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Godkjenning av Engan Gårdsbarnehage
Foreliggende dokumenter:
- Søknad fra Engan Gårdsbarnehage om godkjenning
- Godkjenning fra Helse og Miljø Salten
- Godkjenning fra Arbeidstilsynet
- Godkjenning fra teknisk etat Saltdal kommune
- Departementets veileder for godkjenning av barnehager
Sakens bakgrunn
Engan Gårdsbarnehage ble godkjent ved etablering i 2005. Godkjenninga var på 103 m2
lekeareal for aldersgruppa 0-6 år med oppholdstid 9 timer per dag.
I forbindelse med økt behov for barnehageplasser 2008, ble barnehagen gitt godkjenning for
økning av antall barn i midlertidige lokaler. Denne godkjenninga omfattet 40 m2 for
aldersgruppa 3-6 år 9 timer per dag i «Nylåven». Barnehagen har nu flyttet inn i permanente
lokaler der «Nylåven» er utvidet til totalt 90,7 m2 leke og oppholdsareal. Dette kommer i
tillegg til den opprinnelige godkjenning fra 2005 på 103m2.
Barnehagekontoret har mottatt driftsgodkjenning fra Helse og miljøtilsyn Salten, byggeteknisk
avdeling i Saltdal kommune og arbeidstilsynet.
Vurdering
Utforming og egnethet:
Engan Gårdsbarnehage er absolutt egnet til formålet. Barnehagen er tegnet og bygget under
påvirkning av ansatte og foreldrerepresentantene i SU.
Det er tenkt praktiske løsninger i forhold til pedagogisk arbeid med barn fra 0 år og oppover.
Det er lagt til rette for at funksjonshemmede barn skal kunne benytte barnehagen.
Arealfastsetting og arealutnytting:
I Saltdal kommune er arealnormen 4 kvm pr. barn over 3 år og 5,3 kvm. Pr. barn under 3 år.
Engan Gårdsbarnehage har fastsatt sine arealnormer lik den i Saltdal kommune. Engan
Gårdsbarnehage har et netto lekeareal på 193,7 m2 fordelt på Hovedhuset (103 m2) og låven

( 90,7 m2.). Hovedhuset er egnet for barn i alderen 0-6 år mens låven er egnet for barn i alderen
3-6 år.
Uteområdet:
Barnehagen ligger på Engan gård. Det er gjennomgående tenkt sikring av barn i forbindelse med
gårdsdriften. Rundt gården er det ubegrensede områder med friarealer som er godt egnet til
uteliv. Naturen og gårdsdriften er en viktig læringsarena for barnehagen.
Vedtekter:
Barnehagen har vedtekter som er godkjente etter barnehageloven og som ikke avviker fra de
kommunale vedtektene.
Barnehagen deltar i samordnet opptak
Bemanning:
Bemanningsnormen er lik den i kommunale barnehager, og styrers administrasjonstid følger
gjeldende avtaleverk.
Åpningstid:
Åpningstid er 9,5 timer per dag.
Rådmannens innstilling
Engan Gårdsbarnehage godkjennes med et netto lekeareal på 193,7 m2.
Barnas alder settes til 0-6 år og den daglige åpningstida til maks 10 timer per dag.
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Egenandel for pleie-, rehabilitering og omsorgstjenester 2014
Foreliggende dokumenter:
Forskrift om egenandel for kommunale helse – og omsorgstjenester
Helse – og omsorgstjenesteloven
Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. av 04.12.1992 nr.915
Levekårsvedtak 43/12, 44/12, 45/12, 46/12, 47/12 og 48/12.
Sakens bakgrunn
Konsumprisindeks for oktober 2013.
Vurdering
Egenandel for kommunale helse – og omsorgstjenester i og utenfor institusjon er regulert av
«Forskrift om egenandel for kommunale helse –og omsorgstjenester». For langtidsopphold
betales 75 % av inntekt fra Folketrygden (NAV) og 85 % av annen inntekt over 60 døgn.
Egenandelen for korttidsopphold i 2013: Kr. 137.- pr døgn jfr. forskriftenes § 4. Egenandel for
dag –og nattopphold i 2013: Kr. 72.- pr dag eller natt, jfr. forskriftenes §4.
Betalingssatsene for praktisk bistand (Hjemmehjelp) fastsettes ut fra «Forskrift om sosiale
tjenester m.v. , kapittel 8.»
Konsumprisindeksen fra september 2012 til og med oktober 2013 er 3,0 %.
Rådmannens innstilling
1. Betalingssatser for opphold på Saltdal sykehjem fastsettes ut fra «Forskrift om egenandel
for kommunale helse –og omsorgstjenester»
2. Betalingssatser for praktisk bistand (hjemmehjelp) fastsettes ut fra Forskrift om sosiale
tjenester m.v. , kapittel 8. og økes ut fra konsumprisindeksen pr oktober 2013, med
virkning fra 1. januar 2014. Det tas hensyn til betalingsvedtak ved inntil 2G. Ved
beregning av nye satser, foretas avrunding oppover til nærmeste hele krone.
3. Alle andre betalingssatser for pleie- og omsorgstjenester som inklusive
vaktmestertjenester, vask av tøy etc, hvor det ikke gjelder spesielle begrensninger med

