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Saltdal kommune

Arkiv:
Arkivsaksnr:

2014/20

Saksbehandler: Christin Kristensen

Saksfremlegg
Utvalg
Levekårsutvalg
Sign.

Utvalgssak
1/14

Møtedato
20.01.2014

Eksp. til:

Referat og orientering - Levekårsutvalget 200114
Foreliggende dokumenter:
Ingen dokumenter
Orientering:
Det blir gitt en orientering av Åge Kristoffersen om status for Pleie og omsorg ved møtets start.
Sammendrag av kopier fra utførte skjenkekontroller:
REMA 1000 – Kontroller 2/3 og 23/3 -12 og 14/12-13 – Ingen avvik
Rimi Rognan – Kontroller 23/3-12 og 13/12-13 – Ingen avvik
COOP Rognan – Kontroller 23/3-12 og 13/12-13 – Ingen avvik
Rognan Hotell – Kontroller 24/3-12 (ingen gjester) og 9/11-13 (Discotek – godt vakthold) –
Ingen avvik
Strøket – Kontroll 9/11-13 – Ingen avvik
Rådmannens innstilling
Orienteringene tas til informasjon

Saltdal kommune

Arkiv:
Arkivsaksnr:

2014/45

Saksbehandler: Grete Pettersen

Saksfremlegg
Utvalg
Levekårsutvalg
Sign.

Utvalgssak
2/14

Møtedato
20.01.2014

Eksp. til:

Årsplan enhet barnehager 2014
Foreliggende dokumenter:
- Årsplan 2013
- Evaluering av årsplan 2013
- Årsplan 2014, vedtatt i styrermøte 14.01.14
- Rammeplan for barnehagene
- Virksomhetsplan Saltdal barnehager
Sakens bakgrunn
Barnehagene styres etter lov om barnehager med forskrifter.
For å sikre at rammeplanen følges og for å gi barnehagene et godt utgangspunkt for den enkelte
barnehages årsplan, er det utarbeidet en felles virksomhetsplan for alle barnehagene som gjelder
for perioden 2014 - 2018.
Årsplan som legges fram her, er en oversikt over de områdene enheten prioriterer særskilt i
2014.

Vurdering
Styrerne har i møte den 14.01.14 vedtatt følgende plan:

Plan 2014
Tema
OMORGANISERING

FOKUS PÅ
REALFAGENE I
BARNEHAGEN

FOLKEHELSE/
PSYKISK HELSE

KOMMUNALT
TILSYN

KOMPETANSE

BERDESKAPSPLANER

Innhold
• Sikre fagdel barnehager i
prosessen
• Sikre helhetlig tenking rundt barn
og ungens oppvekstvilkår
• Innenfor LA 21 prosjektene å
skolere barn og voksne i geologi,
biologi, fysikk og kjemi
• LA 21, samarbeid med
videregående skole
• TIBIR. Skolering i PMTOtenking for alle tilsatte
• Oppstartsamtalen, utarbeide felles
skjema
• Prosjekt Robuste Saltenomga
Føres etter barnehageloven og på
rammeplanens innhold. 4 barnehager
gjenstår i 2014.
Evaluere plan for tilsyn.
• Rekruttering av barnehagelærere
• Øke antall tilsatte med fagbrev
• Lekeressurs i barnehage
• Samordne lokal planer med
anbefalinger fra departementet

Ansvar

Tid

Rådmann/
Enhetsleder/
Styrerne

2014

Styrerne i
samarbeid med LA
21gruppa

Hele 2014

Foreldreveilederne

Hele 2014

R-leder/styrer

Hele 2014

Styrer Rognan
barnehage
R-leder

Våren 2014

R-leder/styrer
R-leder/styrer
Styrer Rognan
barnehage
R-leder/styrere

Rådmannens innstilling
Levekårsutvalget tar årsplan enhet barnehager 2014 til orientering

Høst 2014
Hele 2014
Vår 2014
Vår 2014

Saltdal kommune

Arkiv:
Arkivsaksnr:

2012/977

Saksbehandler: Solveig Annie Strøm

Saksfremlegg
Utvalg
Levekårsutvalg
Sign.

