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SAKSGANG:
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.
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Arkivsaksnr. Møtedato Utvalgssak

LEVEKÅRSUTVALG

Sign:

Utskrift sendt til:

Foreliggende dokumenter:
-

Årsmelding – Enhet for pleie og omsorg
Virksomhetsplan 2006 - - ” Opplæringsplan 2006 - - ” -

Innstilling:
Ingen innstilling

06/00035-9

26.04.06

011/06

Arkiv:
A10 &60
Saksbehandler: Grete Pettersen
Dato:
18.04.2006
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KLAGE PÅ OPPTAK TIL BARNEHAGENE
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.
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Sign:

06/00001-136

26.04.06

012/06

Utskrift sendt til:

Foreliggende dokumenter:
- Lov om barnehager, vedlegg 5 om klagerett
- Offentlighetsloven
- Vedtekter for Saltdal barnehager
- Søkerliste ved hovedopptak
- Opptak av barn til barnehage, av 14.03.2005
- Oversikt over innkomne klager

Sakens bakgrunn:
Ved årets opptak var det flere søkere enn det var ledige plasser.
17 søkere fikk avslag.
Under hovedopptaket ble det satt av totalt 8 plasser til eventuelle klager.
Ved klagefristens utløp var det innkommet 15 klager.
Vurdering:
Søker nr. 22 Linnea Pettersen: Klage inneholder nye opplysninger som vurderes slik at de
ville hatt betydning for utfallet av opptaket.
Søker nr. 53 Erika Tømmerås: Klage inneholder nye opplysninger som vurderes slik at de
ville hatt betydning for utfallet av opptaket.
De øvrige klagene inneholder ingen nye opplysninger.
Innstilling:
1. Klage for søker nr. 22 Linnea Pettersen tas til følge. Hun tildeles hel plass i Saltnes
barnehage.
2. Klage for søker nr. 53 Erika Tømmerås tas til følge. Hun tildeles hel plass i Knekthågen
barnehage.
3. De øvrige klagene tas ikke til følge, da de ikke inneholder nye opplysninger som ville ha
ført til annet vedtak.
4. Ledige plasser tildeles av opptaksutvalget etter venteliste.

Arkiv:
C32
Saksbehandler: Christian Næstby
Dato:
06.03.2006

Saltdal kommune
MØTEBOK

NYTT REPRESENTANTSKAP FOR HARALD BAKKES MINNEFOND ENDRING AV VEDTEKTER – OPPNEVNING AV STYRE.
SAKSGANG:
R.f Utvalg
.
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Arkivsaksnr. Møtedato Utvalgssak

LEVEKÅRSUTVALG

Sign:

06/00557-1

26.04.06

013/06

Utskrift sendt til:

Foreliggende dokumenter:
•
•
•
•
•

Brev fra styret i Harald Bakkes Minnefond datert 25.01.06
Vedtekter for Harald Bakkes Minnefond med siste endringer av 14.12.05
Referat fra Årsmøte i Saltdal Sang- og musikklag 14.12.05
Årsmelding og regnskap for Harald Bakkes Minnefond
Forslag til endring av vedtekter for Harald Bakkes Minnefond

Sakens bakgrunn:
Saltdal Sang- og Musikklag (SSML) har i mange år vært en organisatorisk overbygning for
kor og korps o.l. i Saltdal. I de siste årene har det ikke vært noen aktivitet i laget. Og det ble
ikke avviklet årsmøte i 2004 og innen fristen 1. mars i 2005. Det ble derfor enstemmig
vedtatt på årsmøte 14. desember 2005 at Saltdal Sang- og Musikklag skulle oppløses. Lagets
aktiva er overført til den private stiftelsen Harald Bakkes Minnefond til fremme av sang og
musikklivet i Saltdal.
Det er ingen dramatikk i dette vedtaket. Det har lenge vært klart at det ikke var nødvendig
med en organisatorisk overbygning for sang- og musikklivet i Saltdal. Samarbeidet mellom
kor , korps o.l. skjer likevel, men gjennom uformelle kanaler.
Det som imidlertid får betydning, er at SSML har vært representantskap for Harald Bakkes
Minnefond. Denne stiftelsen er formelt opprettet og sender årsmelding og regnskap til
Brønnøysundregistrene. Det er representantskapet som oppnevner styret til Minnefondet.
SSML vedtok derfor på årsmøtet 14.12.05 en vedtektsendring for Minnefondet som fikk
denne ordlyd: Hvis Saltdal Sang- og Musikklag opphører, overføres representantskapet til
Saltdal kommune ved Levekårsutvalget.
I ovennevnte brev av 25. januar 2006 ber styret i Minnefondet om at Levekårsutvalget påtar
seg denne oppgaven.