hjemmel i «Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v., kapittel 8, økes ut fra
konsumprisindeksen pr oktober 2013, med virkning fra 1. januar 2014. Ved beregning av
nye satser, foretas avrundning oppover til nærmeste hele krone.
4. Leie av trygghetsalarmer økes ut fra konsumprisindeksen pr oktober 2013, med virkning
fra 1. januar 2014. Ved beregning av nye satser, foretas avrundning oppover til nærmeste
hele krone.
5. Priser på salg av mat fra Saltdal sentralkjøkken økes ut fra konsumprisindeksen pr
oktober 2013, med virkning fra 1. januar 2014. Ved beregning av nye satser, foretas
avrundning oppover til nærmeste hele krone.
6. Husleien i omsorgsboliger økes ut fra konsumprisindeksen pr oktober 2013, med
virkning fra 1. januar 2014. Ved beregning av nye satser, foretas avrundning oppover til
nærmeste hele krone.
7. Omsorgslønn justeres ut fra timelønn for hjelpepleiere, jfr sak 43/12 i Levekårsutvalget.
De nye satser for 2014 blir som følger:
Salg diverse måltider:
1/1 porsjon middag med dessert kr. 81.½ porsjon middag med dessert kr. 56.-

Uten dessert kr. 70.Uten dessert kr. 46.-

Leie/Vedlikehold av trygghetsalarmer:
Leie av trygghetsalarm inkludert utrykning:
Private alarmer – vedlikehold inkludert utrykning:

Kr. 101.Kr. 81.-

Betalingssatser omsorgslønn ut fra årslønn hjelpepleier kr 361 900.- tilsvarende 196,05 pr time.
1/1 Omsorgslønn (58 timer)
Kr. 11 370.3/4 Omsorgslønn (43,5 timer)
Kr. 8 528.1/2 Omsorgslønn (29 timer)
Kr. 5 685.1/4 Omsorgslønn (14,5 timer)
Kr 2 843.Egenandel hjemmetjenester:
Inntil 2 G
2–3G
3–4G
Over 4 G

Kr. 175.-/time (maksimalsats jfr. gjeldende skjerminsregler)
Kr. 58.-/time (laveste timesats)
Kr. 98.Kr.152.Kr. 205.-

Fellesutgifter:
Osvegen 54, Heimly, Saltnes, Fløyvegen 12,14,16,18,20,24,26,51
Husleie/energiutgifter kommunale omsorgsboliger:
Sted
Husleie
Fløyvegen 12
Kr 5 892.Fløyvegen 14,16,18,20,24,26,51
Kr 5 459.Delt leilighet
Kr.3 533.-

Kr 441.Strøm
Kr 1 030.Kr 1 030.Kr 1 030
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Planer om kunstisbane på Rognan
Sakens bakgrunn
Saltdal Skøyteklubb (tidligere interessegruppen for kunstbane i Saltdal) har siden 2007 jobbet
med planer om å bygge en kunstisbane i Saltdal. I 2010 fikk de COWI AS til å utarbeide et
forprosjekt hvor krav til byggverk, samt kostnader ved bygging og drift ble beregnet.
Forprosjektet har tidligere vært lagt frem for formannskapet og kommunestyret. Skøyteklubben
har satt det som en forutsetning at Saltdal kommune tar eier- og driftsansvar for kunstisbanen for
å få den realisert. Foreslått beliggenhet er grusbanen ved Dragefossen stadion. Total kostnad på
anlegget er beregnet til 17 millioner kroner, hvorav 7 millioner er kommunal egenandel.
Driftsutgifter er beregnet til 530 000 kr/ år ,utenom personellkostnder.
Vurdering
En kunstisbane kan være et flott tilskudd for Saltdals innbyggere for å fremme fysisk aktivitet,
folkehelse og idrett. Imidlertid er det per dags dato ikke et aktivt treningsmiljø for skøyter i
Saltdal, selv om at Saltdal Skøyteklubb er etablert og har 90 medlemmer. Det har de siste årene
vært etablert en natur- isbane på flyplassen, og tiltaket har vært svært populært for både barn,
ungdom og voksne. Utfordringen med en natur- isbane er at man er avhengig av temperaturer,
vær og mannskap til brøyting og preparering av isen for å kunne holde isen vedlike til enhver
tid. Med etablering av en kunstisbane vil man kunne ha større forutsigbarhet på bruk av banen
siden man ikke blir avhengig av temperaturer og vær. Man vil kunne forlenge sesongen med
noen måneder, og det er sannsynlig at man kan bruke banen fra ca. oktober til ca. april.
Det finnes ingen kunstisanlegg i Nordland foreløpig, bortsett fra ishallen i Narvik. Norges
Skøyteforbund har som hovedmål i anleggspolitisk dokument 2011- 2013 at det skal være minst
ett 400 meters kunstisanlegg i hvert fylke, samt minst en 400 meters skøytehall i hver landsdel.
Kostnader og finansiering:
I forprosjektet som COWI AS utarbeidet i 2010 er det beregnet en total kostnadsramme på kr 17
mill. eks. mva.

Finansieringsplanen er som følger:
Spillemidler:
Nord- Norge tillegget (sp. midl.):
Bidrag fra nabokommune:
Enova- støtte:
Dugnad:
Sponsormidler:
Egenkapital og lån:
Sum finansiering:

kr 6 000 000,kr 1 200 000,kr
500 000,kr
240 000,kr 1 000 000,kr 1 000 000,kr 7 060 000,kr 17 000 000,-

Det er foreslått at kunstisbanen bygges som et interkommunalt idrettsanlegg. I
finansieringsplanen i forprosjektet er det beregnet et kommunalt bidrag på kr 500 000,- fra
nabokommuner. Hvis vi skal forvente at for eksempel Fauske kommune går inn med penger i et
idrettsanlegg i Saltdal, må Saltdal kommune beregne og yte tilsvarende i et idrettsanlegg på
Fauske. Det har vist seg å være utfordrende å få nabokommuner i Nordland til å gå sammen om
bygging av et idrettsanlegg, og det er foreløpig ikke blitt realisert et interkommunalt anlegg i
Nordland fylke. Det kan derfor virke lite realistisk at man skal få det til i Saltdal.
Man må forvente at den totale kostnaden for kommunen blir minimum kr 7,5 mill. til prosjektet,
og i verste fall 8,5 mill. hvis det ikke skaffes 1 mill. i sponsormidler.
Det kan være mulig å få programsatsningsmidler til bygging av en kunstisbane.
Programsatsningsmidler er en toppfinansiering fra Kulturdepartementet som kommer inn når det
er fattet nødvendige vedtak lokalt. Man er da avhengig av at Norges Skøyteforbund innstiller
dette anlegget til programsatsningsmidler, og at Idrettsforbundet deretter innstiller det overfor
Kulturdepartementet. Selv om man søker, er det ingen garanti for at man får midler, så man kan
med andre ord ikke legge dette inn i finansieringsplanen. Det er heller ikke sikkert at ordningen
med programsatsningsmidler fortsetter etter 2013. Hvis man imidlertid får midler, vil det være
snakk om 4- 5 mill. i tilskudd.
Driftsutgifter:
COWI AS har beregnet at driftsutgiftene på anlegget blir som følger:
Energiutgifter:
440 000 kr/år
Driftsutgift ismaskin:
40 000 kr/ år
Drift/ service kuldeanlegg:
50 000 kr/ år
Sum el. forbruk:
530 000 kr/ år
I tillegg kommer utgifter til banemannskap. Dette kan skje ved dugnad eller som deloppgaver til
kommunalt ansatte. Skøyteklubben kan være behjelpelige som banemannskap, men dette krever
en del ressurser, og det er vanskelig å si noe om hvor mye skøyteklubben kan bidra med. Hvis
man ser på både idrettshall, kunstgressbane og hoppbakke ser man at det er svært vanskelig å
forplikte lag og foreninger til drift. Drift av store idrettsanlegg er svært krevende, og hvis
idrettslag skal både sørge for drift av anlegg, og ha tilbud om trening og aktivitet for barn og
ungdom, blir dette ofte for mange oppgaver for frivillige.
Teknisk driftsavdeling i Saltdal kommune har de senere år hatt vanskeligheter med å påta seg
nye driftsoppgaver grunnet nedskjæringer i budsjettet og flere oppgaver på de ansatte. Hvis
kommunen skal ha ansvar for drift av anlegget, må det beregnes en stillingsressurs til dette, da
det vil være daglig vedlikehold av anlegget i sesongen. Teknisk driftsavdeling i kommunen har
beregnet at det vil være behov for ca. 50 % stilling avsatt til drift av dette anlegget i sesongen.
Det finnes ikke stillingsressurser til dette i dag, og det vil da være behov for en ytterligere