Utvalgssak
3/14

Møtedato
20.01.2014

Eksp. til:

Folkehelseutfordringer
Foreliggende dokumenter:
• Folkehelseutfordringer
• Saltdal kommunes folkehelseprofil
Sakens bakgrunn
Folkehelseutfordringer skal skriftliggjøres etter Folkehelseloven.
Vurdering
Det er innhentet opplysninger fra Folkehelseinstituttet, lokale enheter, ansatte, planer til
kommunen og andre for å lage en skriftlig oversikt over folkehelseutfordringene våre lokalt i
Saltdal kommune. Oversikten inneholder lovens krav og vi har brukt en veileder,
Fylkeskommune og andre kommuner for å komme frem til resultatet.
Rådmannens innstilling
Folkehelseutfordringene tas til orientering.

Saltdal kommune

Arkiv:

G10

Arkivsaksnr:

2009/1400

Saksbehandler: Solveig Annie Strøm

Saksfremlegg
Utvalg
Levekårsutvalg
Sign.

Utvalgssak
4/14

Møtedato
20.01.2014

Eksp. til:

Handlingsplan for folkehelse 2014
Foreliggende dokumenter:
• Handlingsplan for folkehelse 2014
Sakens bakgrunn
Handlingsplan for folkehelse skal lages årlig og være til politisk behandling.
Vurdering
Det lages årlig en handlingsplan for folkehelse. Handlingsplanen bygger på vedlagt langtidsplan
for folkehelse 2013-2016 som er vedtatt av kommunestyret. Det forutsettes at enhetene følger
denne opp i sine lokale enhetsplaner for året. Noe er tverrfaglig og må samarbeides om for å
oppnå resultater. Flere tiltak krever budsjettplanlegging. Tiltakene er laget for å møte våre lokale
folkehelseutfordringer.
Handlingsplanen skal hvert år sendes til Fylkeskommunen innen utgangen av januar, og de
forventer en fremdrift i folkehelsearbeidet.
Fylkeskommunen har kommentert i møte14.1 at arbeidsgruppa for folkehelse bør ha en fra
ledelsen med i arbeidsgruppa. Dette kan gi en bedre forankring i administrasjonen og hos
politikerne slik at folkehelsetiltakene og utfordringene tas med i budsjettet. Det trenges en bedre
implementering av folkehelsearbeidet i hver enhet og i planarbeidet. De ser det som svært viktig
at folkehelsearbeidet kommer med i arealplanleggingen og kommuneplanens samfunnsdel.
Rådmannens innstilling
Handlingsplan for folkehelse tas til orientering. Rådmannen bes vurdere evt. endringer av
sammensetningen av arbeidsgruppa for folkehelse.

Saltdal kommune

Arkiv:

A20

Arkivsaksnr:

2009/1476

Saksbehandler: Solveig Annie Strøm

Saksfremlegg
Utvalg
Levekårsutvalg
Sign.

Utvalgssak
5/14

Møtedato
20.01.2014

Eksp. til:

Aktiv i SFO
Foreliggende dokumenter:
• Fysisk aktivitet i skolen
• Opplæringsloven
• Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.
• Resept for et sunnere Norge, Stortingsmelding 16
• Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009
Sakens bakgrunn
Det er en økende inaktivitet og overvekt blant dagens unge som kan medføre helseutfordringer
senere i livet. Barn er en prioritert målgruppe i handlingsplan for folkehelse. Et viktig
grunnleggende og gjennomgående prinsipp for prioritering av mål og handling er utjevning av
sosiale helseforskjeller. Dette er et gjennomgående helseproblem og medfører utfordringer der
den sosiokulturelle arven påvirker barna.
Prioritert arena er skoleplassen. Vi må skape sunne levevaner og fremme fellesskap, trygghet,
inkludering og deltagelse. Det er mye snakk om at elevene trenger å oppnå mestring av egen
kropp og fysiske ferdigheter.
I folkehelsen er det et mål å ha fokus på helse i alt vi gjør. Dette er et samarbeidsprosjekt
mellom elever, foreldre og kommunen der målet er mer fysisk aktivitet etter skoletid.
I arbeidet med å forme de sunne arenaene i dagliglivet er utviklingen av en helsefremmende
skole og SFO tilbud. SFO bruker de nære uteområdene og idrettshall, aktivitetsrom og gymsal
som er i umiddelbar nærhet.
Vurdering
En god oppvekstpolitikk bør være forankret i kommunens oppvekstplan. Denne står for tur for å
fornyes.
Utearealene og nærmiljøet til skolen bør utvikles og vektlegges slik at de kan stimulere barn til
lek, annen fysisk aktivitet og naturglede hele året. Det er ikke mye natur i skolegårdene i Saltdal.
Vi vet at natur i skolegårdene stimulerer til egenstyrte aktiviteter av barna med høyere intensitet.
Nærmiljøene rundt skolegårdene har mer natur.

