Saltdal kommune

MØTEINNKALLING
Utvalg:

LEVEKÅRSUTVALG

Møtested:

Formannskapssalen

Dato:

08.11.2006

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 051/06
PS 052/06

ArkivSaksnr.
06/00297
06/00629

PS 053/06 06/00006
PS 054/06 05/01813
PS 055/06 06/01188

Sakstittel
Vedlegg
Orientering vedr. skoleskyssordningen
SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD TIL
1-6
COUTRYFESTIVALEN OG SKOGVOKTERDAGENE
INFORMASJONSBROSJYRE FOR BARNEHAGENE Eget
vedlegg
ØKNING AV SATSER FOR BARNEHAGE OG SFO
2007
DISPONERING AV MIDLER SATT AV TIL
UTVIKLING AV SKISENTER

- Ved møtets begynnelse vil det bli gitt en orientering om status IP-telefoni/bredbånd.

André Kristoffersen
Leder
(sign)

Arkiv:
N06
Saksbehandler: Grete Pettersen
Dato:
31.10.2006

Saltdal kommune
MØTEBOK

Orientering vedr. skoleskyssordningen
SAKSGANG:
R.f. Utvalg
1

Arkivsaksnr. Møtedato Utvalgssak

LEVEKÅRSUTVALG

Sign:

06/00297-14

08.11.06

051/06

Utskrift sendt til:

Sakens bakgrunn:
Leder for levekårsutvalget har bedt om orientering om følgende:
- Hvem har rett til gratis skoleskyss?
- Stemmer det at elever med SFO-plass ikke har rett til skoleskyss?
- Orientering om ID-kortene Nordlandsbuss har innført. Hva slags bakgrunn har
ordningen? Er de godkjent av datatilsynet?
- Hvordan håndteres elelver som har to hjem – dvs de som har foreldre som ikke bor
sammen?

Innstilling:
Ingen innstilling.

Arkiv:
223 C
Saksbehandler: Christian Næstby
Dato:
24.10.2006

Saltdal kommune
MØTEBOK

SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD TIL
COUTRYFESTIVALEN OG SKOGVOKTERDAGENE
SAKSGANG:
R.f. Utvalg
1

Arkivsaksnr. Møtedato Utvalgssak

LEVEKÅRSUTVALG

Sign:

06/00629-29

08.11.06

052/06

Utskrift sendt til:

Foreliggende dokumenter:
-

Sak 029/06 i Levekårsutvalget
K-sak 031/06

Sakens bakgrunn:
Kommunestyret vedtok i sak 66/05 i forbindelse med budsjett for 2006 at kr. 100.000,- skulle
avsettes til økonomisk støtte til festivaler o.l. I sak 29/06 av 7. juni 2006 disponerte
Levekårsutvalget kr. 85.000,- til Trebåtdagene og Rognandagene 2006 og Blåfrostfestivalen
2007. Kommunestyret vedtok i sak 31/06 av 20. juni 2006 at Levekårsutvalget delegeres
myndighet til å utdele de resterende kr. 15.000,- til andre arrangementer/festivaler.
Strøket Pub og Lunsjbar AS har i brev av 6. juni 2006 søkt om kr. 15.000,- i økonomisk
støtte til gjennomføring av Countryfestivalen 12. – 15. juli 2006. I påvente av et regnskap og
budsjett for festivalen er søknaden blitt liggende. Resultatregnskapet ble mottatt 23. oktober
2006 og er lagt til grunn for dette saksframlegg.
IL/UL Heimhug har i brev av 22. august 2006 søkt om økonomisk støtte til gjennomføring av
Skogvokterdagene på Storjord 1. juli 2006. Denne søknaden har blitt liggende i påvente av
regnskapet for Countryfestivalen. Man anså det riktig å ta med begge søknadene i samme
saksframlegg.
Vurdering:
Countryfestivalen.
I flg. regnskapet for Countryfestivalen sitter Strøket Pub og Lunsjbar AS igjen med et
overskudd på kr. 52.828,- etter at absolutt alle utgifter er betalt (varekostnader, lønn,
honorarer, reise- og overnattingsutgifter, lys og lyd, annonser o.s.v.) Countryfestivalen ble et
meget vellykket arrangement som svært mange mennesker hadde glede av og som satte
Rognan og Saltdal på kartet. Mange tilreisende tok turen til Rognan, og Saltdals befolkning
hadde god grunn til å være stolt over bygda si. Et slikt arrangement gir positive
ringvirkninger for kommunen i lang tid framover.