Det sittende styret stiller sine plasser til disposisjon.
SAKSGANG:
R.f Utvalg
.
1

Arkivsaksnr. Møtedato Utvalgssak

LEVEKÅRSUTVALG

06/00557-1

26.04.06

013/06

Vurdering:
Det anbefales at Levekårsutvalget påtar seg oppgaven som representantskap for Harald
Bakkes Minnefond. I praksis betyr dette at Levekårsutvalget en gang i året gjennomgår
stiftelsens regnskap og årsmelding og oppnevner styre og styreformann. Når det er behov for
det vedtas det endringer i vedtektene.
Slike endringer må nå foretas. Det vises til det foreliggende forslag. Følgende endringer er
foretatt:
- alle punkter som beskriver SSML’s rolle er fjernet
- Levekårsutvalget har overtatt som representantskap
- grunnfondet er økt til kr. 380.000,Det sittende styret i Minnefondet er:
-

Rolf Monsen (leder)
Bjørn Andor Drage
Leif Kristian Madsen
Liv Fagerhaug
Knut Rydning (representant for SSML)

I de gamle vedtektene het det at leder for SSML skal være fast medlem av styret. I de nye
vedtektene foreslås det at ett av medlemmene i Levekårsutvalget blir medlem av styret, ikke
nødvendigvis lederen.
Styret er sammensatt av musikkinteresserte og entusiastiske privatpersoner som har påtatt seg
dette arbeidet frivillig og som aldri har mottatt noen godtgjørelse for innsatsen. Dette må
kanskje endres når medlemmene nå skal oppnevnes politisk og ett av medlemmene skal
representere et politisk organ.. Det foreslås derfor at alle styremedlemmene i styret mottar
møtegodtgjørelse i samme størrelsesorden som for kommunale utvalg. I praksis har dette
liten betydning. Styret avholder svært få møter. Mye av avgjørelsene skjer raskt og fort over
telefon. Utgiftene er Minnefondets ansvar.
Det foreslås at Rolf Monsen, Bjørn Andor Drage og Leif Kristian Madsen gjenvelges til
styret med Rolf Monsen som leder. Liv Fagerhaug skal etter sigende snart flytte fra bygda, og
det foreslås en ny kvinne i stedet for henne. Levekårsutvalget anmodes om å oppnevne en
kvinne blant sine medlemmer.
I vedtektene heter det at valgperioden skal være fire år, men to av representantene pekes ut
for to år første gang for å sikre kontinuitet.
Man er kommet helt i utakt når det gjelder dette punktet. Da styret for Harald Bakkes
Minnefond har bestått av idealistiske personer som har hatt denne oppgaven for moro skyld,
mer enn det å tenke på formaliteter, så har alt inntil nå fungert utmerket. Men det er kanskje
på sin plass å få disse forhold mer i tråd med vedtekter og vanlig praksis innen

organisasjonslivet. Det foreslås derfor at man ”starter helt på nytt” når nytt styre nå skal
oppnevnes.
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Innstilling:
Levekårsutvalget påtar seg oppgaven som representantskap for Harald Bakkes Minnefond til
fremme av sang- og musikklivet i Saltdal fra og med 2006.
Forslag til endring av vedtekter for Minnefondet godkjennes.
Følgende personer oppnevnes til nytt styre:
-

Rolf Monsen (leder) – oppnevnes for 4 år
Bjørn Andor Drage – oppnevnes for 2 år
Leif Kristian Madsen – oppnevnes for 4 år
………..
– oppnevnes for 4 år
……….. fra Levekårsutvalget – oppnevnes frem til kommunevalget 2007

Møtegodtgjørelse utbetales etter kommunale satser.

