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Sakstittel
Vedlegg
KOMMUNAL PLAN FOR KOMPETANSHEVING
1-6
2005---. "KOMPETANSELØFTET"
PS 009/06 06/00459 BETALING FOR OPPLÆRING TIL PERSONER SOM 7
OMFATTES AV §17 TREDJE LEDD I RUNDSKRIV H20/5,"INTRODUKSJONSLOVEN".
PS 010/06 06/00222 Avlastningstilbud til barn og unge i Saltdal
Kl. 0930 - Konfliktrådet orienterer om deres arbeide i Saltdal.
Det blir også gitt en orientering om resultatene fra medarbeiderundersøkelsen.

André Kristoffersen
Leder

Arkiv:
025
Saksbehandler: Marit Winther
Dato:
20.02.2006

Saltdal kommune
MØTEBOK

KOMMUNAL PLAN FOR KOMPETANSEHEVING 2005---.
"KOMPETANSELØFTET"
SAKSGANG:
R.f Utvalg
.
1
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01.03.06
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Utskrift sendt til:

Foreliggende dokumenter:
1. ”Kultur for læring” St.meld. Nr 30 (2003-2004).
2. ”Kunnskapsløftet”, rundskriv F 13/04.
3. ”Kompetanse for utvikling”. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005 –
2008.
4. Strategidokument ”Et gjennomgående løp med tilpasset opplæring for alle”.
Sakens bakgrunn:
I kommunestyresak 033/05 blei det fattet følgende vedtak 23.06.05:
”Det framlagte strategidokument ”Et gjennomgående løp med tilpasset opplæring for alle” er
Saltdal kommunens plan for skolering av undervisningspersonell, skoleledere og personell i
skoleverket i forbindelse med kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005 – 2008”.
Med bakgrunn i strategidokumentet legges det fram en kommunal handlingsplan for
kompetanseheving: Kommunal plan for kompetanseheving 2005--- ”Kompetanseløftet”.
Planen er framkommet på den måten at det er foretatt en kompetansekartlegging på hver
skole angående behov for ny kunnskap i forbindelse med innføring av ny læreplan. Hver
skole har lagt fram forslag til plan. Dette er så blitt samlet og redigert av skolefaglig
koordinator.
Planen er konkret laget ferdig til utgangen av 2007.
Ny læreplan ”Kunnskapsløftet” skal tas i bruk 1. august 2006 for 1. – 9. trinn i grunnskolen
og første trinn på videregående skole. Obligatorisk 2. fremmedspråk innføres på 8. trinn.
Innstilling:
Den framlagte handlingsplan for Saltdal Kommune: ”Kommunal plan for kompetanseheving
2005--- ”Kompetanseløftet” godkjennes.
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BETALING FOR OPPLÆRING TIL PERSONER SOM
OMFATTES AV §17 TREDJE LEDD I RUNDSKRIV H-20/5,
INTRODUKSJONSLOVEN.
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.
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Utskrift sendt til:

Foreliggende dokumenter:
1. Rundskriv H-20/05 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne
innvandrere (introduksjonsloven).
2. Kopi av § 17 vedlegges.
Sakens bakgrunn:
§ 17 i introduksjonsloven omhandler rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og
samfunnskunnskap. Det er innvandrerens oppholdsgrunnlag og alder som avgjør hvilke
rettigheter og plikter han eller hun har.
Avhengig av alder og oppholdsgrunnlag kan en innvandrer ha:
1.
Rett og plikt til gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap
2.
Rett uten plikt til opplæring
3.
Plikt uten rett til gratis opplæring.
4.
Enkelte innvandrere omfattes verken av rett eller plikt til opplæring i norsk og
samfunnskunnskap
Vurdering:
Denne saken fremmes på bakgrunn av de innvandrere som har plikt til 300 timer opplæring i
norsk og samfunnskunnskap uten rett til gratis opplæring. Dette presiseres nærmere:
” Innvandrere mellom 16 og 55 år som har fått en opphold- eller arbeidstillatelse som danner
grunnlag for bosettingstillatelse etter utlendingslovens § 8 første ledd, jf.
utlendingsforskriften §§18 og 3 (arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS / EFTA-området),
og deres familiemedlemmer med tillatelse etter utlendingsloven §§ 9 og 8 annet ledd, har
plikt til å gjennomføre 300 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap, men har ingen rett
til gratis opplæring.----”
I følge loven § 18 kan kommunen kreve betaling for den enkelte som omfattes av plikten
etter denne bestemmelsen og saken legges derfor fram for levekårsutvalg / kommunestyre. I

vår kommune har det til nå vært få personer som har kommet inn under denne bestemmelsen.
Men det er en fordel å ha klare regler.
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I overgangsordningen mottar kommunen tilskudd fra staten basert på en timepris pr. gruppe
på kr 413,- og en deltakerpris pr time på kr 24,-. Det er gjort en henvendelse til Bodø
voksenopplæring i saken. Der har de innført betalingssatser for denne gruppen tilsvarende
deltakerprisen pr. time: det vil si kr 24,- .

Innstilling:
For innvandrere som etter §17 i introduksjonsloven, Rundskriv H-20/05 ,omfattes av plikt til
300 timer opplæring uten rett til gratis opplæring, fastsettes timeprisen til kr 24,- pr deltaker.

Arkiv:
Saksbehandler: Finn-Obert Bentsen
Dato:
24.01.2006
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Avlastningstilbud til barn og unge i Saltdal
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Utskrift sendt til:

Foreliggende dokumenter:
•
•
•
•

Stortingsmelding 40 (2002-2003), Nedbygging av funksjonshemmede barrierer
Eksempelsamling utgitt av Sosial- og helsedirektoratet, Gode løsninger
Sosialtjenesteloven
Kommunehelseloven

Sakens bakgrunn:
Saltdal kommune har til nå løst behovet for avlastning for barn og unge med
funksjonshemning i private hjem. Det er inngått avtale med private (oppdragsavtale) slik at
det er gitt avlastningstilbud, stort sett i tråd med det behovet som har vært. De fleste
avlastningstilbud er knyttet til helgeavlastning, men også noe avlastningstilbud på ukedager
er gitt. Det foretas en individuell faglig vurdering om behov, type og omfang.
I dag gis det avlastningstilbud til ca. 15 barn og unge. De er begrunnet i behovet for
avlastning til slitne foreldre, vanskelige familieforhold, barn/ unge med vanskelig atferd,
fysiske funksjonshemninger, diagnoser som ADHD og psykiske lidelser.
Tilbud om avlastning er lovhjemlet i Sosialtjenestelovens kap. 4.
Avlastning skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale
nettverk. Avlastning skal gi pårørende nødvendig og regelmessig fritid og ferie. Tjenesten
skal hindre utbrenthet og utmatting hos omsorgsgiver, altså foreldre/ pårørende.
Avlastning kan gis fra ulike behov og organiseres på ulike måter.
I Saltdal har vi stort sett organisert det slik som nevnt ovenfor.
Vurdering:
I Saltdal er behovet blitt slik at det må etableres et utvidet avlastnings- og botilbud, dvs. et
tilbud i kommunal regi. Vi har personer som vil ha behov langt utover det som private kan gi

i form av døgn og helgeavlastning. Vi har faktisk barn som må ha tilbud om ukesavlastning
og permanent heldøgnsbolig/ barnebolig.
SAKSGANG:
R.f Utvalg
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Det vil bl.a. være nødvendig å gi heldøgns botilbud til et funksjonshemmet fosterbarn, der
fosterhjemmet ikke lenger klarer å ta ansvar for videre oppfølging. Det betyr i praksis at
kommunen må sørge for å gi tilbud, som innebærer et ansvar på døgnbasis.
Av forståelige grunner kan en ikke forvente at private hjem vil påta seg et så stort ansvar for
barn som trenger så mye hjelp og oppfølging som det her er snakk om.
Det kan faktisk være behov for spesiell kompetanse for å gi et tilfredsstillende tilbud, som
bl.a. pedagogisk, sosial og medisinsk kompetanse.
Kommunen må dermed sørge for å få etablert et tilbud som kan gi avlastning både av kortere
og lengre varighet, samt permanent botilbud for et funksjonshemmet barn.
En ser for seg en paviljong på Vensmoen som aktuell til dette formålet. Nærmere bestemt
Fløyveien 26, der en allerede har etablert permanente botilbud til to barn/ ungdommer. To
av fire leiligheter er dermed tatt i bruk som barnebolig. I de to øvrige leiligheter i paviljongen
bor det i dag personer med psykisk utviklingshemming (ikke barn/ ungdom). Hvis det er
muligheter for å gi disse tre utviklingshemmede et annet tilfredsstillende botilbud på
Vensmoen, vil en dermed frigjøre to leiligheter til avlastningstilbud/ botilbud til barn og unge
.
Slik sett vil dette være en gunstig måte å utnytte ressursene på, dvs bemannings/kompetanseressursene knyttet til alle leilighetene/ alle brukerne i denne paviljongen.
Det vil være behov for en nærmere avklaring av flere forhold, bl.a. bemanningsbehov,
hjelpemidler, alternativt tilbud for tre utviklingshemmede, evt. fysisk tilrettelegging, og ikke
minst finansiering/ budsjett, for å kunne sette i gang et slikt tilbud.
Det er imidlertid viktig å få en rask avklaring av denne saken, siden behovet er nært
forestående.
Saltdal kommune bruker i dag betydelig beløp på å gi avlastningstilbud (privat avlastning).
Det betyr at vi allerede har noen midler å legge i bunnen for finansiering av et kommunalt
avlastningstilbud/ en barnebolig.
Hvis vi tar utgangspunkt i dagens SOFA-budsjett for avlastning til barn og unge
dreier det seg om kr. 440 000,-.
Samtidig vil det være nødvendig å ha midler til også å bruke privatavlastning, slik som vi
gjør nå. Det vil ikke være naturlig og faglig rett å ikke bruke private hjem som
avlastningstilbud.
Et kommunalt avlastnings-/ botilbud kommer i tillegg til privatavlastning, med bakgrunn i
det spesielle behovet noen av brukerne har.
I tillegg til allerede budsjetterte avlastningsmidler, vil midler som vi i dag bruker til det
funksjonshemmede fosterhjembarnet være med å bidra i en finansiering av dette kommunale
tilbudet. Her dreier det seg om ca. kr. 300 000,- på årsbasis.
I tillegg kan det være snakk om noe statlig tilskudd på ca. kr. 80 000, - pr. år.

Totalt sett kan en regne at kr. 5-600 000,- i dag ligger inne i budsjettet for å kunne bidra til
å finansiere et nytt kommunalt avlastnings- og botilbud.
SAKSGANG:
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Det vil selvfølgelig være behov for ytterligere budsjettmidler for å kunne etablere et slikt
tilbud. Hvis en skal beregne en heldøgnsbemanning, må en nok opp i et driftsbudsjett på
minimum
kr. 2 millioner på årsbasis.

Innstilling:
Det settes i gang planlegging av et kommunalt avlastnings-/ botilbud for barn og unge i
Fløyveien 26 på Vensmoen.
Når det er nærmere avklart når tilbudet lar seg etablere og finansiere, legges saken fram for
politisk behandling.

