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Eksp. til:

Felles virksomhetsplan for barnehagene i Saltdal kommune
2014 - 2018
Foreliggende dokumenter:
-

Lov om barnehager

-

Rammeplan for barnehager

-

Forslag til felles virksomhetsplan for barnehagene i Saltdal kommune 2014 – 2018

Sakens bakgrunn
Barnehagenes felles forum Styrermøtet har sett på planverket i Saltdal barnehager.
Styrermøtet består av styrerne fra 2 private og 4 kommunale barnehager.
Med utgangspunkt i lov og rammeplan skal hver barnehage utarbeide sin årsplan.
Dette er en konkret plan for den enkelte barnehage som godkjennes i Samarbeidsutvalget.
Barnehagene har sett behov for en overordnet plan.
Dette for å bli tydeligere på hva barnehagene i Saltdal står for.
Planen har 4 målsettinger:
1. å dokumentere at lov og rammeplan følges opp
2. å være et godt grunnlag for den enkelte barnehages årsplan.
3. å synliggjøre hva foresatte kan forvente av barnehagene i Saltdal
4. å synliggjøre hva politikere kan forvente
Planen skal gjelde for perioden 2014 – 2018 og har som hovedsatsing:
Helsefremmende barnehager, fysisk og psykisk.
Planen er utviklet av barnehagene gjennom styrerkollegiet.

Planen har vært drøftet i felles foreldreråd i kommunen.
Planen har vært på høring
Eierne av de private barnehagene slutter seg til planen.
Vurdering
Den framlagte plan vil danne et godt utgangspunkt for den enkelte barnehages årsplan.
Planen synliggjør hva barnehagene i Saltdal står for.
Rådmannens innstilling
Felles virksomhetsplan for barnehagene i Saltdal kommune 2014 – 2018 vedtas.
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Samarbeidsavtale med de private barnehagene
Foreliggende dokumenter:
Forslag til avtale med Engan Gårdsbarnehage v/Ann Kristin Engan
Forslag til avtale med Trollskogen barnehage v/Hero
Forslag til retningslinjer for arbeidet med kommunalt tilskudd til private barnehager.
Inngått avtale med HERO vedrørende avvikling av barnehagedrift.
Sakens bakgrunn
Kommunenes Sentralforbund og Private barnehagers landsforbund har utarbeidet en mal for
avtale. Med utgangspunkt i malen, har barnehagekontoret avholdt møter med eierne av de to
private barnehagene. Hensikten var å få i vedtatt en avtale i Saltdal.
Framlagte forslag er et resultat av dette samarbeidet.
Vurdering
Med de forpliktelser kommunen har for å skaffe til veie nok barnehageplasser, og behovet for et
godt og forutsigbart forholde mellom kommunen og eierne av de private barnehagene, er det
ønskelig at samarbeidet er regulert gjennom en avtale.
Avtalene med de to private er identiske bortsett fra pkt 5. 4 der forhold omkring avvikling
allerede er regulert mellom HERO og kommunen.
Retningslinjene som følger avtalene er identiske
Avtalen med Hero vil da inneholde:
a) Avtaletekst.
b) Retningslinjer for arbeidet med kommunalt tilskudd til private barnehager.
c) Særavtale med HERO
Avtalen med Engan Gårdsbarnehage vil inneholde:
a) Avtaletekst.
b) Retningslinjer for arbeidet med kommunalt tilskudd til private barnehager.

Rådmannens innstilling
1. Framlagte avtale med Hero vedtas
2. Framlagte avtale med Engan Gårdsbarnehage vedtas
3. Framlagte retningslinjer for kommunalt tilskudd til private barnehager vedtas.
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Leirskoleundervisning og skoleturer for elever i Saltdal kommune.
Foreliggende dokumenter:
a)Undervisningsarenaer, leirskoleopphold og klasseturer-grunnlag for høringer
b)Høringsuttalelser og innspill
c )Brev fra Udir om «gratisprinsippet».