Arkiv:
223 C2
Saksbehandler:
Dato:
04.04.2006

Saltdal kommune
MØTEBOK

Kulturmidler til idrettsformål 2006
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Utskrift sendt til:

Foreliggende dokumenter:
•
•
•
•

8 innkomne søknader
Saltdal kommune sitt budsjett for 2006
Brev til idrettslagene samt info på kommunens hjemmeside
HUK-sak 30/87, prinsipper for tildeling av idrettsmidler

Sakens bakgrunn:
Idrettsmidlene ble utlyst med søknadsfrist 3. april 2006. Innen søknadsfristens utløp kom det
8 søknader.
Saltdal kommune har i sitt budsjett for 2006 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.
I 2006 er 8 søknader på kulturmidler til idrettsformål som er en mindre en i 2005, samlet
søkesum i 2006 er kr 246 000 mot 305 000 i 2005. Flere av lagene som fikk avslag på
kulturmidler i 2005 har ikke søkt i 2006.
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,-.
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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 2005 på ca 3,0 mill. kr. og en
samlet inntekt på ca 2,8 mill. kr. 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. Skigruppa og turngruppa sine søknader er
komplette, mens håndballgruppa ikke har levert regnskap, budsjett og årsmelding.

De enkelte søknadene:
Rognan dykkerklubb
Er et av Saltdals minste idrettslag med 24 medlemmer. Har hatt laber aktivitet i 2005 utenom
bassengaktiviteter. Satsningsområder i 2006 er undervannsrugby for ungdom i alderen 12 –
16 år samt innkjøp av en del utstyr i den forbindelsen.
RIL, håndballgruppe
Som i 2004 og 2005 har de ikke levert inn regnskap, budsjett og årsberetning sammen med
søknaden. Årsberetning kom 19. april.
Hovedsatsninga er å rekruttere og utdanne dommere og trenere. Videre ønsker de å øke
aktivitetsnivået sitt og å rekruttere folk til diverse tillitsverv i klubben.
Har hatt en vellykket sesong sportlig sett.
Saltdal kommune ønsker at alle lag skal fungere som lag, i dag er det altså ikke noen
fungerende styre i RIL. Vi håper at håndballgruppa kan ta tak i denne problemstillinga i 2006.
De har et betydelig inntektspotensiale i medlemskontingenter som ikke utnyttes
Rognan IL, skigruppe
I 2005 ble det arbeidet med lysløypetraseen slik at den ble en god sommerløype. Det har vært
arrangert flere treningscuprenn.
De har ikke egen medlemskontingent, startkontingent regnes som medlemskontingent.
Satsningsområder for 2006 er ferdigstille lysløype med å få lys i alle punktene, drifte
hoppanlegget, utbedring av skihytta og trening.
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 2005 hatt stor aktivitet med tilbud til barn og voksne.
I 2006 har de som satsningsområde å skape aktiviteter for barn.
Se for øvrig kommentarer under RIL, håndball.
IL Vinger
I 2005 var de med i sonesamarbeidet for ski. Mange deltakere på sonerennene.
Hadde underskudd i 2005. Ønsker å bygge ut skibua på Vensmoen i 2006. Satsningsområder
er fotball for barn/unge, vinter- og sommeraktiviteter, handikapidrett og bedre inntektene.
IL Vinger ønsker å få til en sammenslåing mellom dem og IL Heimhug.
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IL og UL Heimhug
I 2005 var de med i sonesamarbeidet for ski. Mange deltakere på sonerennene. Hadde
underskudd i 2005. De har to underlag, skigruppe og friidrettsgruppe. Og har også dette som
satsningsområde for 2006. Arbeider med å sluttføre utvidelsen av lysløypa og skistadion på
Russånes.
FKSK
Er Saltdals største idrettslag. I 2005 hadde de underskudd. Satsningsområder er kursing av
dommere, keepere og trenere. De arbeider også som kjent med å finansiere et nytt
kunstgressbaneanlegg med undervarme på Rognan. I 2005 sesongen hadde de 20 lag med i
de forskjellige aldersbestemte seriene i Salten og de deltok på 6 forskjellige turneringer. I
tillegg kommer a-laget.
Saltdal skytterlag
Har en stabil medlemsmasse. Har stor aktivitet, arrangerer 50 – 60 stevner hvert år, så som
miniatyrskyting, feltskyting, jaktfeltskyting og baneskyting.
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 2005.
Satsningsområdene er etablering av nytt skytterbaneanlegg og å opprettholde aktiviteter og
innsats fram til man har etablert nytt anlegg
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
Wings
IL Vinger
Saltdal
fotball&innebandy
FKSK
Saltdal bueskytterklubb
Saltdal skytterlag
Il og UL Heimhug
Rognan
vekttreningsklubb
Rognan dykkerklubb
Saltdal sykkelklubb
Indre Salten Airsoft
Forbund
Sum

Bevilget
Søknad 2006 Bevilget 2003 2004

50000
75000
3000
Ikke søkt
20000

18000
32000

Ikke søkt
50000
Ikke søkt
20000
25000

2000
49000
5000
12000
16000

3000
20000

Ikke søkt
3000
Ikke søkt

Innstilt 2006

16000
40000
1000
Ikke søkt
19000

8000
28000
0
9000

11000

3000
50000

0
31000

31000

15000
15000

7000
7000

7500
7000

1000

0

500

Ikke søkt
246000

Bevilget
2005

8000
28000
2000

0
157000

160000

90000

95000

Tabellen gir en oversikt over medlemstallene for 2005 og hvilke aktiviteter som tilbys:
Idrettslag
RIL
* ski
* håndball
* turn
Wings
IL Vinger
Saltdal
fotball&innebandy
FKSK
Saltdal
bueskytterklubb
Saltdal skytterlag
Il og UL Heimhug
Rognan
vekttreningsklubb
Rognan dykkerklubb
Saltdal sykkelklubb
Indre Salten Airsoft
Forbund
Sum

Medl.tot

18 oppover Grupper Aktiviteter

0 - 17

120
180
35
Ikke søkt
300

80
180
23

40

120

180

1 Ski/hopp
1 Håndball
1 Turnaktiviteter
Fotball
4 ski/fotball/HC-idrett

Ikke søkt
487

242

245

Fotball
4 Fotball

Ikke søkt
272
124

58
38

214
86

Bueskytting
2 Jaktfelt/skifelt/skyting
3 Ski/friidrett

8

16

749

793

Ikke søkt
24
Ikke søkt
Ikke søkt
1542

12

1 Sportsdykking/svømming

17

På bakgrunn av foreliggende forslag til fordeling fremmes følgende
Innstilling:
Idrettslag

Innstilt 2006

RIL
- ski
- håndball
- turngruppe
IL Vinger
FKSK
Saltdal skytterlag
Il og UL Heimhug
Rognan dykkerklubb

8000
28000
2000
11000
31000
7500
7000
500

Sum

95000

Arkiv:
223 C2
Saksbehandler: Oddbjørn Skarheim
Dato:
04.04.2006

Saltdal kommune
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Tilskudd lysløyper 2006
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Utskrift sendt til:

Foreliggende dokumenter:
• Saltdal kommunes budsjett for 2006
• 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 2006:
RIL
80
Heimhug UL&IL
54
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.
På bakgrunn av foreliggende forslag til fordeling fremmes følgende
Innstilling:
Søker
RIL
Heimhug
Vinger
Sum

Tildelt 2005
5.800
5.000
4.200
15.000

Søknad 2006
50.000
20.000
6.500
76.500

Innstilt 2006
6.000
4.900
4.100
15.000

Arkiv:
153 F3
Saksbehandler: Mary-Ann Meisler
Dato:
19.04.2006

Saltdal kommune
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VURDERING AV INTERNOVERFØRINGER FRA
FLYKTNINGEBUDSJETTET
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Utskrift sendt til:

Foreliggende dokumenter:
- Årsbudsjett 2006
Sakens bakgrunn:
Etter ny organisasjonsmodell skal Levekårsutvalget være driftsutvalg for den daglige drift
innenfor helse, sosial, omsorg, skole, barnehage, kultur og deler av de tekniske tjenester.
Administrativt inngår ansatte ved flyktningekontor et i rådmannens stabsfunksjon.
Bemanningen ved flyktningekontoret er:
-

Flyktningekonsulent
Miljøarbeider
Sosialkonsulent
Prosjektstilling introduksjonsprogram

100 % stilling
80 % stilling
50 % stilling
!00% stilling fram til 01.07.06.

Videre dekkes av integreringstilskudd ved internoverføringer:
- Helsesøster
40 % stilling
- Skolefaglig koordinator
20 % stilling
- Tilskudd til biblioteket
20 000 kr pr år
- Husleie helsesøster
33 784 kr for 2006
- Tilskudd til sosial (fosterbarn)
320 000 kr for 2006
Vurdering av bruk av ressurser tilknyttet flyktningearbeidet må skje fortløpende. Saltdal har
nå to år på rad vedtatt ikke å ta imot flere flyktninger. Unntak herfra er familiegjenforening,
og når noen flytter, kan andre få bosetting innenfor det antall som er bestemt av
Kommunestyret. Kommunen får integreringstilskudd i 5 år etter bosetting. For
familiegjenforente får kommunen integreringstilskudd i 3år. Vurdering av internoverføringer
til andre enheter må også ses i sammenheng med bemanning og oppgaver på
flyktningekontoret.
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Vurdering:
Situasjonen i Saltdal er nå:
- Kommunen tar foreløpig ikke imot flere flyktninger
- Færre flytter fra kommunen
- Flere går mot slutten av introduksjonsprogrammet
- Etter 5 år mottar ikke kommunen integreringetilskudd.
Av den grunn må arbeidet og stillinger knyttet til flyktningearbeidet vurderes i forhold til de
oppgavene en står ovenfor etter hvert som integreringstilskuddet reduseres.
Tilskudd til skolefaglig koordinator
Stilling som skolefaglig koordinator er redusert fra 100 % til 50 % fra 01.03.2006. Etter som
introduksjonsprogram og norskopplæring ser ut til å bli noe redusert framover dersom en
ikke tar mot nye flyktninger, må 20 % stilling som skolefaglig koordinator vurderes. En del
av koordineringsarbeidet i forhold til voksenopplæringen er nå overtatt av Røkland skole. Det
foreslås at ressurser til 20 % stilling til skolefaglig koordinator reduseres til 10 %, og at disse
tilføres Røkland skole ved saldering fra og med 01.03.2006.
Tilskudd til helsearbeid
Videre må helsesøster i 40 % stilling vurderes. Stillingsstørrelsen til helsesøster var i
utgangspunktet knyttet til nyankomne flyktninger. Når kommunene ikke tar imot nye
flyktninger er helsearbeidet i hovedsak knyttet til den familigjenforeningen som skjer. I
forhold til integrering skal flyktningene så snart som mulig, og i likhet med andre beboere i
Saltdal benytte seg av den kommunale helsetjenesten i kommunen. En del av arbeidet med
flyktninger ivaretas i dag av annet helsepersonell. Her nevnes bl.a. oppfølging vedr.
svangerskap og fødsel og helsearbeid knyttet til grunnskolebarn. Internoverføringer til helse
foreslås redusert fra 40 % stilling til 20 % stilling som helsesøster. I forhold til
bemanningssituasjonen ved helsesenteret foreslås denne reduksjonen fra 01.01.2007.
Stilling som sosialkonsulent
Stilling som sosialkonsulent var før tilknyttet sosialavdelingen i kommunen og omfatter
økonomisk sosialhjelp etter Lov om sosiale tjenester samt den økonomiske biten knyttet til
introduksjonsprogrammet. På sikt framover anses denne stillingen som en del av et framtidig
NAV-kontor. Arbeid med flyktninger har i hovedsak vært basert på samarbeid sosial, trygd og
A-etat. Foreløpig bør 50 % stilling som sosialkonsulent opprettholdes og vurderes når et
framtidig NAV-kontor er etablert.
Stilling som prosjektleder
I budsjettet for 2006 er det budsjettert for prosjektlederstilling fram til 01.07.06.
Introduksjonsprogrammet med kvalifisering for utdanning og arbeid går mot en avslutning.
Sosialhjelp er alternativet dersom utdanning eller arbeid ikke oppnås. Ressurser må nå settes
inn på dette feltet, og her har Saltdal sammen med Fauske fått midler til utviklingsprosjekt
knyttet til denne kvalifiseringen og rettet inn mot videregående skole. Det er videre søkt om
ytterligere prosjektmidler til to andre prosjekt:
-

