Saltdal kommune

MØTEINNKALLING
Utvalg:

LEVEKÅRSUTVALG

Møtested:

Formannskapssalen

Dato:

04.01.2006

Tidspunkt:

9:30

Møtenr.:
Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. (Eventuelle forfall må meldes straks)
Varamedlemmer møter bare etter nærmere varsel. Saksdokumentene er utlagt til offentlig
ettersyn på formannskapskontoret. Sakslista er utlagt på kommunens hjemmeside.
SAKSLISTE:
Utvalgs
Saksnr:
PS 001/06
PS 002/06

ArkivSaksnr.
05/00093
05/02277

PS 003/06 03/00587
PS 004/06 04/02103
PS 005/06 05/00101
PS 006/06 05/01803
PS 007/06 05/02246

André Kristoffersen
Leder

Sakstittel
REFERATER - LEVEKÅRSUTVALGET
HANDLINGSPLAN FOR KRISE- OG
SORGBEREDSKAP
Psykisk helse - prioritering av midler for 2006
Rapport fra Basecamp Salten og søknad om ekstra
tilskudd
BETALINGSSATSER FOR BARNEHAGENE
INFORMASJON VEDR. FLYKTNINGEARBEIDET I
SALTDAL
MØTEPLAN FOR LEVEKÅRSUTVALGET - 2006

Vedlegg
1-11
12-17
18-26
27
28-29

Arkiv:
061
Saksbehandler:
Dato:
20.12.2005

Saltdal kommune
MØTEBOK

REFERATER - LEVEKÅRSUTVALGET
SAKSGANG:
R.f Utvalg
.
1

Arkivsaksnr. Møtedato Utvalgssak

LEVEKÅRSUTVALG

Sign:

Utskrift sendt til:

Foreliggende dokumenter:
- Brev dat. 01.11.05 fra Salten museum

Innstilling:
Ingen innstilling

05/00093-27

04.01.06

001/06

Arkiv:
G80
Saksbehandler: Kjell Skodvin
Dato:
05.12.2005

Saltdal kommune
MØTEBOK

HANDLINGSPLAN FOR KRISE- OG SORGBEREDSKAP
SAKSGANG:
R.f Utvalg
.
1

Arkivsaksnr. Møtedato Utvalgssak

LEVEKÅRSUTVALG

Sign:

05/02277-1

04.01.06

002/06

Utskrift sendt til:

Foreliggende dokumenter:
• Handlingsplan for krise- og sorgberedskap ved brå, uventede dødsfall. Revidert plan
2005
• Handlingsplan – kortversjon og adresseliste gruppemedlemmer
Sakens bakgrunn:
Handlingsplan for krise- og sorgberedskap ved brå, uventede dødsfall ble vedtatt av
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg den 11.12.01 i sak 043/01. Ifølge den vedtatte
planen skulle den revideres hvert 3. år, første gang i 2004.
Planen er nå (betydelig forsinket) revidert av undertegnede i samarbeid med resten av kriseog sorggruppa. Det er ingen vesentlige innholdsmessige endringer, bare små justeringer i
forhold til den opprinnelige planen. Adresse-/telefonliste er oppdatert. En kortversjon med
telefonliste er utarbeidet og sendes til aktuelle samarbeidende instanser.
”Bemanningen" er stort sett den samme nå som i 2001, med unntak av noen utskiftninger
blant prestene.
Vurdering:
Alle kommuner må i sin planlegging ta høyde for at det er behov for psykososial støtte i
forbindelse med større eller mindre hendelser i lokalsamfunnet.
Kommunens krise-/beredskapsplan vil bli revidert, antakelig i løpet av 2006. Det vil da være
naturlig å innlemme den foreliggende Handlingsplan for krise- og sorgberedskap ved brå,
uventede dødsfall i kommunens krise- og beredskapsplan.
Innstilling:
Det foreliggende forslag til Handlingsplan for krise- og sorgberedskap ved brå, uventede
dødsfall vedtas og revideres innen utgangen av 2008.

Som medlemmer i Krise- og sorggruppa oppnevnes de medlemmer med stedfordredere som
er tatt med i Handlingsplan – kortversjon og adresseliste gruppemedlemmer. Gruppa har
funksjonstid ut 2008.

Arkiv:
F
Saksbehandler: Finn-Obert Bentsen
Dato:
22.11.2005

Saltdal kommune
MØTEBOK

Psykisk helse - prioritering av midler for 2006
SAKSGANG:
R.f Utvalg
.
1

Arkivsaksnr. Møtedato Utvalgssak

LEVEKÅRSUTVALG

Sign:

03/00587-94

04.01.06

003/06

Utskrift sendt til:

Foreliggende dokumenter:
•
•
•

Statsbudsjettet for 2006, Opptrappingsplanen for psykisk helse
Plan for psykisk helse (handlingsdel) - Saltdal kommune
Referat fra møte i Forum for rus/ psykisk helse

Sakens bakgrunn:
Øremerkede midler til psykisk helsearbeid som fordeles til kommunene er et sentralt ledd i
Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999 - 2008.
Fortsatt er innsatsen i psykiatrien et prioritert område fra myndighetenes side.
For Saltdal kommune betyr dette en økning på kr. 569 000,- i friske midler for 2006. Totalt
får dermed kommunen kr. 3 310 000,- for 2006 i øremerkede psykiatrimidler.
En vesentlig del av midlene er fordelt på forskjellige tjenester i form av faste
bemanningsressurser; prioritert psykiatritjenesten, barneverntjenesten, helsestasjonen og
sosialtjenesten. I tillegg har det vært kanalisert midler til Pleie- og omsorg, arbeids-/
aktivitetstilbud, støttekontakt, opplæring, skolene og til brukerorganisasjoner.
Fylkesmannen krever rapportering om bruken av midlene, og påser at midlene brukes i tråd
med myndighetenes retningslinjer/ føringer.
Vurdering:
Som nevnt er en stor del av midlene bundet opp i faste bemanningsressurser. Årlig
lønnsjustering vil bety av noe av de årlige friske midler budsjetteres her.
I tillegg er det i budsjettet lagt inn noe midler til støttekontakt, opplæring og tilskudd til
brukerorganisasjoner.
Dette betyr da at det er ca. kr. 900 000,- til disposisjon for 2006.
Det er et klart signal fra myndighetene at friske midler skal gå til styrkning av tjenester og
tiltak, ikke til erstatning for salderte/ reduserte tilbud. Gjennom hele opptrappingsperioden er
det presisert at barn og ungdom også skal prioriteres. Minst 20 % av midlene skal kanaliseres
mot barn og ungdom. Saltdal kommune har til nå brukt godt over denne andelen til barn og
ungdom.

SAKSGANG:
R.f Utvalg
.
1

LEVEKÅRSUTVALG

Arkivsaksnr. Møtedato Utvalgssak
03/00587-94

04.01.06

003/06

For øvrig har satsingen på psykiatrien ment å skulle ivareta de som trenger det mest, dvs.
personer, som grunnet psykiske lidelser, ikke greier å ivareta seg selv på en akseptabel og
verdig måte.
Behovet for å styrke ulike tjenester og tilbud i Saltdal er uomtvistelig. Det gjelder på ulike
arenaer som skole, kultur/ fritid, arbeid/ aktivitet, samt ikke minst i hjemmebaserte tjenester
(psykiatritjenesten og hjemmesykepleien).
Midlene er imidlertid begrenset, så det må foretas en streng prioritering.
Forum for rus/ psykisk helse har i sitt møte 07.09.05 foreslått følgende prioritering for 2006:
-

100% fast stilling i hjemmesykepleien (kr. 300 000,-)
100% prosjektstilling Knaggen (kr. 400 000,-)
100% fast stilling psykiatritjenesten - alternativt styrking av skolene (kr. 200 000,-)