Sakens bakgrunn:
Sitat fra Udir.
«Etter opplæringslova § 2-3 første ledd kan ein del av undervisningstida brukast til leirskoleopplæring.
Med leirskole i denne samanhengen er meint leirskoleopplæring ved bemanna leirskole eller annan
aktivitet med ei varigheit på minst tre overnattingar i samanheng. Med "annan aktivitet" er det her meint
eksempelvis ekskursjonar eller turar som er ein del av grunnopplæringa.»
Det har vært ulik praksis for gjennomføring av leirskole og skoleturer for 10.klasse i Saltdal.
Bakgrunn kan være:
-Tolking/forståelse av Opplæringsloven m/forskrifter
-Delegasjonsreglementet
-Brukermedvirkning og vedtak som har blitt gjort ved den enkelte skole.
-Særavtaler for undervisningspersonell
Grunnskoleundervisning skal være gratis. Det er en stor og god tradisjon at elever, foreldre og
lærere støtter opp gjennom ulike arrangement for å få til leirskole og skoleturer

Vurdering:
I vurderingen vil det være naturlig å sette elevene i fokus. Både leirskole og skoleturer gir elevene
faglig utbytte og sosial læring og erfaring, men det betinger at de disponeringer som gjøres, styres av
pedagogisk ledelse og pedagoger ut fra valg som gjøres innenfor kunnskapsmål og læringsarenaer. Det er
likevel viktig med brukermedvirkning.
A) Leirskole: Som nevnt ovenfor kan noe av undervisningstiden nyttes til leirskoleopplæring. Det vil
da være naturlig med et leirskoleopplegg i løpet av 7.klassetrinn der den enkelte skole kan velge
mellom bemannet/ubemannet leirskole. Det forventes forarbeid, gjennomføring og etterarbeid
i tråd med kompetansemålene. I tilknytning til dette følger nært skole/hjemsamarbeid. Som en del

av opplæringen, er det viktig at lærer(e) deltar, erfaringsmessig er det god hjelp fra foreldre/foresatte.
Et leirskoleopplegg betinger god planlegging og at planleggingen starter i god tid i forkant.
Økonomi. Uansett om en velger bemannet eller ubemannet leirskole, oppstår utgifter. Det er; reise, opphold, aktivitet og avlønning ut fra særavtaler. Ved særskilte behov, f.eks. elever med sterk
funksjonsnedsettelse, kan det i noen tilfeller være behov for assistent i tillegg.
Staten har satt opp føringer for å yte tilskudd til leirskoleopplæring. Dette tilsier minst 3 overnattinger
med i tillegg et dagstimetall. Eksempel: Ei gruppe på 15 elever som deltar max 27,5 timer, får et
tilskudd på kr. 13.832,-. Dette strekker ikke til.
Dersom en ser 5 år framover, vil snitt-tall for Rognan barneskole være ca. 40 elever og Røkland skole
ca. 12 elever på 7. trinn. pr. år. Dette tilsier at det statlige tilskuddet ikke gir et tilstrekkelig grunnlag for
å velge leirskole. Løsning kan være å tilføre 2000 kr pr. elev ut fra elevtall på 7. trinn i
Ressursfordelingsmodellen. En utgift på ca. 100.000 kr. pr. år. Det vil likevel være nødvendig med et
skole/foreldresamarbeid, ikke bare økonomisk, men også for å ha god voksentetthet.
B)Skoleturer 10. trinn: Det er forståelig at elever ønsker å avslutte grunnskolen med en skoletur.
Det vises gjennom høring at det er stort engasjement fra elever,lærere og foreldre som ønsker å forberede
og gjennomføre en både lærerik og minnerik tur. Dersom en ser til andre kommuner, finner en ulik
praksis.
Den kan forklares slik: a)skoletur som del av undervisningen og b) skoletur utenom skoletid (gjerne
samordnet mellom elever/foreldre og noen gang lærere på frivillig basis.)
Skoleturer medfører ofte store kostnader og et stort ansvar for elevenes sikkerhet. En skoletur til
utlandet kommer lett på over 100.000 kr. pr. klasse. Jeg ser det derfor viktig å minne om at undervisning
skal være gratis. Dette signaliseres i vedlagt brev fra Udir. Av 07.07.06 «Om gratisprinsippet» Vedlagt.
Brevet beskriver mange viktige sider som angår skoleturer.
For Saltdal vil det være nødvendig å gjennomføre et arbeid som ender opp i retningslinjer for
skoleturer.
Det bør settes ned et arbeidsutvalg med representanter fra: elevrepr. , forelderepr., lærerrepr. fra u. trinn,
en skoleleder og hovedtillitsvalgt for undervisning. Arbeidet gjøres ut fra a) og b).

Rådmannens innstilling:
1) Leirskole:
•

Det gjennomføres leirskole, som en del av undervisningen for elevene på 7.trinn,
gjeldende fra skoleåret 2013/14.

•

Leirskoleundervisningen kan finne sted på bemannet/ubemannet leirskole med minimum
3 overnattinger for å dra nytte av statstilskudd.

•

Da det er en del av virksomhetsplanen og læreplanen, forventes lærerdeltakelse.

•

Forberedelse og gjennomføring skjer i tett samarbeid mellom elever, lærere og
foreldre/foresatte.

•

I budsjett 2014 tilpasses Ressursfordelingsmodellen med tillegg på 2000 kr pr. elev som
skal på leirskole.

2) Skoleturer 10. trinn:

•

Det oppnevnes et arbeidsutvalg som vurderer og utarbeider Retningslinjer for
skoleturer som en del av undervisningen eller utenom skoletid.

•

Retningslinjene legges fram for Levekår til høsten.
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Forskrift til ordensreglement for grunnskolen i Saltdal kommune
Foreliggende dokumenter:
a)Forskrift til ordensreglement for grunnskolen i Saltdal kommune.
b)Høringssvar til ordensreglement.
Sakens bakgrunn:
Det vises til Opplæringsloven § 2 -9 som pålegger skoleeier å ha en kommunal forskrift til
ordensreglement.
Vurdering:
Det er viktig at skoleeier får på plass en lokal kommunal forskrift som gir grunnlag for skolenes
lokale tillegg og at oppdatering er satt i system. Forskrifter skal danne tydelighet og skape
trivsel for alle parter i skolen, men de skal også vise sanksjoner/reaksjoner ved brudd på
reglene. Forskrifter gir et utgangspunkt for vurdering, fastsetting av karakter i orden og
oppførsel.
Utvikling av den lokale forskrift: Skolefaglig koordinator formulerte et utkast som først ble lagt
fram for bearbeiding blant skolelederne. Deretter ble et høringsutkast sent til skolenes råd og
utvalg ut fra § 11 i Opplæringsloven, brukermedvirkning.
En av de viktigste oppgavene i skolen er å forebygge mobbing. Dette kommer tydelig fram i
Opplæringsloven § 9a-elevenes fysiske- og psykiske skolemiljø og har gitt føringer for
forskriften. Skolene har fra tidligere klare vedtak om mobilbruk,-dette for å hindre mobbing i
skoletiden. Den digitale verden når veldig snart barn og unge. Hjelpemidlene er nyttig i
undervisningssammenheng, men må styres av forskriften med tillegg av skolens egne
nettvettregler. Høringene viser at elevene ønsker å bruke mobiltelefon i friminuttene.
Både FAU og Samarbeidsutvalgene har noe ulik oppfatning og går for liberalisering av
mobilbruken. De sterke føringene fra skolelederne og skolefaglig koordinator bygger på
erfaringer ikke bare fra Saltdal, men også fra landet forøvrig, for en ønsker å hindre mobbing
gjennom digitale produkter som i neste omgang kan gå ut over elevenes psykiske helse.

Rådmannens innstilling:
-Forskrift til ordensreglement for grunnskolen i Saltdal kommune godkjennes og gjøres
gjeldende fra 01.08.2013.
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Tilstandsrapport for grunnskolen i Saltdal kommune 2012
Foreliggende dokumenter:
-Tilstandsrapport for grunnskolen i Saltdal 2012.