SAKSGANG:
R.f. Utvalg
1

Arkivsaksnr. Møtedato Utvalgssak

LEVEKÅRSUTVALG

06/00629-29

08.11.06

052/06

Men arrangementet er 100% kommersielt. Det er ingen frivillig organisasjon som står bak og
ingen frivillig innsats fra enkeltpersoner, slik tilfellet er med Blåfrostfestivalen, Trebåtdagene
og Skogvokterdagene. Alle som står bak Countryfestivalen får sin lønn, og all bistand, enten
det er av teknisk art eller leieforhold, transport o.l., blir dekket økonomisk. Når alle slike
utgifter er dekket, sitter Strøket tilbake med et overskudd på kr. 52.828,-. Det er derfor et
prinsipielt spørsmål om kommunen ser seg forpliktet til å øke dette overskuddet ytterligere
ved å gi økonomisk støtte til Countryfestivalen.
Skogvokterdagene
Skogvokterdagene arrangeres årlig som et samarbeid mellom Statsskog og IL/UL Heimhug.
Idretts- og ungdomslaget bidrar med stor dugnadsinnsats. Etter at regnskapet er gjort opp,
fikk arrangørene et overskudd på kr. 26.705,- som ble fordelt med 30% til Statsskog og 70%
til Heimhug.
Arrangementet er tilpasset alle aldersgrupper med aktiviteter for barn og voksne. Heimhug
sier i sin søknad at laget trenger penger til klubbkassa, da aktivitetsnivået er høyt med bl.a.
satsing på ski. De eier også ungdomshuset på Russånes, som krever en del vedlikehold. Dette
er argumenter som egentlig hører hjemme ved søknad om og tildeling av generelle
kulturmidler, som Levekårsutvalget behandler hvert år.
Arrangørene av Skogvokterdagene har aldri tidligere søkt om økonomisk støtte fra
kommunen. Arrangementet er svært populært og har alltid vært en liten inntektskilde for
Heimhug. Når det gjelder Statsskog skulle man anta at de har penger nok.
Kommunestyret tok med Skogvokterdagene i sitt vedtak om avsette kr. 100.000,- til diverse
festivaler. Dette er nok grunnen til at det i år foreligger en søknad derfra.
Det er etter saksbehandlers mening stor forskjell på Countryfestivalen og Skogvokterdagene.
Og forskjellen ligger i dette med frivillig innsats kontra ren kommersiell virksomhet. Det
problematiserer litt at begge arrangementene gikk med overskudd, og at behovet for
økonomisk tilskudd fra kommunen dermed ikke er til stede. På den andre side gikk
Blåfrostfetsivalen også med overskudd i 2006 . Forskjellen er imidlertid at dette overskuddet
går ikke til generell drift av en forening. Overskuddet går direkte inn i neste års arrangement
og er med på å høyne kvalitet og innhold i festivalen.

Innstilling:
Saken legges fram for Levekårsutvalget uten innstilling,

Arkiv:
A10 &10
Saksbehandler: Grete Pettersen
Dato:
11.10.2006

Saltdal kommune
MØTEBOK

INFORMASJONSBROSJYRE FOR BARNEHAGENE
SAKSGANG:
R.f. Utvalg
1

Arkivsaksnr. Møtedato Utvalgssak

LEVEKÅRSUTVALG

Sign:

06/00006-9

08.11.06

053/06

Utskrift sendt til:

Foreliggende dokumenter:
- informasjonsbrosjyre for barnehagene

Sakens bakgrunn:
På bakgrunn av vedtatt virksomhetsplan og brukerundersøkelse, har styrerne utformet en
felles informasjonsbrosjyre for alle barnehagene.
Brosjyren skal deles ut til alle nye foreldre, samt legges ut på kommunens hjemmeside.

Innstilling:
Levekårsutvalget tar informasjonsbrosjyren til underretning

Arkiv:
151 A10
Saksbehandler: Grete Pettersen
Dato:
12.10.2006

Saltdal kommune
MØTEBOK

ØKNING AV SATSER FOR BARNEHAGE OG SFO 2007
SAKSGANG:
R.f. Utvalg
1

Arkivsaksnr. Møtedato Utvalgssak

LEVEKÅRSUTVALG

Sign:

05/01813-9

08.11.06

054/06

Utskrift sendt til:

Foreliggende dokumenter:
- rådmannens budsjettrundskriv, datert 28.06.2006
- regjeringens budsjettframlegg for 2007

Sakens bakgrunn:
1.Barnehager
I forbindelse med Barnehagereformen er det vedtatt maksimalpriser på barnehageplasser.
Maksimal sats for 2006 er kr 2250,- for hel plass.
Saltdal kommunes satser er lik maksimalpris.
I forslag til budsjett 2007 øker regjeringen satsen med kr 80,- til 2330,Det er signalisert at når landet har fått full barnehagedekning skal maksimalprisen ytterligere
ned.
2.SFO:
Satsene for SFO i Saltdal kommune for 2006 er slik:
- for plass inntil 10 timer i uka: kr 700,- for plass inntil 20 timer i uka: kr 1000,- for plass over 20 timer i uka: kr 1300,Vurdering:
1. Saltdal kommune bør følge de satser som er veiledende fra departementet. Dette betyr en
økning på kr 80,- pr. måned for hel plass.
Betaling for timer har ikke være regulert på flere år. Denne bør økes fra kr 25,- til kr 30,pr. time
2. Det er naturlig at satsene for SFO økes med prisstiginga. Satsene har vært uendret siden
1/1 –05.
Også her bør betaling for timer økes fra kr 25,- til kr 30,- pr. time.

SAKSGANG:
R.f. Utvalg
1

Arkivsaksnr. Møtedato Utvalgssak

LEVEKÅRSUTVALG

05/01813-9

08.11.06

054/06

Innstilling:
1. Betalingssatsene for Saltdal barnehager justeres fra 01.01.07 til:
1/1 plass
1/2 plass

kr 2330,- pr mnd
kr 1165,- pr mnd

Søsken gis moderasjon tilsvarende 50 % av 1. barn. Søskenmoderasjon gis alltid på laveste
betalingssats.
For opphold ut over ordinær åpningstid betales kr 100,- pr time
For timeplassering betales kr 30,Tilskudd til dekning av barnehagebetaling kan gis i henhold til Lov om barnevern og Lov om
sosial o0msorg.
2. Betalingssatsene for SFO justeres fra 01.01.07 til:
Inntil 10 timer pr. uke:
Inntil 20 timer pr. uke:
Over 20 timer pr. måned:

kr 750,- pr. måned
kr 10050,- pr. måned
kr 1350,- pr. måned

Søsken gis moderasjon tilsvarende 50 % av første barn. Søskenmoderasjon gis alltid på
laveste betalingssats.
For opphold ut over ordinær åpningstid betales kr 100,- pr. time.
For timeplasering betalse kr 30,- pr. time.
Tilskudd til dekning av betaling for SFO kan gis i henhold til Lov om barnevern og Lov om
sosial omsorg.

Arkiv:
Saksbehandler: Ivar Skogset
Dato:
13.06.2006

Saltdal kommune
MØTEBOK

DISPONERING AV MIDLER SATT AV TIL UTVIKLING AV
SKISENTER
SAKSGANG:
R.f. Utvalg
1

Arkivsaksnr. Møtedato Utvalgssak

LEVEKÅRSUTVALG

Sign:

06/01188-1

08.11.06

055/06

Utskrift sendt til:
Rognan IL, skigruppa, kommunerevisjon, økonomiavdelingen, næringssjef