De to faste stillingene forutsettes ikke igangsatt fra januar.
Begrunnelsen for å styrke hjemmesykepleien er psykiatribrukere som trenger bistand utover
den tid som psykiatritjenesten er tilgjengelig, dvs. en del kvelder og helgene. Noen av disse
brukerne trenger hjemmetjenester utenom vanlig dagtid, bl.a. hjelp til medisinering. Det er
derfor naturlig å styrke hjemmesykepleien, som er en heldøgnstjeneste.
Når der gjelder prosjektstilling Knaggen, så er dette en videreføring av arbeidet med å få
personer med psykiske lidelser ut i arbeid og aktivitet. Et viktig arbeid som bør videreføres
med utgangspunkt på Knaggen, men som i praksis også gjelder mot flere bedrifter og
organisasjoner i kommunen.
Psykiatritjenesten er først og fremst en hjemmetjeneste som prioriteres mot brukere med
forholdsvis tunge psykiatriske lidelser og problemer. Vi ser en økende utfordring når det
gjelder brukere med dobbeltdiagnoser; rus/ psykiatri, spesielt yngre brukere. Disse trenger
vesentlig med bistand/ oppfølging i det daglige.
Behovet for å styrke skolen er selvsagt også uomtvistelig, spesielt mot elever som sliter med
atferd, uro og psykiske problemer.

Innstilling:
Disponible psykiatrimidler på ca. kr 900 000,- for 2006 prioriteres slik:
•
•
•
•

styrking av hjemmesykepleien, 100% fast stilling
prosjektstilling Knaggen, 100%, ett år
styrking psykiatritjenesten, 100% fast stilling
styrking av skolene, kr. 100 000,-

Prosjektstilling igangsettes fra 1.januar 2006. De to øvrige stillinger igangsettes i løpet av
året ihht. disponible midler.

Styrkingen av skolene fordeles administrativt.

Arkiv:
C13 &76
Saksbehandler: Oddbjørn Skarheim
Dato:
10.11.2005

Saltdal kommune
MØTEBOK

Rapport fra Basecamp Salten og søknad om ekstra midler fra
fond
SAKSGANG:
R.f Utvalg
.
1

Arkivsaksnr. Møtedato Utvalgssak

LEVEKÅRSUTVALG

Sign:

04/02103-70

04.01.06

004/06

Utskrift sendt til:

Foreliggende dokumenter:
Rapport fra arrangementet
Foreløpig regnskap
Sakens bakgrunn:
Saltdal kommune har arrangert Basecamp Salten på Storjord i år. Dette har tidligere vært
behandlet i levekårsutvalget.
Kulturenheten finner det på sin plass og oversende levekårsutvalget en enkel rapport fra
arrangementet.
I tillegg ble vi som arrangør påført noen ekstra kostnader pga. værforholdene.

Vurdering:
Arrangementet gikk stort sett som planlagt.
Men det måtte leies inn ekstra plasthall for å sikre at man hadde en tørr plass til bespisning.
Videre måtte en gå til ekstra innkjøp av ved fra Knaggen til fyring i teltene. Og til sist ble
toppturen til Solvågtind avlyst og erstattet med at deltakerne fikk tilbud om å være med på
tiltak som vi hadde stykkpris på. Dette medførte noe ekstra kostnader på ca. 10.000,- ut over
det som var budsjettert.
I tillegg var instruktøren på elvebrett syk, dette ble da erstattet med elverafting i Ranaelva
lørdagen og reinslakting på Saltfjellet søndagen.
Kommunen vil spesielt berømme Røde kors hjelpekors og heimvernet som
samarbeidspartnere.
Det var samlet 126 ungdommer fra Salten og Arjeplog på Storjord til flere forskjellige
friluftsaktiviteter. De deltok på: bueskyting, fjellklatring/rappelering, elvesafari,
leirdueskyting, ridning, grotting, softgun, hundekjøring, rafting og reinslakting. På

fredagskvelden var det konsert med Gunnars trubadurer og lørdagskvelden var det
popcornparty.
SAKSGANG:
R.f Utvalg
Arkivsaksnr. Møtedato Utvalgssak
.
1

LEVEKÅRSUTVALG

04/02103-70

04.01.06

004/06

Det er tidligere bevilget kr. 50.000,- fra turbokfondet (25100530) til arrangementet.
Innstilling:
Rapporten fra Basecamp Salten tas til orientering.
Det bevilget ytterligere inntil kr 10.000,- til Basecamp Salten på Storjord. Bevilginga belastes
turbokfondet (25100530).

Arkiv:
231 A10 &18
Saksbehandler: Grete Pettersen
Dato:
28.11.2005

Saltdal kommune
MØTEBOK

BETALINGSSATSER FOR BARNEHAGENE
SAKSGANG:
R.f Utvalg
.
1

Arkivsaksnr. Møtedato Utvalgssak

LEVEKÅRSUTVALG

Sign:

05/00101-32

04.01.06

005/06

Utskrift sendt til:

Foreliggende dokumenter:
-

Forslag til økonomiplan 2006 – 2009
Forslag til budsjett for 2006
Tilleggsproposisjon til statsbudsjett for 2006

Sakens bakgrunn:
Saltdal har i dag barnehagesatser lik de statlige maksimalsatser på kr 2.750,- p.r. måned.
Den nye regjeringen har i tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2006 vedtatt ny
maksimalpris for barnehager.
Den nye prisen er satt til kr 2.250,- p.r. måned for full plass.
Merutgiftene for kommunen foreslåes finansiert via økning i det statlige driftstilskuddet.
Innstilling:
Betalingssatsene for Saltdal barnehager justeres fra 01.01.2006 til:
1/1 plass
1/2 plass

2.250,- p.r. måned
1.125,- p.r. måned

Søsken gis moderasjon tilsvarende 50 % av 1. barn. Søskenmoderasjon gis alltid på laveste
betalingssats.
For opphold ut over ordinær åpningstid betales kr 100,- p.r. time.
For timeplassering betales kr 25,-.
Tilskudd til dekning av betaling for barnehage kan gis i henhold til Lov om sosial omsorg og
Lov om barnevern.

Arkiv:
F00 &73
Saksbehandler: Lillian Johansen
Dato:
20.12.2005

Saltdal kommune
MØTEBOK

INFORMASJON VEDR. FLYKTNINGEARBEID I SALTDAL
SAKSGANG:
R.f Utvalg
.
1

Arkivsaksnr. Møtedato Utvalgssak

LEVEKÅRSUTVALG

Sign:

05/01803-3

Utskrift sendt til:

Sakens bakgrunn:
Det blir gitt en orientering om flyktningearbeidet i Saltdal kommune.
Innstilling:
Ingen innstilling.

04.01.06

006/06

Arkiv:
033
Saksbehandler:
Dato:
20.12.2005

Saltdal kommune
MØTEBOK

MØTEPLAN FOR LEVEKÅRSUTVALGET - 2006
SAKSGANG:
R.f Utvalg
.
1

Arkivsaksnr. Møtedato Utvalgssak

LEVEKÅRSUTVALG

Sign:

05/02246-4

04.01.06

007/06

Utskrift sendt til:

Foreliggende dokumenter:
- Forslag til møteplan for levekårsutvalget 2006

Sakens bakgrunn:
Møteplan er satt opp på samme prinsipp som i fjor:
- Møtene er satt til onsdager kl. 0930
- Det er planlagt ett møte i forkant av hvert kommunestyremøte.
Som det framgår av forslaget er det satt opp møter i uke 1, 9, 17, 23, 36, 41, 44, og 48.
Innstilling:
Ingen innstilling.