Sakens bakgrunn:
Opplæringsloven §13.10 sier:
Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidas ein årleg rapport om tilstanden i
grunnskoleopplæringa og den videregående opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og
læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret, fylkestinget
og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane.
Vurdering:
Under Utdanningsdirektoratet ligger Skoleporten som er en presentasjonsportal for
ressursinnsats og resultater for den enkelte kommune. I denne ligger en ferdig mal for
årligTilstandsrapport for skolene. For den enkelte kommune legges det inn lokale mål og
vurdering av resultatene. Resultatene gir også rom for skoleeier for framtidsrettete signaler f.eks.
ibudsjettarbeidet. Hver skole har tilgang til sine resultater etter hvert som de kommer inn.
Skoleeiers behandling av Tilstandsrapporten skal gi signaler som også må gjenspeiles i de
kommende virksomhetsplanene.
Elevene i grunnskolen i Saltdal presterer gode faglige resultater. Dette gir inspirasjon til
åopprettholde og forsterke det gode arbeidet som gjøres av elever og ansatte i «Saltdalskolen».
Kriterietallet for 2012/13 er 14 - 15 – 15.
De elevrelaterte utgiftene ble justert i juni 2012.. Det ble tatt høyde for valgfag for 8. skoleår fra
aug.2012 og høsten 2013 når valgfaget både 8. og 9. klassetrinn.
Ny giv som er et tiltak for å redusere frafall i videregående skole, er inne i sitt siste år
og må følges opp i organisering og metode. Det samme gjelder for Newton
som er over som lokalt tiltak, -dette gjør at det årlige bevilgede beløp ikke strekker til
og bør økes spesielt med tanke på skyss for å kunne bruke Newtonrom i andre kommuner.
Det er viktig å videreutvikle den positive tendensen mht. trivsel og motivasjon og sikre elevene
en trygg og helsefremmende skolehverdag. Kontinuerlig satsing på et stimulerende og

attraktivt utemiljø er ei god og langsiktig investering, men også bygningsmasse/skolene må
tilfredsstille krav til godt innemiljø for både elever og ansatte. Det er startet et arbeid med
forprosjekt skolegårder.
Den høye andelen av barn med spesialpedagogiske behov er fortsatt ei utfordring selv om en ser
en svak nedgang. Ulike, alternative organiseringsformer drøftes i lys av begrepet tilpassa
opplæring. PPT er en sentral samarbeidspartner, men fra 01.08.14, vil PPT «nyskapes».
I Saltdal arbeides det målrettet i Oppvekstsammenheng med fokus på folkehelse,
tidlig innsats (TIBIR++), Palaoppfølging av elever på ungdomstrinnet og foreldre-støttende
tiltak
gjennom Fylkesmannens prosjekt «Vårres unga – vårres framtid». Dette prosjektet gir klare
signaler for et videre tverrfaglig arbeid med viktig innsats også innen psykisk helse.
Til slutt: Tilstandsrapporten viser at arbeidet med elevene og resultatene kan variere fra år til år.
Rapporten viser likevel at det er en god grunnskole i Saltdal. Fra neste skoleår er vi for fullt inne
i ungdomsskolesatsningen – skolebasert kompetanseutvikling.
Rådmannens innstilling:
Tilstandsrapport for grunnskolen i Saltdal kommune 2012 tas til orientering.
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Opprustning av skolegårdene i Saltdal kommune
Foreliggende dokumenter:
• Helsefremmende Skolegårder 2013: Datert 15.01.2013
• Søknad til NFK.: Datert 15.01.2013)
• Kommunedelplan fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013 -2016: Datert 27.02.2013
• Skolens utearealer. Sosial- og helsedirektoratet
• Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
Sakens bakgrunn
Skolegårdene i alle de 3 kommunale skolene trenger en gjennomgang. Det er viktig at
skolegårdene er attraktive for barn og unge i Saltdal. Skolegårdene skal inspirere til fysisk
aktivitet og lek. Inaktivitet og overvekt er en folkehelseutfordring i Saltdal.
Skolegårdene er en møteplass for lokalmiljøet når skolene er stengt i helger, ferier og på
ettermiddager som stimulerer til barns behov for fri og naturlig lek.
Vi har erfart at det trenges en tverrfaglig enighet og et godt samarbeid mellom etatene i
kommunen for å løse folkehelseutfordringene. Brukermedvirkning fra elevene og deres foresatte
er viktig for at de skal få et positivt forhold til skolegården.
Vurdering
I vurderingen er det naturlig å sette elevene i fokus. Skolegårdene på de 3 kommunale skolene
har forskjellige utfordringer, men det som de har felles er at skolegårdene trenger en
oppgradering og jevnlig vedlikehold. Det er viktig for sikkerheten og fysiske utfordringer at
skolegårdene holdes vedlike og at ansvaret er spesifisert. Vedlikehold nå og da gjør at
lekeapparater blir fortere ødelagt og skadelig for barn og unge.
Det er bevist at aktive barn og unge i skoletiden er roligere i timene og har en større
konsentrasjonsevne. Fysisk aktivitet er en forutsetning for god helse, trivsel og læring i skolen
og livet for øvrig. Først er det viktig at det blir satt opp en arbeidsgruppe som kan gå igjennom
skolegårdene. Etter dette kan det gjøres et kostnadsoverslag på det som skal gjøres.
Det er viktig at uteområdene i skolen oppleves spennende og blir tilrettelagt for bruk av barn og