Det har tidligere vært vanskelig å forlate skolens område ettersom foreldrene henter barna til
forskjellig tid. Det er lettere når skolen er stengt og de har lengre tid i SFO. Her ser vi
muligheter for å bruke området i Linebakken. Det er en god parkeringsplass her og det finnes
muligheter til å varme seg ved bål og gapahuk. Et eksempel fra Nylund skole i Stavanger er det
fast at elevene er tilbake i klasserommene kl.16 på tirsdager og kl.15.45 på fredager. Hvis noen
elever skal hjem tidligere, må de hentes ute eller gå hjem selv derfra etter skriftlig beskjed fra
foresatte. På Røkland er det akebakke og turer som kan trekke elevene i aktivitet.
Gjennom lek og allsidig fysisk utfoldelse utvikler barn ferdigheter som bidrar til å hjelpe dem
med å mestre utfordringer. Dette skaper også bevegelsesglede og mestringsglede.
Dersom barnet mestrer fysisk aktivitet, er det inne i en god sirkel. Fysiske ferdigheter og god
kondisjon gjør det mulig å delta i mer lek, og det vil igjen bedre kondisjonen ytterligere og føre
til mer lek og sosial omgang med andre. En livsførsel med regelmessig fysisk aktivitet i barneog ungdomsårene har betydning for helsen vår både i oppveksten og i voksen alder.
I Saltdal ønsker vi å tilrettelegge for et godt oppvekstmiljø som fremmer bevegelsesglede og
stimulerer til lek, friluftsliv og fysisk aktivitet.
I tråd med Kunnskapsløftet skal det enkelte barn få tilbud om aktiviteter som er tilpasset deres nivå.
Skolene bør derfor forsøke å tilby et bredt aktivitetstilbud som gir barn og unge mulighet til å velge
og selv bestemme aktivitet.
Inaktivitet er i ferd med å bli et stort helseproblem. Det kan føre til overvekt og
sykdomsutvikling. Utviklingen viser at det blir stadig større helsemessige forskjeller mellom
barn og unge som er fysisk aktive og de som er inaktive. Barnehage og skole/SFO blir derfor
viktige arenaer for å utjevne helseforskjeller og stimulere til helsefremmende livsstil - også i
voksen alder.

En mulighet for å oppnå mer fysisk aktivitet etter skoletid er å organisere SFO
tiden der fysisk aktivitet blir vektlagt betydelig høyere enn i dag:
Organiserte tilbud når flere elever, og tilrettelagte utearealer fremmer aktiviteten. Ordningen
bidrar til å fremme det sosiale miljøet og sosiale ferdigheter blant elevene. Varierte aktiviteter
sikrer god deltakelse i en stor bredde av elevmassen.
Hvordan kan SFO gå frem?
•
•

•

•

Sett av tid til aktivitet ved å omorganisere SFO tiden. Røkland har fast utetid om
morgenen. De er aktive med å trekke elevene ut etter skoletiden.
Tilrettelegg attraktive innearealer og uteområder. Røkland har softballspill, twisterspill,
gymmatter, hoppeballer og bordtennis inne. De trenger flere leker ute og barna ønsker å
klatre mer. De har en lekehaug som er populær. De lager isbane om vinteren men trenger
en skuffe. De ønsker store kampesteiner å klatre på.
Sørg for nok aktivitetsskapende utstyr tilpasset inne- og uteaktiviteter. Røkland trenger
solide spader for å lage snøhule og grave med. Lekebilene er ødelagte og må fornyes. De
har kjøpt halvparten av lekene på loppemarked! Mye er gitt av foreldrene som garn og
barbiedukker. De har kjøpt og fått 30 par skøyter. Rognan har mye utstyr, men noe er
lagret nede i bomberommet i kjelleren og er vanskelig tilgjengelig. De trenger noen som
er ansvarlig for å låse inn og ut utstyr i en lett tilgjengelig kasse eller bod. Boder finnes
allerede på begge skoler. Røkland trenger akebrett, hoppetau og strikk.
Sørg for ansvarlige for organisering av aktivitetene (f.eks. SFO personell eller eldre
elever) Dette fungerer godt på Røkland. De er 3 voksne på rundt 45 barn. De har

