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Arkiv:
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Saksfremlegg
Utvalg
Levekårsutvalg
Sign.

Utvalgssak
15/07

Møtedato
24.05.2007

Eksp til

Klager ved barnehageopptak 2007
Foreliggende dokumenter:
- søkerliste datert 06.03.2007
- vedtak i opptaksutvalget 21.03.2007
- anke fra Siv A Rossi, datert?
- anke fra Ayna Nordnes datert 02.04.2007
- anke fra Anichen G Klausen og John H Eilertsen datert 16.04.2007
- vedtekter for Saltdal barnehager
- Lov om barnehager §§12 og 13 samt forskrift om saksbehandlerregler ved opptak til
barnehage
Sakens bakgrunn:
Ved hovedopptaket var det tilstrekkelig antall ledige plasser i forhold til antall barn. Men ikke
alle søkerne kunne få sitt 1.ønske oppfylt med hensyn til hvilken barnehage de primært søkte til.
For at det skulle gis reell ankerett, ble det satt av et visst antall plasser til ankebehandling.
Ved ankefristens utløp var det kommet inn 3 klager.
Vurdering
Opptaksutvalget har i møte 24.04.2007 gjennomgått ankene.
Ingen av ankene inneholder nye opplysninger som ville ført til annet vedtak i opptaksutvalget
ved hovedopptak.
Rådmannens innstilling
Ankene tas ikke til følge.
Opptaksutvalget tildeler de ledige plassene etter venteliste.

Saltdal kommune

Arkiv:

223

Arkivsaksnr:

2007/163

Saksbehandler: Liv Krane

Saksfremlegg
Utvalg
Levekårsutvalg
Sign.

Utvalgssak
16/07

Møtedato
24.05.2007

Eksp til

Kulturmidler til lag og foreninger 2007
Foreliggende dokumenter:
- 18 søknader (total søknadssum kr 197.500)
- Saltdal kommunes budsjett for 2007
- HUK-sak 30/87: Prinsipper for tildeling av kulturmidler
Sakens bakgrunn
Kulturmidlene for 2007 ble kunngjort i ”Har du hørt” og på kommunens nettsider med
søknadsfrist 2. april.
I følge Saltdal kommunes budsjett har man for 2007 følgende summer til disposisjon for lag og
foreninger:
Konto 1.4700/5004/385 Tilskudd lag og foreninger kr 73.000
Konto 1.3703/5004/377 Andre tilskudd
kr 14.000
SUM kr 87.000
Vurdering
Det er kommet inn 18 søknader om kulturmidler i år, mot 22 i 2006. Bl.a. har Rognan damekor
og Saltdal mannskor ikke søkt i år.
I prinsippene for tildeling vedtok Hovedutvalg for kultur i 1987 at de lag og foreninger som
arbeider med barn og unge skal prioriteres. Dette vedtaket står fremdeles ved lag. Det har også
vært vanlig å prioritere lag og foreninger som hører heime i Saltdal.
I vurderingen er også lagt til grunn at voksne folk som driver med hobbyvirksomhet, for
eksempel leikarring, husflid, trekkspill og mopeder, bør betale sin virksomhet selv.
Økonomien til de enkelte lag er svært forskjellig. Mange har overskudd og penger på bok, andre
driver med underskudd enkelte år. Dette er ikke tillagt stor vekt i forslaget til fordeling fordi det
ikke skal medføre fordeler å bruke mer penger enn man har.
Kommentarer til enkelte søknader:

-

Interessen for korps ser ut til å være stigende. Skolekorpset har mer enn doblet
medlemstallet fra i fjor. Hornorkesteret arbeider aktivt som instruktører for å hjelpe og
inspirere skolekorpset.

-

U.L. Heimsyn satser sterkt på barne – og ungdomsarbeid og er så vidt vites det eneste
ungdomslaget i bygda som driver fast barneklubb (0-6 år) og juniorklubb (1.-7.klasse)
selv. De har i tillegg mange fellesaktiviteter der barn og unge er med.

-

Speiderne er svært aktive og deltok bl.a. på landsleiren. De sier at de ikke har egne
inntektskilder, men at de i 2007 får dekket noen av utgiftene til NM i speiding av Salten
Krets. Speiderne trenger imidlertid penger til nytt utstyr, bl.a. tay, økser, spader,
parafinlykter og nye primuser.

-

ADHD-foreningens lokallag Indre Salten skal arbeide med barn, men sier at de ikke
hadde aktivitet i 2006. De ønsker imidlertid å starte opp med rappellering, paintball, tur
til badeland og lignende. Relativt kostbare aktiviteter, men de har ikke levert noe
budsjett som viser hvordan utgiftene skal dekkes.

-

Saltdal Jeger- og Fiskeforening har som formål bl.a. å drive aktivt ungdoms- og
utdanningsarbeid, og de planlegger flere tiltak rettet not denne gruppa i 2007 – bl.a.
isfiskecamp, fiskecamp, bygging av kråkefeller, familiedag og villmarkscamp.

-

Saltdal kunstforening søker om støtte til drift av foreningen. Tidligere i år har de fått
bevilget midler av Saltdal kommune til dekning av husleie. En vesentlig målgruppe for
kunstforeningen er barn og unge, og de har et nært samarbeid med skolene gjennom
”Den kulturelle skolesekken”. I år har de også påtatt seg å stille ut kommunens samling
av Gerdt Rusaanes-bilder.

-

Blindeforbundet søker støtte til Nordland lydavis. Blindeforbundet har 4 medlemmer i
Saltdal og søker kr 500 for hver av disse.

-

Norges diabetesforbund Indre Salten driver informasjonsarbeid for mennesker med
diabetes, noe som kanskje er i grenseland til kulturell virksomhet.

Det foreslås bevilget kr 84.000, resten, kr 3.000, foreslås holdt av til bruk dersom nye behov
dukker opp senere på året.
v= voksne, u = ungdom, b = barn
Rådmannens innstilling
Nr

Søker

01
02
03
04
05
06
07
08

Chorus Novus
Røkland blandakor
Rognan hornorkester
Rognan skolekorps
Saltdalsstrykerne
Saltdal spellmannslag
Saltdal husflidslag
Rognan leikarring

Innstilling. 2007
1.000
1.000
20.000
25.000
2.000
0
0
0

Søknadssum Fått 2006

Medl.

5.000
5.000
40.000
30.000
3.000
3.000
3.000
4.000

52 v
30 v
20 v 3u
32 b&u
10 b&u
9v
35 v
19 v

0
0
18.000
18.000
2.000
0
ikke søkt
0

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

U.L. Heimsyn
Rognan SFK (speiderne)
Sterk 4H
Saltdal jeger & fisk
Saltdal kunstforening
Tempoklubben
Saltdal Røde Kors
Besøkstjeneste
ADHD-foreningen
Indre Salten
Norges blindeforbund
Lydavis
Norges diabetesForbund Indre Salten

8.000
9.000
2.000
9.000
5.000
0

10.000
10.000
5.000
30.000
20.000
2.500

6.000
8.000
5.000
3.000
14.000
0

1.000
0

1.000

1.000

20.000

ikke søkt

1.000

2.000

0

0

2.000

0

50 b
26 b&u
12 b&u
205 v&b
43 v
24 v
27 v
?
4v
194 v (I.Salten)

Saltdal kommune

Arkiv:

223

Arkivsaksnr:

2007/200

Saksbehandler: Oddbjørn Skarheim

Saksfremlegg
Utvalg
Levekårsutvalg

Utvalgssak
17/07

Møtedato
24.05.2007

Kulturmidler til idrettsformål 2007
Foreliggende dokumenter:
•
8 innkomne søknader
•
Saltdal kommune sitt budsjett for 2007
•
Brev til idrettslagene samt info på kommunens hjemmeside
•
HUK-sak 30/87, prinsipper for tildeling av idrettsmidler
•
Referat fra idrettsrådsmøte 12. april 2007

