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Saltdal kommune

Arkiv:
Arkivsaksnr:

2013/12

Saksbehandler: Christin Kristensen

Saksfremlegg
Utvalg
Levekårsutvalg
Sign.

Utvalgssak
35/13

Møtedato
16.09.2013

Eksp. til:

Referater/orienteringer - levekårsutvalget 16.09.13
Foreliggende dokumenter:
- Kopi av brev til enhet for tekniske tjenester dat. 27.08. vedr. gang- og sykkesti på Setså
søndre.
Rådmannens innstilling
Referatet tas til orientering

Saltdal kommune

Arkiv:

A29

Arkivsaksnr:

2013/715

Saksbehandler: Kristian Øse

Saksfremlegg
Utvalg
Levekårsutvalg
Sign.

Utvalgssak
36/13

Møtedato
16.09.2013

Eksp. til:

Søknad om plass på Rognan barneskole
Foreliggende dokumenter:
Søknad fra foreldre om skoleplass på Rognan barneskole.
Sakens bakgrunn:
Barnet skal begynne i 1. klasse høsten 2014. Ut fra kretsgrenser tilhører barnet Røkland skole.
Fra 2008 har barnet gått i Saltnes barnehage. Foreldre ønsker at hun skal gå på skole sammen
med de barna hun har vokst opp sammen med. I tillegg anføres at begge foreldre arbeider på
Rognan.
Vurdering:
• Eleven skal etter nærskoleprinsippet i Opplæringsloven §8-1 gå på den skolen som
som ligger til nærmiljøet Brenne, i dette tilfellet, Røkland skole. Opplæringsloven
åpner likevel for at foreldre kan søke om annen skole, noe som skjer i dette tilfelle.
I tilsvarende tilfeller har Saltdal kommune i utgangspunktet holdt seg til kretsgrensene.
• Dersom en ser på elevtall og klassestørrelse, har Røkland skole 20 førsteklassinger
høsten 2014, mens Rognan barneskole har 44 elever noe som tilsier deling i 2 klasser.
Dermed har Røkland færrest 1.klassinger ut fra dagens vurdering.
• Sosial tilhørighet. Foreldre ønsker at eleven skal kunne fortsette sammen med sine
jevnaldrende. I de fleste tilfeller har barn lett for å tilpasse seg nye forhold og står foran
en lang tidsperiode som er hele grunnskoleløpet. Det vil derfor være naturlig å bygge
opp gode vennerelasjoner i skole og nærmiljø. I tillegg gjennomfører Røkland skole
forberedelser til skolestart for1. klasse noe som også Rognan barneskole gjør.
• Skysskostnader. Eleven har i utgangspunktet rett til skoleskyss både til Røkland skole
og Rognan barneskole ut fra skyssregler. Ved reise til og fra Rognan, passeres
sonegrense noe som medfører kostnadsøkning på 760 kr. pr. skoleår.
Rådmannens innstilling:
-Levekårsutvalget vil understreke at som hovedregel skal elevene gå på skole i den skolekrets
de sokner til.
- Søknad fra foreldre om skolegang på Rognan barneskole avslås.

Saltdal kommune

Arkiv:

A40

Arkivsaksnr:

2013/58

Saksbehandler: Kristian Øse

Saksfremlegg
Utvalg
Levekårsutvalg
Sign.

Utvalgssak
37/13

Møtedato
16.09.2013

Eksp. til:

Skolebasert kompetanseutvikling for
ungdomstrinnet/prosjektforankring.
Foreliggende dokumenter:
Motivasjon og mestring for bedre læring. Kunnskapsdept.
GNIST Ungdomstrinn i utvikling, -bekreftelse fra Udir. Om deltakelse Pulje 1.
Prosjektbeskrivelse utarbeidet av skolefaglig koordinator.
Sakens bakgrunn:
Staten ønsker å satse på ungdomstrinnet ut fra strategi på motivasjon og mestring.
Det betyr lesing, regning og klasseledelse. Det er videre et mål å gjøre undervisningen mere
praktisk og variert. Skolene arbeider i tillegg med tilpasning av organisering og lokal
kompetanseutvikling.
Vurdering:
Vedlagt prosjektbeskrivelse informerer nærmere om arbeidet både det en gjør ved de to skolene
og den støtte som kommer utenfra. Det ligger forventninger til alle nivåer. Skolene
gjennomfører en Ståstedsanalyse som er linket opp mot Skoleporten og som videre skal resultere
i tiltaksområder.
Rådmannens innstilling:
Levekårsutvalget forankrer ungdomsskolesatsningen gjennom godkjenning av
prosjektbeskrivelsen.

Saltdal kommune

Arkiv:

146

Arkivsaksnr:

2011/1531

Saksbehandler: Kristian Øse

Saksfremlegg
Utvalg
Levekårsutvalg
Sign.