svømming tilbud hver onsdag som de fordeler barna på. De har mulighet for å bruke
gymsalen hver fredag. En gang i måneden er fysioterapeut Håvard tilstede og organiserer
fysisk aktivitet. De ønsker tilsvarende som Rognan som har dette tilbudet 1 gang per uke
i samarbeid med frivillighetssentralen og Håvard. Røkland ønsker også hjelp og premier
for å arrangere nissemasj slik Rognan har.
• Tilby organisert og voksenstyrt fysisk aktivitet umiddelbart etter skoletid ved å ha
bemannet gymsal eller tilby aktivitet i skolegården. Det bør være leker som favner alle
barna, spesielt de som trenger det.
• Sitteplasser for å spise ute ønskes av Rognan. Dette har de på Røkland, men de ønsker at
på vinteren må sitteplassene lagres under tak 50 meter unna slik at de ikke blir så fort
ødelagte. De har bålplass ute på Røkland.
• På Røkland ønskes det 3-4 trimkasser i umiddelbar nærhet slik at barna kan springe dit.
Dette kan arbeidsgruppa på skolen få til og ha ansvar for.
• Røkland ønsker klatretau mellom 2 trær. De ønsker å plante flere trær og kjøpe inn nye
bærbusker. De forrige ble tatt av gressklipperen.
Målsetting, fysisk aktivitet i SFO
•

Daglig fysisk aktivitet som gir positive opplevelser og erfaringer for alle elever

Tiltak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fysisk aktivitet innarbeides i SFOs verdier og halvårsplaner og forankres hos alle ansatte
Inngå samarbeid med fysioterapien og utdannede gymlærere om å bedre kompetansen til
personalet
Elevene benytter variert materiell når de er fysisk aktive og lærer metoder for allsidig
fysisk aktivitet.
Elevene lærer om kroppens funksjoner og godt kosthold. De bør inngå avtale om å delta
på fiskesprell når de har lange dager ved skolefri eller ferie.
Elevene går eller sykler til og fra skolen når de er gamle nok
Skolen tar opp behovet for økt fysisk aktivitet og foresattes medvirkning – på
klasseforeldremøter
SFO har et inne- og utemiljø som oppmuntrer elevene til å være fysisk aktive
SFO benytter nærmiljøet aktivt
Ansatte er gode rollemodeller som stimulerer barna til å være fysisk aktive

Resultatoppnåelse vurderes gjennom:
•
•

Elevundersøkelse
Foreldreundersøkelse

Rådmannens innstilling
SFO- tilbudet endres til å vektlegge mer fysisk aktivitet hver dag før og etter skoletid. Det søkes
om midler for å bedre lekeforholdene og kompetansen. Midlene søkes i samarbeid med
folkehelsekoordinator. For å møte folkehelseutfordringene settes det av midler også til fornying
av leker og oppgradering av lekeforholdene.

Saltdal kommune

Arkiv:

223

Arkivsaksnr:

2014/50

Saksbehandler: Camilla Olsen

Saksfremlegg
Utvalg
Levekårsutvalg
Sign.

Utvalgssak
6/14

Møtedato
20.01.2014

Eksp. til:

Rullering av handlingsplan for idretts- og nærmiljøanlegg
Foreliggende dokumenter:
• Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2013- 2016
• Innspill etter høringsrunde
Sakens bakgrunn
Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2013- 2016 ble vedtatt i sak 6/13 i
kommunestyret . For å kunne få spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg, må kommunen
rullere handlingsplanen for idretts- og nærmiljøanlegg hvert år. Nordland Fylkeskommune
legger de lokale prioriteringene til grunn for fylkets prioriteringer av spillemidler.
Vurdering
Kommunedelplanen for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2013- 2016 var ute på høring i høst.
Det kom inn flere innspill, men disse innspillene handler i stor grad om tekstdelen i planen og
ikke så mye om prioriteringene. Innspill som gjelder nye planlagte tiltak tas med i rulleringen.
De øvrige innspillene tas med i det videre arbeidet med planen på et senere tidspunkt.
Det er kommet inn 3 spillemiddelsøknader i 2013. Disse er:
• Skytterhus (fornyet søknad)
• Sykkelløype og rehabilitering av grusbane på Rognan ungdomsskole
• Rehabilitering av lysløype på Røkland