Sakens bakgrunn
Idrettsmidlene ble utlyst med søknadsfrist 2. april 2007. Innen søknadsfristens utløp kom det
7 søknader. 1 søknad kom ikke inn før 12. april.
Saltdal kommune har i sitt budsjett for 2007 avsatt kr 110 000,- til kulturmidler til
idrettsformål. Av dette er kr 15 000 reservert tilskudd til lysløype, dvs. at det står kr 95 000,disponibelt til formålet. Dette er en reduksjon med kr 85 000 fra 2004, noe som er en
dramatisk endring for idrettslagene.
Vurdering
Levekårsutvalget må først ta stilling til om hele beløpet skal disponeres. Det kan komme
tilleggssøknader i løpet av året. Kulturenheten innstiller på at hele beløpet disponeres.
Saltdal idrettsråd ønsker at kulturmidlene skal prioriteres lag som har tilbud som alle kan melde
seg på, og at kommersielle tiltak nedprioriteres.
I 2007 er 8 søknader på kulturmidler til idrettsformål som i 2006, samlet
søkesum i 2007 er kr 175 000 mot 246 000 i 2006. Lagene som fikk avslag på
kulturmidler i 2005 og 2006 har ikke søkt i 2007.
Flere av lagene har problemer med drift, f. eks. Rognan IL har ikke på mange år hatt noe
fungerende hovedlag. Dette betyr at laget har et betydelig inntektspotensiale i
medlemskontingent. Hovedproblemene for lagene er å få tak i tillitsvalgte til styreverv, etc.
Idrettslagene opererer med mange typer medlemsskap, svært varierende størrelse på

kontingenten, fra kr 20,- (RIL, skigruppa) til kr 1.500,-.
I Saltdal er det et betydelig antall små idrettslag, flere av disse har ikke søkt om kulturmidler
på mange år.
De lagene som har søkt kulturmidler hadde en samlet utgift i 2006 på ca 3,0 mill. kr. og en
samlet inntekt på ca 3,0 mill. kr. Det er flere lag som sliter kraftig økonomisk, men andre lag har
relativt sunn økonomi. Saltdal kommune gir disse lagene til sammen 110.000,- kr i
tilskudd, noe som i den sammenheng knapt er en klapp på skulderen.
Rognan IL har heller ikke i år levert felles søknad.

De enkelte søknadene:
RIL, håndballgruppe
Hovedsatsninga er å rekruttere og utdanne dommere og satsning på guttehåndball. Har hatt en
vellykket sesong sportlig sett med 9 lag i seriespill.
Saltdal kommune ønsker at alle lag skal fungere som lag, i dag er det altså ikke noen
fungerende styre i RIL.
De har et betydelig inntektspotensiale i medlemskontingenter som ikke utnyttes.
Rognan IL, skigruppe
Det har vært arrangert flere treningscuprenn.
De har ikke egen medlemskontingent, startkontingent regnes som medlemskontingent.
Satsningsområder for 2007 er ferdigstille lysløype fram til Fløybakken, drifte
hoppanlegget (k20, k40, k67), utbedring av skihytta med kjøkken og toalett.
Skigruppa søkte i januar 2004 om kommunen kunne overta driftsansvaret for lysløypa og
hoppanlegget.
Se for øvrig kommentarer under RIL, håndball.
Rognan IL, turngruppe
Har i 2006 hatt aktivitet med tilbud til barn og voksne. Tilbudene for barn har ikke vært åpne for
alle som ønsket å delta.
I 2007 har de som satsningsområde å skape aktiviteter for flere barn og innkjøp av utstyr.
Se for øvrig kommentarer under RIL, håndball.
IL Vinger
I 2006 var de med i sonesamarbeidet for ski. Mange deltakere på sonerennene og kretsrenn.
Deltok i KM 2006 for første gang på mange år.
Hadde underskudd i 2005 og 2006. Ønsker å bygge ut skibua på Vensmoen i 2007.
Satsningsområder er fotball for barn/unge, bygge ut skibua, utvide samarbeidet med andre lag i
Saltdal og utvide samarbeidet med Røkland skole.
IL Vinger ønsker å få til en sammenslåing mellom dem og IL Heimhug.
IL og UL Heimhug
I 2006 var de med i sonesamarbeidet for ski. Mange deltakere på sonerennene. De har to
underlag, skigruppe og friidrettsgruppe. Og har også dette som satsningsområde for 2007 samt
oppussing av kjeller i ungdomshuset. Ferdigstilte arbeidet med utvidelsen av lysløypa og
skistadion på Russånes.
FKSK
Er Saltdals største idrettslag. Satsningsområder er fotball for barn og unge. De arbeider også
som kjent med å finansiere et nytt kunstgressbaneanlegg med undervarme på Rognan.
Saltdal skytterlag
Har en stabil medlemsmasse.
De har i mange år arbeidet med etablering av nytt skytterbaneanlegg i Saltdal. Når
grunnervervelsen er i orden vil det søkes om bl.a spillemidler, etc for å få finansiert
utbygging. Laget hadde et overskudd på drifta i 2006.
Satsningsområdene er etablering av nytt skytterbaneanlegg og å opprettholde aktiviteter og
innsats fram til man har etablert nytt anlegg og utdanne nye instruktører.