Norsk opplæring gjennom praktisk arbeid (Samarbeid med Fauske)
Kurs i grunnskolefag som er rettet mot videregående opplæring
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Nylig har en fått opplysning om at prosjektet ”Norsk opplæring gjennom praktisk arbeid”
(Samarbeid med Fauske) er prioritert fra Region Nord til UDI slik at sjansen er relativ stor
for å kunne få prosjektmidler her. Kvalifisering for arbeid er det viktigste satsningsområdet
som en nå ser, og etter som en her ser mulighet også å få tilskudd fra UDI til prosjekt, foresås
å forlenge prosjektlederstillingen ut dette kalenderåret.
Flyktningekonsulent og miljøarbeider
Foreløpig foreslås det at stilling som flyktningekonsulent og miljøarbeider opprettholdes
inntil videre. Kommunen har tatt imot funksjonshemmede flyktninger som har behov for
ekstra oppfølging. Til dette har kommunen fått ekstra tilskudd.
Tilskudd til SOFA
Tidligere har det vært overført fra flyktningebudsjettet til SOFA 300 000 kr årlig til
utgiftsdekning for fosterbarn. For innværende år har SOFA beregnet en inntekt på 320 000 kr
fra flyktningebudsjettet. Det mottas ikke lenger integreringstilskudd for dette barnet og kan
ikke belastes flyktningebudsjettet. I en overgang foreslås det at for inneværende budsjettår
dekker flyktningebudsjettet halvparten av disse utgiftene, dvs. 160 000 kr. For neste
budsjettår vil det ikke være mulig å dekke utgiftene til dette uten integreringstilskudd.
Tilskudd til kultur
Kultur har budsjettert med en inntekt på 20 000 kr fra flyktningebudssjettet.
Flyktningekontoret har tidligere signalisert at de innenfor en ramme på 20 000 kr kan dekke
de faktiske utgiftene som biblioteket har til abonnement og tidsskrifter tilknyttet bosatte
flyktninger. Fra og med budsjettåret 2007 foreslås at de faktiske utgiftene dekkes innenfor en
ramme på 20 000 kr.
Innstilling:
Internoverføringer fra integreringstilskuddet justeres for 2006 som følger:
- Tilskudd til skolefaglig koordinator reduseres (saldering) fra 20 % stilling til
10 % stilling fra og med 01.03.06
31 000 kr
- Tilskudd til SOFA reduseres (saldering) til

160 000 kr

Prosjektstilling tilknyttet introdusksjonsprogram opprettholdes til 31.12.06 og finansieres ved
antatte prosjektmidler og budsjettjusteringer.
Internoverføringer fra intergreringstilskuddet for 2007 er som følger:
-

Tilskudd til skole tilsvarende 10 % stillling (administrasjon) opprettholdes og overføres
til Røkland skole.
Tilskudd til helse tilsvarende 20 % helsesøsterstilling opprettholdes. Tilskudd til husleie
helsesøster reduseres til 15 000 kr.
Tilskudd til SOFA utgår.
Kultur får dekket faktiske utgifter til bibliotek innenfor en ramme på inntil 20 000 kr.