Saltdal Skytterlag har søkt om spillemidler til 100 meters- anlegg, 200 meters- anlegg og til
skytterhuset. De to førstnevnte anlegg har allerede fått tildelt spillemidler, så nå gjenstår kun

tilskudd til skytterhuset for å få prosjektet ferdigstilt. Fylkeskommunen kommer til å prioritere
denne søknaden da de vil ferdigstille finansieringen til et prosjekt som de har begynt å gi midler
til.
Rognan ungdomsskole har søkt spillemidler til å lage en BMX-/ sykkelløype, samt rehabilitere
grusbanen i skolegården. Dette er et tiltak i samarbeid med elever og foreldre, og er et resultat
av sak 31/13 i levekårsutvalget «Opprusting av skolegårdene i Saltdal kommune».
Vinger IL har søkt om spillemidler til rehabilitering av lysløypa på Røkland. De skal skifte ut
det gamle lysanlegget i løypa og installere et nytt lysanlegg som bruker miljøvennlige LED- lys.
Forslag til prioritering av innleverte spillemiddelsøknader (både idretts- og nærmiljøanlegg) 2013
Anlegg

1.
2.

Skytterhus
Rehabilitering av
lysløype
Sykkelløype og
grusbane Rognan
ungd. skole

3.

Prosjekt-eier

Sted

Antatt bygge-start

Total kostnad

Søkt spillemidler

Saltdal Skytterlag
Vinger IL

Prestmoen
Røkland

2010
2014

Kr 3 518 000
Kr 890 000

Kr 700 000
Kr 445 000

Saltdal kommune

Rognan

2013

Kr 220 550

Kr 110 275

Kommunale midler

Kr 54 000

Forslag til rullert prioritert handlingsplan for idrettsanlegg 2013- 2016
Anlegg
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Prosjekteier
Skytterhus

Saltdal
Skytterla
g
Vinger IL

Sted
Prestmoen

Antatt
byggestart
2010

Total
kostnad

Finansiering
2014
km

3 518’’

Rehabilitering
Røkland
2014
890’’
av lysanlegg
GarderobeSaltdal
Røkland
1 900’’
anlegg Røkland
kommune
skole
Lagerrom
Saltdal
Rognan
Saltdals-hallen
kommune
Rehabilitering
RIL
Rognan
av lysløype/
skianlegg/
skihytte
Elgbane
Saltdal
Prestmoen
Prestmoen
JFF
Leirduebane
Saltdal
Prestmoen
Prestmoen
JFF
Forklaring:
‘’: angitt i 100 000
Km: Kommunale midler
Sm: spillemidler
Pm: Private midler
Øvrige midler dekkes av lån/ gaver/ rabatter/ dugnad i det enkelte prosjekt.

2015

sm
700’
’

pm

445’
’

173’’

km

sm

2016
pm

km

sm

2017
pm

km

pm

km

sm

pm

Forslag til rullert prioritert handlingsplan for nærmiljøanlegg 2013- 2016
Anlegg
1.

2.

3.
4.
5.

Prosjekt-eier

Sted

Antatt
byggestart
2013

Total
kostnad

Sykkelløype
Saltdal
Rognan
220’’
og grusbane
kommune
Rognan
ungd. skole
Opprusting
Saltdal
Røkland
2014
av uteplass
kommune
Røkland
skole
Opprusting
Saltdal
Rognan
2014
av uteplass
kommune
barneskole
Kuleløype/
Folkehelse/
Rognan
quarterpipe i
kommunen/
Linebakken
frivillige
Balløkke
Høyjarfall
Høyjarfall
Høyjarfall
velforening
Forklaring:
‘’: angitt i 100 000
Km: Kommunale midler
Sm: spillemidler
Pm: Private midler
Øvrige midler dekkes av lån/ gaver/ rabatter/ dugnad i det enkelte prosjekt.