Utvalgssak
38/13

Møtedato
16.09.2013

Eksp. til:

Virksomhetsplan for skolene i Saltdal 2013/14
Foreliggende dokumenter:
Det foreligger Virksomhetsplaner fra Rognan barneskole, Rognan ungdomsskole og Røkland
skole.
Sakens bakgrunn:
Skolene er pålagt å levere virksomhetsplaner som legges fram for skoleeier. Planene er bygd
opp etter sentrale føringer som gis i Opplæringsloven med forskrifter og de satsningsområder
som Kunnskapsdepartementet legger opp til.
Vurdering:
Elementer som behandles/berøres i Nettverk skole, danner bakteppe for innhold i
virksomhetsplanene. I tillegg har skolene infohefter, rutinebeskrivelser og retningslinjer
som utfyller virksomhetsplanene for å gi god informasjon til brukerne.
Virksomhetsplanene og de opplysninger som framstår gjennom Skoleporten, gir grunnlag
for årlig Tilstandsrapportering. Saltdal kommune er i år kommet med i Pulje 1 i ungdomsskolesatsningen
der Rognan ungdomsskole og Røkland skole (1. - 10. deltar).
Arbeidet befestes i motivasjon og mestring der et av elementene er en mere praktisk og
variert undervisning. Det vises for øvrig til egen sak i Levekår 16.sept. om dette.
Arbeidet forankres i lesing, regning og klasseledelse med lokalbasert kompetanseheving
der en rekke aktører deltar med ulike ansvar.

Rådmannens innstilling:
Virksomhetsplanene for grunnskolene i Saltdal 2013/14 tas til orientering.

Saltdal kommune

Arkiv:

223

Arkivsaksnr:

2013/337

Saksbehandler: Raymond Stolpen

Saksfremlegg
Utvalg
Levekårsutvalg
Sign.

Utvalgssak
39/13

Møtedato
16.09.2013

Eksp. til:

Tildeling av kulturmidler idrettsformål 2013 - Wings
Foreliggende dokumenter:
• Søknad fra SK. Wings
Sakens bakgrunn
Kulturmidler til idrettsformål har vært utlyst på kommunens hjemmeside med søknadsfrist 1
april 2013. Søknadskjema var tilgjengelig på kommunens hjemmesider og kulturkontoret. I
tillegg fikk alle idrettslag som tidligere har søkt om midler tilsendt søknadskjema per post og
epost. Det blir i Saltdal kommune har satt av kr. 185 000,- i budsjettet for 2013 til kulturmidler
til idrettsformål, hvor av kr. 60 000,- av tilskuddet er avsatt til lysløyper i henhold til sak. 1/2010
i levekårsutvalget. Kr. 10 000 blir satt av til tildeling på et senere tidspunkt, med at alle
idrettslag står fritt til å søke på.
Vurdering
Antall medlemmer under 18 år og satsingsområdet:
Idrettslag:
Antall medl. Under 18 år:
SK Wings
13

Satsningsområder 2013:
• All idrettsgruppa for
barn født 06-08.
• Piteå Turnering
• Andre turnering i
området
• Sk Wings 80 års
jubileum

Rognan Il, FKSK, Il Ul Heimhug, og Il Vinger fikk tildelt midler i ved Levekårsutvalg sak.
23/2013. Der ble også vedtatt at det skulle settes av Kr 10 000 som gjenstår av kulturmidler til
idrettsformål 2013, kan søkes på av alle idrettslag i kommunen, hvis det er noe som ikke er tatt
høyde for i søknaden.

Følgende forslag til fordeling foreligger:
Klubbnavn
SøknadsAnnet
beløp 2013
*Rognan IL
*FKSK
*IL og UL
*Heimhug
*IL Vinger
Wings

55 000 * 130
lyspunkt
60 000
50 000 * 61
lyspunkt
30 000 * 36
lyspunkt
10 000

Tildelt
2011
48 000

Tildelt
2012
49 000

Forslag til
innstilling
2013
55 000

30 000
3000

32 000
3000

35 000
5000

17 000

19 000

20 000

Ikke
Søkt
7000

2000

3000

Saltdal
Ikke søkt
5000
Ikke søkt
Skytterlag
Saltdal
Ikke søkt
20 000
15 000
Ikke søkt
Bordtennisklubb
Sum
305 000 227 lyspunkt
125 000 125 000
118 000
*Øvrige har fått tildelt midler, kun Sk Wings som ikke har fått tildelt midler av de som har søkt.
Midlene er fordelt ut fra grad av organisert aktivitet rettet mot barn og ungdom, og ut fra antall
medlemmer under 18 år.
Tilskudd til lysløyper, kr 60 000, fordeles på følgende måte i henhold til levekårsutvalgssak
1/2010:
- Kr 4 000,- gis som tilskudd pr. lysløype
- Kr 48 000,- fordeles på 227 lyspunkt = 211,50 pr lyspunkt i tilskudd
Rådmannens innstilling
SK Wings tildeles kr 3000 av gjenstående midler kulturmidler til idrettsformål 2013

Saltdal kommune

Arkiv:

U63

Arkivsaksnr:

2008/701

Saksbehandler: Christin Kristensen

Saksfremlegg
Utvalg
Levekårsutvalg
Kommunestyre
Sign.