Junkerdal idrettslag
Satsningsområde er alpinbakken i Junkerdal. Laget er nyetablert i 2007. Oppgir i søknaden at de
har som mål å drifte alpinbakken, i tillegg arbeider de å etablere motorsport i området.
Som utgifter i 2007 oppgir de at medlemskap i Norges idrettsforbund, Nordland skikrets og
Norges motorsportforbund. De skal bygge varmebu/grillhus i slalåmbakken og en skigard for å
hindre at man kjører ut på veien.
Tabellen under viser de forskjellige lagenes søknadsbeløp i år og hva de har mottatt av støtte
de tre foregående årene fra Saltdal kommune:
Idrettslag
RIL
- ski
- håndball
- turngruppe
IL Vinger
FKSK
Saltdal
skytterlag
Il og UL
Heimhug
Rognan
dykkerklubb
Junkerdal
idrettslag
Sum

Søknad
2007

Bevilget
2004

Bevilget
2005

Bevilget
2006

33000
28000
3000
20000
31000

16000
40000
1000
19000
50000

8000
28000

20000
20000
Ikke søkt

9000
31000

8000
28000
2000
11000
31000

9000
28500
0
11000
31000

15000

7000

7500

7500

15000

7000

7000

7000

1000

0

500
1000

20000
175000

Innstilt 2007

157000

90000

95000

95000

Tabellen under viser medlemstall og aktiviteter til de forskjellige idrettslagene
Idrettslag
Medl.tot
0 - 17 18 - oppover Grupper Aktiviteter
RIL
74
101
1 Ski/hopp
* ski
175
* håndball
197
156
41
1 Håndball
* turn
37
22
15
1 Turnaktiviteter
IL Vinger
290
115
175
4 ski/fotball/HC-idrett
FKSK
312
107
205
4 Fotball
Saltdal skytterlag
267
57
210
2 Jaktfelt/skifelt/skyting
Il og UL Heimhug
132
46
86
3 Ski/friidrett
Rognan dykkerklubb Ikke søkt
Sportsdykking/svømming
Alpinbakken i Junkerdal/
Junkerdal idrettslag
173
87
86
2 motorsport
Sum
1583
672
935

Rådmannens innstilling
Idrettslag
RIL
- ski
- håndball
- turngruppe
IL Vinger
FKSK
Saltdal
skytterlag
Il og UL
Heimhug
Junkerdal
idrettslag
Sum

Innstilt 2007

9000
28500
0
11000
31000
7500
7000
1000
95000

Saltdal kommune

Arkiv:

223

Arkivsaksnr:

2007/200

Saksbehandler: Oddbjørn Skarheim

Saksfremlegg
Utvalg
Levekårsutvalg

Utvalgssak
18/07

Møtedato
24.05.2007

Tilskudd lysløyper 2007
Foreliggende dokumenter:
· Saltdal kommunes budsjett for 2007
· Brev til idrettslag med invitasjon til å søke om støtte til drift av lysløyper
· 3 søknader om tilskudd til drift av lysløyper
Sakens bakgrunn
Tilskudd for drift av lysløyper har siden 1986 vært fordelt etter følgende prinsipper:
· Halvparten av beløpet har vært delt likt mellom de lag som har lysløyper.
· Andre halvparten deles etter antall lyspunkter.
· Disponibelt beløp på budsjett er 15.000,Vurdering
Antall lyspunkter som det er i lysløypene i 2007:
RIL 108
Heimhug UL&IL 57
IL Vinger 36
Rognan IL har i mange år ikke hatt noen fungerende hovedstyre, men skigruppa har likevel
klart å fremme søknader om kulturmidler. Saltdal kommune, kulturenheten, har bedt at det
fremmes en søknad fra hvert enkelt lag.
Levekårsutvalget må selv bestemme om de vil ta hensyn til søknaden, men kulturenheten
innstiller på at man tar hensyn til søknaden.
Rognan IL har i 2006 utvidet lysløypa fram mot Fløybakken. Dermed har de fått opp 26 nye
lyspunkter i løypa.
Heimhug har også utvidet traseen sin. Dermed har de fått 3 nye lyspunkter i lysløpa på
Russånes.

Rådmannens innstilling
RIL
Heimhug
Vinger
Sum

Kr 6500
Kr 4600
Kr 3900
Kr 15000

Saltdal kommune

Arkiv:

A20

Arkivsaksnr:

2007/731

Saksbehandler: Grete Pettersen

Saksfremlegg
Utvalg
Levekårsutvalg
Sign.

Eksp til

Årsmelding og virksomhetsplan for RKK
Foreliggende dokumenter:
- Årsmeling fra RKK 2006
- Virksomhetsplan for RKK 2006
Sakens bakgrunn
Forelagte meldinger er behandlet og godkjent i styret for RKK.
Saltdal kommunes representant i styret er Mary-Ann Meisler.
Vurdering
Mary-Ann Meisler vil kunne svare på spørsmål i Levekår.
Rådmannens innstilling
Årsmelding for 2006 og Virksomhetsplan for 2007 tas til etterretning.

Utvalgssak
19/07

Møtedato
24.05.2007

Saltdal kommune

Arkiv:
Arkivsaksnr:

2007/712

Saksbehandler: Christian Næstby

Saksfremlegg
Utvalg
Levekårsutvalg

Utvalgssak
20/07

Møtedato
24.05.07

Økonomisk tilskudd til festivaler
Foreliggende dokumenter:
- Søknad fra IL/UL Heimhug
Sakens bakgrunn
Da kommunestyret vedtok budsjettet for 2006 ble det foretatt følgende driftsøkning: Tilskudd
festivaler (Blåfrostfestivalen, Trebåtfagene, Skogvokterdagen) kr. 100.000,-.
Levekårsutvalget vedtok i møte 7. juni 2006 følgende:
Trebåtdagene 2006: kr. 15.000,-, Rognandagene 2006 kr. 20.000 og Blåfrostfestivalen 2007
kr. 50.000.
I møte 20.06.2006 vedtok kommunestyret:
Levekårsutvalget delegeres myndighet til å tildele ledige tilskuddsmidler til andre
arrangementer/festivaler.
Ordføreren kan bekrefte at det også for 2007 er bevilget kr. 100.000,- til festivaler. Midlene er
foreløpig ført på kapittel 1.4709 Tilfeldige utgifter/formannskapet , men det er et spørsmål om
ikke dette burde være plassert på kulturbudsjettet med en mer direkte benevnelse. Midlene er
imidlertid bevilget og levekårsutvalget kan fatte vedtak om tilskudd.
Det har hersket litt tvil om Blåfrostfestivalen, Trebåtdagene og Rognandagene må søke hvert år
om tilskudd eller om økonomisk støtte til disse festivalene på en måte er ”innarbeidet i
budsjettet”. Det foreligger derfor på nåværende tidspunkt ikke noe søknad vedr. disse
arrangementene. Det er heller ikke lagt ved saken noen regnskap for fjorårets arrangement.
Dette kan selvfølgelig fremskaffes om nødvendig. En har likevel valgt å legge saken frem for
levekårsutvalget for å spare tid og fordi arrangørene må vite hva de skal planlegge. Innholdet i
arrangementene bestemmes nemlig ut fra hvilke inntekter som forventes.
Il/UL Heimhug har imidlertid søkt om økonomisk tilskudd til Skogvokterdagen 2007. Den går
av stabelen 30. juni, og arrangøren ønsker sikkert et snarlig svar. Heimhug har ikke lagt ved noe
regnskap for Skogvokterdagen, men dette fremgår i den generelle søknaden om tilskudd.
Levekårsutvalget skal i denne sak ta stilling til 4 arrangement:

Blåfrostfestivalen 2008, Rognandagene 2007, Trebåtdagene 2007, Skogvokterdagen 2007.
Blåfrostfestivalen
Teknisk arrangør er foreningen Blåfrostfestivalen som er organisert i Brønnøysundregistrene og
er underlagt offentlig revisjon. Festivalen er et nært samarbeid med først og fremst kommunale
enhet som kultur, teknisk drift og skolene, men også kunstforeningen og andre lokale lag og
foreninger samt en rekke kulturinteresserte enkeltpersoner. Arrangøren har ikke noe annet
formål enn å lage en vinterfestival over 5 dager med kvalitet og mangfold. Poenget er ikke å
tjene penger. Et eventuelt overskudd blir automatisk bakt inn i neste års budsjett for å kunne
høyne kvaliteten og utvide innholdet.
Årets bevilgning gjelder festivalen i februar 2008. Arrangøren har behov for litt forutsigbarhet
når det gjelder de økonomiske forhold. Dessuten har arrangøren en del utgifter under
planleggingen, reiseutgifter for artister, materialer, annonsering o.l.
Det kommunale bidrag har fra starten av vært kr. 50.000,- hvert år.
Trebåtdagene
Teknisk arrangør er Salten Veteranbåtlag i nært samarbeid med kulturenheten og flere
enkeltpersoner med interesse for trebåter. Festivalen går over 3 dager og er en integrert del av
Rognandagene. For at Veteranbåtlaget skal ha noen inntekter igjen for sin innsats, er det blitt en
tradisjon at laget disponerer Aktivitetshuset til kafé og en av bryggene til kro. Ellers har
arrangøren utgifter til foredragsholdere, materialer, premier o.l. Trebåtdagene har hatt
kommunal støtte helt fra starten av med kr. 15.000,- pr. år.
Rognandagene
Teknisk arrangør er Saltdal Handelsstand, men i praksis er det aktivitetsleder for Rognan
sentrum, Frode Monssen, som i nært samarbeid med kulturenheten og enhet for teknisk drift
som har stått for arrangementet. Rognandagene går over 4 dager. Programmet for
Rognandagene og Trebåtdagene er flettet i hverandre, og publikums opplevelse er at dette er ett
stort arrangement. Rognandagene har ingen andre inntekter enn utleie av markedsplasser. I fjor
var første gang kommunen bevilget økonomisk støtte til dette arrangementet. Det var med på å
høyne kvaliteten betydelig, ikke minst når det gjaldt underholdningen i Rognan sentrum. For
eksempel var presentasjonen av Idol-Jonas et suksess og et stort trekkplaster. Men billig var det
ikke. I fjor fikk Rognandagene kr. 20.000,-. Det foreslås at beløpet høynes til kr. 25.000,- i
2007.
Skogvokterdagen
Arrangementet foregår 1 dag i området rundt Skogvokterboligen på Storjord og er et samarbeid
mellom Statsskog og IL/UL Heimhug. I tillegg har IL Vinger dansefest på samme sted samme
kveld. Arrangementet har aldri fått økonomisk støtte fra kommunen. Det søkes om kr. 25.000,- i
støtte fra kommunen for inneværende år.
Vurdering
Det er ingen tvil om at Blåfrostfestivalen, Rognandagene og Trebåtdagene har karakter av
festivaler, slik kommunestyret har tenkt seg det, da det ble vedtatt å sette av på budsjettet et fast
beløp hvert år til dette formål. Når det gjelder Skogvokterdagen kan det kanskje diskuteres om
dette er en festival, eller om det kanskje heller er å betrakte som en marknadsdag med skogen og
naturen som ramme.

Det blir litt galt å hevde at det driftsmessig ikke er noen forskjell mellom Blåfrostfestivalen og
Skogvokterdagen, slik det fremgår av søknaden. Blåfrostfestivalen er et av de største
festivalarrangement i Nordland.
Da saksbehandler i egenskap av kultursjef er sterkt involvert i Blåfrostfestivalen, Trebåtdagene
og Rognandagene foretas det ikke noen innstilling.
En regner imidlertid med at saksopplysningene er tilstrekkelig for levekårsutvalget til å kunne
fatte et vedtak.

Ingen innstilling