Finansiering
2014
km
54’’

sm
110’
’

2015
pm

km

sm

2016
pm

km

sm

2017
sm

pm

I tillegg består kommunedelplanen av et uprioritert handlingsprogram for langsiktige behov
både for nærmiljøanlegg og idrettsanlegg. Denne listen består av tiltak som er meldt planlagt
eller ønsket, men som foreløpig ikke er tidsfestet. Her er det kommet inn innspill som er merket
med grått (kunstisbane er flyttet fra prioritert til uprioritert liste).
Forslag til uprioritert handlingsprogram for langsiktige behov
Ytterligere rehabilitering av Skansenøyra fotballbane
Utemiljø Høyjarfall barnehage
Utemiljø Rognan barnehage
Utemiljø Saltnes barnehage
Uteplass Knekthågen barnehage
Kunstisbane
Varig avtale med grunneiere angående traseen Sæteren til
Fløybakken
Skileik Lønsdal
Turstier Næstby
Rehabilitering av Lien hengebru
Nærmiljøkart Rognan
Skileik Fløybakken/ rehabilitering av Fløybakken
Tennisbane Rognan
Turveier langs Saltdalselva, Drageid- og Børågaområdet
Asfaltering av deler av lysløype på Vensmoen for bruk for
funksjonshemmede
Rehabilitering av Rognan svømmehall
Styrketreningsrom i tilknytning til Røkland svømmehall
Sosialt rom i tilknytning til Røkland svømmehall
Kunstgress på Røklandsbanen
Utvikle området i Linebakken
Utbygging av skihytta i Fløybakken med kjøkken og
garderober
Tilrettelegging av brygge for rullestolbrukere for fiske og
bading ved Fiskvågvatnet
Nærmiljøanlegg Vik/ Halsmoen
Klatrevegg i Saltdalshallen
Lys på Saltnes utelekeplass/ barnehage
Skytehall

Saltdal kommune
Saltdal kommune
Saltdal kommune
Saltdal kommune
Saltdal kommune
Forening
RIL/ Saltdal kommune
Forening
Grunneiere/ Saltdal kommune
Grunneiere
Friluftsråd/ Saltdal kommune
RIL/ Saltdal kommune
Forening
Grunneiere/ Saltdal kommune
Idrettslag/ Saltdal kommune
Saltdal kommune
Saltdal kommune
Saltdal kommune
Saltdal kommune
Idrettslag/ Saltdal kommune
Idrettslag/ Saltdal kommune
Grunneiere/ Saltdal kommune
Forening
Forening/ Saltdal kommune
Saltdal kommune
Forening

Rådmannens innstilling
Prioritering av innleverte spillemiddelsøknader (både idretts- og nærmiljøanlegg) 2013
Anlegg

1.
2.

Skytterhus
Rehabilitering av
lysløype
Sykkelløype og
grusbane Rognan
ungd. skole

3.

Prosjekt-eier

Sted

Antatt bygge-start

Total kostnad

Søkt spillemidler

Saltdal Skytterlag
Vinger IL

Prestmoen
Røkland

2010
2014

Kr 3 518 000
Kr 890 000

Kr 700 000
Kr 445 000

Saltdal kommune

Rognan

2013

Kr 220 550

Kr 110 275

Kommunale midler

Kr 54 000

Prioritert handlingsplan for idrettsanlegg 2013- 2016
Anlegg

Prosjekteier

1.

Skytterhus

2.

Rehabilitering
av lysanlegg
Garderobeanlegg Røkland
skole
Lagerrom
Saltdals-hallen
Rehabilitering
av lysløype/
skianlegg/

3.
4.
5.

Sted

Saltdal
Skytterla
g
Vinger IL

Prestmoen

Antatt
byggestart
2010

Røkland

2014

Saltdal
kommune

Røkland

Saltdal
kommune
RIL

Rognan
Rognan

Total
kostnad

Finansiering
2014
km

2015
pm

3 518’’

sm
700’
’

890’’

445’
’

173’’

1 900’’

km

sm

2016
pm

km

sm

2017
pm

km

sm

pm

skihytte
Elgbane
Saltdal
Prestmoen
Prestmoen
JFF
7.
Leirduebane
Saltdal
Prestmoen
Prestmoen
JFF
Forklaring:
‘’: angitt i 100 000
Km: Kommunale midler
Sm: spillemidler
Pm: Private midler
Øvrige midler dekkes av lån/ gaver/ rabatter/ dugnad i det enkelte prosjekt.
6.

Prioritert handlingsplan for nærmiljøanlegg 2013- 2016
Anlegg
1.

2.

3.
4.
5.