unge. Også de med funksjonshemninger har like mye behov for fysisk aktivitet. Skolene har fått
en mer sentral rolle i å fremme fysisk aktivitet blant elevene. Saltdal kommune vil at barn og
unge skal ha 1 times lærerstyrt fysisk aktivitet hver skoledag.
Aktiviteten skal ikke bare bestå av de tradisjonelle gymnastikktimene, men aktivitet flettes inn
i undervisningen i de øvrige fag der dette er mulig. Dette tiltaket vil bidra til at flere barn og
unge når opp til helsedirektoratets mål om 1 times moderat fysisk aktivitet daglig.
Helsefremmende skole: Samhandlingsformens intensjoner sier at vi må forebygge fremfor å
reparere sykdom. Fylkets folkehelseplan sier at fysisk aktivitet må fremmes mer.
Økonomi: Opprustning av skolegårdene vil bli relativt rimelig. Det er mulighet å søke
nærmiljømidler opp til 50 prosent av utgiftene. I kommunedelplan for fysisk aktivitet og
naturopplevelser 2013 - 2016 er opprustning av alle 3 skolegårdene på prioritert liste for
handlingsplan for nærmiljøanlegg 2013 – 2016. Det er også vedtatt satt av penger til opprustning
av skolegårdene fra avsatt egenandel til spillemidler i budsjett 2013 og 2014.
Skolene har ansvaret for å sette av midler til skolegårdene.
Rådmannens innstilling
1. Det oppnevnes en arbeidsgruppe som skal søke om nærmiljømidler etter vedtatt plan for
Kommunedelplan fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013 – 2016. Arbeidsgruppen
arbeider med å ha en gjennomgang på den aktuelle skolegården og følger
sikkerhetsforskrifter i samarbeid med teknisk ute-etat og vaktmester. Enhetsleder for
skolene setter sammen tverrfaglige arbeidsgrupper. Rektor er ansvarlig for fremdriften i
arbeidsgruppene.
2. Arbeidsgruppen samarbeider med enhet kultur, folkehelse, plan og utvikling med
medvirkning av lærere, elever, foreldre og foresatte.
3. Arbeidsgruppen setter opp en plan for vedlikehold av skolegården der det går klart frem
hvem som er ansvarlig.
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Samarbeidsavtale vedr. interkommunalt barnevernsamarbeid
mellom Beiarn og Saltdal kommune - omforent
Foreliggende dokumenter:
-

Kom.sak 63/11: Interkommunalt barnevernsamarbeid mellom Saltdal og Beiarn
kommune
Kom.sak 71/12: Interkommunalt barnevernsamarbeid mellom Beiarn og Saltdal
kommune
Forslag til samarbeidsavtale for barneverntjenesten i Beiarn og Saltdal kommune.
Levekårsutvalgssak 4/13: Samarbeidsavtale vedr. interkommunalt barnevernsamarbeid
mellom Beiarn og Saltdal kommune.
Levekårsutvalgssak 7/13: : Samarbeidsavtale vedr. interkommunalt barnevernsamarbeid
mellom Beiarn og Saltdal kommune.
Samarbeidsavtale for barneverntjenesten i Beiarn og Saltdal – omforent (Vedlagt)
Skriv fra Fagforbund og Utdanningsforbund (vedlagt)

