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Rognan 01.06.11
Trond Andreassen
Leder

Saker til behandling
PS 36/11 Prinsipper for fordeling av ressurser mellom skolene 2012
Rådmannens innstilling
Kriterietall for 2011 i modell for tildeling av rammer til skolesektoren i Saltdal kommune settes
slik:
Basisgruppetall:
•
Småskoletrinnet: 13
•
Mellomtrinnet: 14
•
Ungdomstrinnet: 14
Assistentressursen inngår i basisgruppetallet.
Grunnsats elevrelaterte utgifter:
•
Barnetrinnet:
kr 3 700 pr. elev pr. år
•
Ungdomstrinnet: kr 4 000 pr. elev pr. år
Nedre timetall for ”tunge brukere” er 13 uketimer.
Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 06.06.2011
Behandling:
Trond Andreassen foreslo følgende tillegg:
Hvis budsjettet tillater det, bes det om at satsene til elevrelaterte kostnader økes.
Rådmannens innstilling med Trond Andreassens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Enstemmig vedtak:
Kriterietall for 2011 i modell for tildeling av rammer til skolesektoren i Saltdal kommune
settes slik:
Basisgruppetall:
•
Småskoletrinnet: 13
•
Mellomtrinnet: 14
•
Ungdomstrinnet: 14
Assistentressursen inngår i basisgruppetallet.
Grunnsats elevrelaterte utgifter:
•
Barnetrinnet:
kr 3 700 pr. elev pr. år
•
Ungdomstrinnet: kr 4 000 pr. elev pr. år
Nedre timetall for ”tunge brukere” er 13 uketimer.
Hvis budsjettet tillater det, bes det om at satsene til elevrelaterte kostnader økes.

PS 37/11 Driftstilskudd til barnehageplass for barn i mottak
Alternativer:
a) Saltdal kommune utbetaler driftstilskudd til samtlige plasser i Trollskogen barnehage.
Dette er en utgift på kr 490.000 for 2011som Saltdal kommune ikke får kompensert.
b) Saltdal kommune betaler driftstilskudd til de plassene som er finansiert gjennom
overføringer fra staten. Dette vil bety at de ikke får tilskudd til plasser 1 – 3 år for de
ungene som bor i mottaket.
c) UDI endrer tilskuddordningen slik at de også dekker utgifter til disse barna. Dette
avhenger av at KS når fram med et slikt krav overfor departementet.
Rådmannens innstilling
1. Saltdal kommune anser det som viktig at barn som er bosatt i mottak får tilbud om
barnehageplass.
2. Saltdal kommune slutter seg til at det for 2011 blir utbetalt driftstilskudd for samtlige
plasser i Trollskogen barnehage.
3. Saltdal kommune ber KS og UDI avklare finansiering av barnehageplasser for
mottaksbarn, slik at ikke kommunen må bære disse utgiftene, og at plassene blir
finansiert på linje med andre barnehageplasser.
Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 06.06.2011
Behandling:
Wenche Skarheim foreslo følgende tilføyelse til pkt. 3:
Saltdal kommune ber KS, UDI og driftsoperatør (Hero) avklare….
Rådmannens innstilling med Wenche Skarheims tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Enstemmig innstilling:
1. Saltdal kommune anser det som viktig at barn som er bosatt i mottak får tilbud
om barnehageplass.
2. Saltdal kommune slutter seg til at det for 2011 blir utbetalt driftstilskudd for
samtlige plasser i Trollskogen barnehage.
3. Saltdal kommune ber KS, UDI og driftsoperatør (Hero) avklare finansiering av
barnehageplasser for mottaksbarn, slik at ikke kommunen må bære disse
utgiftene, og at plassene blir finansiert på linje med andre barnehageplasser.
PS 38/11 Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskolebarn i
Nordland
Rådmannens innstilling
Saltdal kommune ser positivt på det arbeidet og de utredninger som er gjort vedr.
oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever.
Saltdal kommune slutter seg til den framlagte modellen for felles oppreisningsordning som er
foreslått av Fylkesmannen.

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 06.06.2011
Behandling:

Enstemmig innstilling:
Saltdal kommune ser positivt på det arbeidet og de utredninger som er gjort vedr.
oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever.
Saltdal kommune slutter seg til den framlagte modellen for felles oppreisningsordning som er
foreslått av Fylkesmannen.
PS 39/11 Årlig seniortur
Rådmannens innstilling
Saltdal kommune ser positivt på at kommunens seniorer får tilbud om årlig opplevelsestur.
Kommunen støtter tiltaket. Kommunens økonomiske bidrag begrenser seg til lønnet permisjon
til kommunalt ansatt som deltar som ledsager på turene.
Øvrige kostnader må dekkes av turdeltakerne selv og evt. annen støtte/ frivillighet.
Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 06.06.2011
Behandling:

Enstemmig vedtak:
Saltdal kommune ser positivt på at kommunens seniorer får tilbud om årlig opplevelsestur.
Kommunen støtter tiltaket. Kommunens økonomiske bidrag begrenser seg til lønnet permisjon
til kommunalt ansatt som deltar som ledsager på turene.
Øvrige kostnader må dekkes av turdeltakerne selv og evt. annen støtte/ frivillighet.