Prosjekt-eier

Sted

Antatt
byggestart
2013

Total
kostnad

Sykkelløype
Saltdal
Rognan
220’’
og grusbane
kommune
Rognan
ungd. skole
Opprusting
Saltdal
Røkland
2014
av uteplass
kommune
Røkland
skole
Opprusting
Saltdal
Rognan
2014
av uteplass
kommune
barneskole
Kuleløype/
Folkehelse/
Rognan
quarterpipe i
kommunen/
Linebakken
frivillige
Balløkke
Høyjarfall
Høyjarfall
Høyjarfall
velforening
Forklaring:
‘’: angitt i 100 000
Km: Kommunale midler
Sm: spillemidler
Pm: Private midler
Øvrige midler dekkes av lån/ gaver/ rabatter/ dugnad i det enkelte prosjekt.

Finansiering
2014
km
54’’

sm
110’
’

2015
pm

km

sm

2016
pm

km

Uprioritert handlingsprogram for langsiktige behov
Ytterligere rehabilitering av Skansenøyra fotballbane
Utemiljø Høyjarfall barnehage
Utemiljø Rognan barnehage
Utemiljø Saltnes barnehage
Uteplass Knekthågen barnehage
Kunstisbane
Varig avtale med grunneiere angående traseen Sæteren til
Fløybakken
Skileik Lønsdal
Turstier Næstby
Rehabilitering av Lien hengebru
Nærmiljøkart Rognan
Skileik Fløybakken/ rehabilitering av Fløybakken
Tennisbane Rognan
Turveier langs Saltdalselva, Drageid- og Børågaområdet
Asfaltering av deler av lysløype på Vensmoen for bruk for
funksjonshemmede
Rehabilitering av Rognan svømmehall
Styrketreningsrom i tilknytning til Røkland svømmehall
Sosialt rom i tilknytning til Røkland svømmehall
Kunstgress på Røklandsbanen
Utvikle området i Linebakken
Utbygging av skihytta i Fløybakken med kjøkken og
garderober
Tilrettelegging av brygge for rullestolbrukere for fiske og
bading ved Fiskvågvatnet
Nærmiljøanlegg Vik/ Halsmoen
Klatrevegg i Saltdalshallen
Lys på Saltnes utelekeplass/ barnehage
Skytehall

Saltdal kommune
Saltdal kommune
Saltdal kommune
Saltdal kommune
Saltdal kommune
Forening
RIL/ Saltdal kommune
Forening
Grunneiere/ Saltdal kommune
Grunneiere
Friluftsråd/ Saltdal kommune
RIL/ Saltdal kommune
Forening
Grunneiere/ Saltdal kommune
Idrettslag/ Saltdal kommune
Saltdal kommune
Saltdal kommune
Saltdal kommune
Saltdal kommune
Idrettslag/ Saltdal kommune
Idrettslag/ Saltdal kommune
Grunneiere/ Saltdal kommune
Forening
Forening/ Saltdal kommune
Saltdal kommune
Forening

sm

2017
pm

km

sm

pm

Saltdal kommune

Arkiv:

U63

Arkivsaksnr:

2008/835

Saksbehandler: Christin Kristensen

Saksfremlegg
Utvalg
Levekårsutvalg
Sign.

Utvalgssak
7/14

Møtedato
20.01.2014

Eksp. til:

Søknad om serveringsbevilling - Saltdal Turistsenter
Foreliggende dokumenter:
Søknad om serveringsbevilling dat. 07.01.14 med vedlegg
Uttalelse fra Lensmannen i Saltdal og Beiarn
Sakens bakgrunn
Saltdal Turistsenter A/S v/Halvard Olsen skal overta drifta av Saltdal Turistsenter på Storjord.
I denne forbindelse har de søkt om ny serveringsbevilling.
Nødvendig dokumentasjon som firmaattest, etablererprøve mv. er vedlagt søknaden.
Søknaden er oversendt lensmannen i Saltdal og Beiarn til uttalelse og avd. rus/psykiatri til
uttalelse.
Halvard Olsen er daglig leder og skal være styrer for serveringsbevillingen. Han har bestått
etablererprøven som er et krav for å få serveringsbevilling.
Når det gjelder tilgjengelighet for bevegelseshemmede, er alt av fasiliteter på grunnplanen, også
toalettene.
Vurdering
På bakgrunn av at formelle krav er oppfylt anbefales søknad om serveringsbevilling innvilget.
Rådmannens innstilling
Saltdal Turistsenter v/Halvard Olsen gis serveringsbevilling i lokalene til Saltdal Turistsenter på
Storjord med Halvard Olsen som daglig leder.
Bevillingshaver: Saltdal Turistsenter AS v/dagligleder Halvard Olsen.