Utvalgssak
40/13

Møtedato
16.09.2013

Eksp. til:

REMA 1000 - Søknad om salgsbevilling
Foreliggende dokumenter:
- Søknad dat. 26.06.13
- Uttalelse fra lensmannen i Saltdal og Beiarn
Sakens bakgrunn
Det har skjedd et eierskifte ved REMA 1000 og Ivar Klausen A/S har overtatt driften av
butikken. I denne anledning søkes det om ny salgsbevilling for øl inntil 4,7% volumprosent
alkohol.
Søknaden er oversendt lensmannen i Saltdal og Beiarn og avd. rus/psykiatri til uttalelse.
Lensmannen har ingen merknader til søknaden eller søkerne.
Ivar Klausen skal være styrer for bevillingen med Ine.Cathrin Paulsen som stedfortreder.
Begge har bestått kunnskapsprøven om alkoholloven.
Butikkens innredning og plassering er uendret og er også tilgjengelig for bevegelseshemmede.
Vurdering
Lensmannen i Saltdal har ingen innvendinger mot at ny bevilling gis til søkeren.
Det er ikke fremkommet merknader til utøvelsen av bevillingen ved utførte kontroller.
I og med at de formelle krav er oppfylt og tilgjengeligheten er tilfredsstillende tilrår rådmannen
at søknad om ny salgsbevilling innvilges.

Rådmannens innstilling
I henhold til lov om alkoholholdige drikker av 02. juni 1989 nr. 27 og Saltdal kommunes
alkoholpolitiske retningslinjer pkt. 1 innvilges søknad fra REMA 1000, Rognan om
salgsbevilling for øl og rusbrus i REMA 1000 Rognans dagligvarebutikk for resten av perioden
01.07.12-30.06.16.
Styrer: Ivar Klausen
Stedfortreder: Ine-Cathrin Paulsen
Salgstidene fastsettes innenfor forretningens åpningstider og inntil kl. 2000 på hverdager og
inntil kl. 1800 på dagen før søn- og helligdager. Dagen før Kristi Himmelfart, 1. mai og 17. mai
ansees ikke som dag før helligdag, jfr. alkohollovens §3.7 – 2. ledd.
Salg av øl og rusbrus (gr. 1) er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedager
for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt av lov, jfr.
alkohollovens -§3.7 – 3. ledd.
Det forutsettes at omsetningsoppgave for hvert år innsendes til kommunen så snart som mulig
etter 31.12.

Saltdal kommune

Arkiv:
Arkivsaksnr:

2012/1074

Saksbehandler: Christin Kristensen

Saksfremlegg
Utvalg
Levekårsutvalg
Sign.

Utvalgssak
41/13

Møtedato
16.09.2013

Eksp. til:

Harald Bakkes minnefond - Årsregnskap for 2012
Foreliggende dokumenter:
Regnskap for 2012
Revisjonsberetning for 2012
Sakens bakgrunn
Som representantskap for Minnefondet, skal Levekårsutvalget få årsmelding m.v. framlagt til
gjennomsyn.
Vedlagte dokumenter for 2012 legges frem for Levekårsutvalget
Rådmannens innstilling
Fremlagte årsregnskap og revisjonsberetning for 2012 godkjennes.

Saltdal kommune

Arkiv:
Arkivsaksnr:

2013/646

Saksbehandler: Christin Kristensen

Saksfremlegg
Utvalg
Levekårsutvalg
Sign.

Utvalgssak
42/13

Møtedato
16.09.2013

Eksp. til:

Oppnevning av to medlemmer til arbeidsgruppe - Markering av
200 års jubileum for Grunnloven
Foreliggende dokumenter:
- Særutskrift av formannskapets vedtak i sak 85/13
Sakens bakgrunn
KRD har oppfordret kommunene om å gjøre tiltak for å markere ovennevnte jubileum.
Formannskapet har oppnevnt en komite til å arbeide med markeringen i Saltdal.
Som det fremgår av vedtaket, er levekårsutvalget bedt om å oppnevne to politiske representanter
til komiteen.
Rådmannens innstilling
Som medlemmer fra levekårsutvalget til komite for markering av 200 års jubileum for
Grunnloven oppnevnes:
1.
2.

Saltdal kommune

Arkiv:

033

Arkivsaksnr:

2011/1313

Saksbehandler: Christin Kristensen

Saksfremlegg
Utvalg
Levekårsutvalg
Sign.

Utvalgssak
43/13

Møtedato
16.09.2013

Eksp. til:

Oppnevning av kommunens representanter til samarbeidsutvalgene
på grunnskolene i Saltdal
Sakens bakgrunn
I hht. opplæringslova §11-1 skal det vær et samarbeidsutvalg til hver grunnskole der det bl.a.
skal være to representanter fra kommunen. En av disse skal være rektor.
Etter henvendelse fra rektor på Rognan ungdomsskole, tas dette opp i levekårsutvalget for å få
oppnevnt den andre representant til hvert samarbeidsutvalg.
Rådmannens innstilling
Som kommunens andre representant til samarbeidsutvalgene for skolene i Saltdal oppnevnes
følgende for resten av valgperioden 2011-2015:
Rognan ungdomsskole:
Rognan barneskole:
Røkland skole:

