avtalen gjøres gjeldende fra 1.april 2011. Prosjektet avsluttes 01.09.2012
2. Rådmann sørger for at det etableres en arbeidsgruppe bestående av folkehelsekoordinator og
representanter fra skolesektor og FAU, samt prosjektleder for ”Sykkelturisme i Saltdal” og
andre aktuelle aktører. Arbeidsgruppen skal utarbeide tiltaksplaner og sørger for iverksetting.
Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 07.03.2011
Behandling:
Enstemmig vedtak:
Det foreslåes følgende:
3. Saltdal kommune godkjenner samarbeidsavtalen mellom Saltdal kommune og Trygg Trafikk
Nordland. Avtalen gjøres gjeldende fra 1.april 2011. Prosjektet avsluttes 01.09.2012
4. Rådmann sørger for at det etableres en arbeidsgruppe bestående av folkehelsekoordinator og
representanter fra skolesektor og FAU, samt prosjektleder for ”Sykkelturisme i Saltdal” og
andre aktuelle aktører. Arbeidsgruppen skal utarbeide tiltaksplaner og sørger for
iverksetting.