Foreliggende dokumenter:
• Brev datert 06.02.91 fra Statkraft
• Brev datert 14.06.06 fra Rognan IL Skigruppa
Sakens bakgrunn/vurdering:
På begynnelsen av 1990-tallet ble det bygd ny høyspent kraftlinje mellom Saltdal og
Skjerstad, med Statkraft som utbygger. Kraftlinjen medførte en del ulemper for Saltdal
kommune spesielt med hensyn til planer og ideer for videre utvikling/planlegging av
alpinanlegg og det øvrig skimiljø med utgangspunkt i Fløybakken. Saltdal kommune fikk
med bakgrunn i dette kr. 75.000,- som en kompensasjon fra Statkraft til planlegging av ”et
skisenter” ( brev datert 06.02.91 ) i området. Midlene ble satt av på bundet fond til dette
formålet.
Da Saltdal kommune fikk disse midlene var de opprinnelig tenkt brukt til videre planlegging
av et alpinanlegg med utgangspunkt i Fløybakkenområdet. Men et evt. alpinanlegg har hele
tiden bare vært en del av de planene som man hadde for utvikling av Fløybakkenområdet.
Allerede i september 1988 forelå ideplan for utvikling av et vintersportssenter i området.
Dette inneholdt mange faktorer, der alpinanlegg, hopp- og langrennsanlegg var de viktigste.
Arbeidet med alpinanlegg ble fulgt opp med en videre bafaring/rapport i 1990, og videre ble
det tidlig på nittitallet jobbet noe videre med disse planene. Pga. usikkerhet om områdets
egnethet til alpinanlegg ble det ikke den gang videreført noen omfattende planlegging av
alpinanlegg. Midlene fra Statkraft ble derfor stående ubrukt.
Etter som årene har gått har det vist seg at det er mer behov for fysiske tiltak enn
planleggingssmidler for å få en positiv utvikling av skimiljøet med utgangspunkt i
Fløybakkenområdet. Altså en videreføring av de planene man lenge arbeidet med. Rognan
Idrettslag, skigruppa, har de siste par årene bl.a. gjennomført en betydelig restaurering av
lysløypa fra Rognan til Sæterveien etter at jordras hadde ødelagt deler av traseen. Skigruppa
har nedlagt et betydelig arbeide i denne forbindelse, og likeledes generelt for holde ved like
og øke interessen for skiidrett. Nå er det behov for å gjennomføre en del fysiske tiltak som vil
være med på å sikre en positiv utvikling av skimiljøet.

SAKSGANG:
R.f. Utvalg
1

Arkivsaksnr. Møtedato Utvalgssak

LEVEKÅRSUTVALG

06/01188-1

08.11.06

055/06

I brev datert 14.06.06 gjør Rognan IL, skigruppa, rede for sine planer og behov for
investeringer/utbedringer som skal bygge opp rundt vintersportsmiljøet ved Fløybakken.
Blant annet ønsker idrettslaget å investere i ”skibu” inkl. toaletter, lysløypa skal forlenges inn
mot området, det skal kjøpes ny og bedre spormaskin samt diverse rydderedskaper for at
traseen kan ryddes også om sommeren, m.m.
Midlene som kommunen fikk av Statkraft hadde til hensikt å bidra til at Fløybakkenområdet
skulle utvikles og få en sentral plass i vintersportssammenheng. Når man nå ser at dette best
skjer gjennom de tiltakene idrettslaget ønsker å gjennomføre, vil rådmannen foreslå at
beløpet på kr. 75.000,- som er gitt til utvikling/planlegging av et skisenter i sin helhet
disponeres til fysiske tiltak som fremmer utvikling av Fløybakkenområdet i
vintersportssammenheng.

Rådmannen tilrår formannskapet å fatte følgende vedtak:

Innstilling:
Saltdal kommune disponerer hele beløpet på kr. 75.000,- fra kto. 23270.450/N-001
( opprinnelig gitt fra Statkraft ved brev datert 06.02.91 til planlegging av skisenter ), til
investeringer i fysiske tiltak med formål videreutvikling av en skiarena for både hopp og
langrenn i Fløybakkene. Det vises til tiltak og nødvendige investeringer listet opp i søknad
datert 14.06.06 fra Rognan IL. RIL skigruppa gjennomfører tiltakene og vil få utbetalt beløp
ut fra dokumentasjon av kostnader.