Sakens bakgrunn
Kommunestyret fattet følgende enstemmige vedtak 11.10.2012, sak 71/12:
« 1.Det inngås et vertskommunesamarbeid mellom Beiarn og Saltdal om en interkommunal
barneverntjeneste. Vertskommune er Saltdal.
2. Samarbeidet trer i kraft fra dags dato.
3. Kostnadene på kr 99 000,- for felles fagsystem med mere fordeles etter innbyggertall.
4. Samarbeidsavtale mellom partene utarbeides og legges frem til politisk behandling i begge
kommuner.»
Levekårsutvalget fattet følgende vedtak 28.01.2013:

« Forslag til samarbeidsavtale for barneverntjenesten i Beiarn og Saltdal kommune
godkjennes.»
Levekårsutvalget fattet følgende vedtak 11.03.2013:
« Nytt forslag til samarbeidsavtale for barneverntjenesten i Beiarn og Saltdal Kommune
godkjennes med følgende endring:
Pkt 4 1.avsnitt-siste setning: oppmøtested settes til ansettelseskommunen ved ordinær
arbeidstids begynnelse og reise til/fra nabokommunen skjer innenfor arbeidstid»
Vurdering
I henhold til samarbeidsavtalen som var lagt fram i Levekår 28.01.2013 så medførte det at
ansatte enkelte dager ville få en arbeidsdag som var ca 2 timer (kjøretid Beiarn- Saltdal) lengre
enn normalt, noe som i følge KS sannsynligvis ligger utenfor arbeidsgivers styringsrett.
Det har også fra begge kommunene vært forutsetning at ansatte skulle ha like arbeidsordninger.
Konsekvensene med det var at utøvende tjenesten ble noe redusert i forhold til det det var
tiltenkt. Totalt ville det innebære en ukentlig reduksjon på 10 timer som tilsvarer 26,6 % stilling.
Levekårsutvalget var ikke innstilt på at tjenesten skulle bli redusert slik det medførte og fattet
vedtak 11.03. 2013 som skissert ovenfor, noe som samarbeidskommunen Beiarn vanskelig
kunne godkjenne.
I praksis har det interkommunale samarbeidet fungert tilfredsstillende i nærmere 9 måneder, og
allerede så langt er det også i Saltdal registrert en merkbar kvalitetsforbedring innen tjenesten.
Begge kommunene var innstilt på å få til en omforent samarbeidsavtale.
Etter Levekårsutvalgs møte den 11.03.2013 har det vært 2 samarbeidsmøte med Beiarn
kommune og tillitsvalgte (utdanningsforbundet og fagforbundet), der det er en enighet om at
begge tjenestene skal ha fulle kontordager fra kl 08.00 – 15.30. For Beiarn gjelder dette 2 dager
i uken og Saltdal 5 dager. Det er også enighet om at de ansatte har oppmøtested i begge
kommunene kl 08.00. De ansatte kan bruke kommunens tjenestebil og ved egen avtale få dekt
kjøring av privat bil etter gjeldende statlige satser. Tillitsvalgte har en enighet hos de ansatte i
barneverntjenesten i begge kommunene. (vedlagt)
I forhold til avtale vedtatt 28.01.2013 så er den justerte avtalen som her legges fram, endret i pkt
4. vedr. kontorsted. Ellers er det bare småjusteringer som er foretatt.
Rådmannens innstilling
Nytt forslag til samarbeidsavtale for barnevernstjenesten i Beiarn og Saltdal kommune
godkjennes.
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Eksp. til:

Søknad om utvidelse av området for uteservering - Strøket Pub A/S
Foreliggende dokumenter:
Søknad dat. 08.05.13 med vedlegg
Sak vedr. skjenkebevilling Strøket Pub A/S fra møte 25.04.13
Uttalelse fra teknisk drift
Sakens bakgrunn
Strøket Pub A/S har i sin skjenkebevilling fått tillatelse til uteservering på et inngjerdet område i
umiddelbar nærhet av Strøkets lokaler.
Det søkes nå om å få utvidet området lenger sør mot blomsterkassen og lenger øst, jfr. vedlagte
kart. Det nevnes at gjerdet skal tas ned når været ikke tilsier uteservering.
Søknaden er oversendt teknisk drift og lensmannen i Saltdal og Beiarn til uttalelse. Uttalelse fra
lensmannen vil enten bli ettersendt eller lagt frem i møtet.
I hht. §4.9 i delegasjonsreglementet, er det levekårsutvalget som kan vedta varig endring av
vilkårene for en skjenkebevilling.
Vurdering
Som det fremgår av kartet, har Strøket en rad med bord utenfor gjerdet. Skjenking er ikke tillatt
ved disse bordene. I uttalelsen fra teknisk drift anbefales at man gir tillatelse til utvidet
skjenking, men at dette begrenses til et område med disse bordene og at det settes grense for
inngjerding på 2.40m fra eksisterende gjerdet.
Dette forslaget kan være akseptabelt, da man vil kunne legge begrenset beslag på fellesområdet i
nærheten.

I søknaden er det sagt at den nye inngjerding vil være enkel å ta bort i tilfelle behov for kjøring
med utrykningsbil.
Ut fra et helhet syn og hensyn til øvrig trafikk i nærområdet, kan det være rimelig å innvilge en
utvidelse av inngjerdet skjenkeområde inntil 2.4 m ut fra eksisterende inngjerding mot sør
(blomsterbedet). Det kan gis tilsvarende grense mot øst på 2.4 m ut fra eksisterende inngjerding
Rådmannens innstilling
Strøket Pub A/S gis tillatelse til utvidet inngjerdet skjenkeområde for uteservering. Grensen for
inngjerding settes til inntil 2,4 m ut fra eksisterende inngjerding mot sør (blomsterbedet) og
inntil 2.4 m fra eksisterende inngjerding mot øst (mot «Langseth» bygget).
Inngjerdingen skal gi klar avgrensning for området, men likevel kan flyttes fort ved behov for
utrykninger av brann, sykebil m.v.
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Ny søknad om skjenkebevilling - Fratelli Saltdal A/S
Foreliggende dokumenter:
Søknad om skjenkebevilling fra Fratelli Saltdal A/S
Uttalelse fra Lensmannen i Saltdal og Beiarn
Sakens bakgrunn
Fratelli Saltdal A/S fikk avslag på sin søknad om skjenkebevilling i kommunestyremøte
25.04.13.
De har nå sendt inn ny søknad med ny styrer og ny stedfortreder. Det søkes også om tillatelse til
uteservering på altan rett utenfor restauranten.
Søknaden er oversendt lensmannen i Saltdal og Beiarn og enhet Helse og familie.
Lensmannen har ingen kommentarer til de personer som skal være styrer og stedfortreder.
Styrer har bestått kunnskapsprøven om alkoholloven og stedfortreder skal ta prøven i nær
fremtid.
Vurdering
I tråd med kravene til vandel og lensmannens uttalelse, kan de ansvarlige for skjenkebevillingen
godkjennes.
I og med at det ikke er kommentarer fra lensmannen, foreslås bevillingen gitt for resten av
perioden.
Det vises for øvrig til omtalt tilgjengelighet i forrige saksbehandling.

Rådmannens innstilling
I henhold til lov om alkoholholdige drikker av 02. juni 1989 nr. 27, gis Fratelli Saltdal A/S
v/Ugur Yeksun bevilling til skjenking av øl, vin og brennevin i lokalene til tidligere Femmer’n,
Håndverkeren 7/9 på Rognan.
Det gis samtidig anledning til uteservering på utbygd altan rett utenfor restauranten.
Styrer: Deger Göksü
Stedfortreder: Ruta Kidane
Følgende skjenketider fastsettes:
For øl og vin:
- Alminnelig skjenking søndag til torsdag fra kl. 0800 – 0100
- Alminnelig skjenking fredag og lørdag fra kl. 0800 – 0200
For brennevin:
- Alminnelig skjenking søndag til torsdag fra kl. 1300 – 0100
- Alminnelig skjenking fredag og lørdag fra kl. 1300 – 0200
Bevillingen gis for resten av perioden fram til 30.06.16.