driftsutgift på ca. kr 200 000,- til stillingsressursen, da det forventes at kommunen skal drifte
anlegget fullt ut. Dermed vil de totale driftsutgiftene bli til sammen kr 730 000/ år.
Potensielle inntekter:
Potensielle inntekter på salg av overskuddsvarme er høyst usikre, og eventuelle muligheter til
inntekter må kartlegges bedre hvis kommunen skal bygge og drifte et slikt anlegg.
Konklusjon:
Saltdal Skøyteklubb har satt som forutsetning for bygging av dette anlegget at kommunen tar
hele eier- og driftsansvaret.
Saltdal kommune har de kommende år store økonomiske utfordringer, og det er vanskelig for
kommunen å ta på seg kr 7,5- 9 mill. i nye investeringer og nye årlige driftsutgifter på kr
730 000,-.
Det er også et stort etterslep på vedlikehold og rehabilitering av eksisterende idrettsanlegg i
Saltdal kommune, og det er derfor ikke sikkert at det er rett å bruke så mye penger på et nytt
anlegg når det i de senere år ikke har vært mulig å sette av midler til nødvendig vedlikehold og
rehabilitering av eksisterende idrettsanlegg.
Rådmannens innstilling
Saltdal kommune ser seg ikke i stand til investering og drift av en kunstisbane i inneværende
økonomiplanperiode.
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Søknad om serveringsbevilling - Brygghuse AS
Foreliggende dokumenter:
- Søknad om serveringsbevilling dat. 13.11.13 med vedlegg.
Sakens bakgrunn
Brygghuse AS v/Kari Nystad-Rusaanes skal starte et serveringssted kombinert med brukt butikk
i lokalene til tidligere Trø Te vis a vis bryggene.
I denne forbindelse har de søkt om 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.
Kari Nystad-Rusaanes skal være styrer for serveringsbevillingen. Hun har bestått
etablererprøven som er et krav for å få serveringsbevilling.
Uttalelse fra Lensmannen og avd. rus/psykiatri legges frem i møtet.
Mattilsynets har godkjent lokalene.
Vurdering
På bakgrunn av at formelle krav er oppfylt anbefales søknad om serveringsbevilling innvilget.
Rådmannens innstilling
Brygghuse AS v/Kari Nystad-Rusaanes gis serveringsbevilling for Brygghuse AS i lokalene til
tidligere Trø Te (vis a vis bryggene) med Kari Nystad-Rusaane som daglig leder.
Bevillingshaver: Brygghuse AS v/dagligleder Kari Nystad-Rusaanes.
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Søknad om skjenkebevilling - Brygghuse AS
Foreliggende dokumenter:
Søknad om skjenkebevilling fra Brygghuse AS dat. 13.11.13
Sakens bakgrunn
Brygghuse AS v/Kari Nystad-Rusaanes skal starte et serveringssted i lokalene til tidligere Trø
Te (vis a vis bryggene).
I denne forbindelse har de søkt om skjenkebevilling for øl, vin og brennevin. Det søkes også om
uteservering.
Det er framlagt påkrevd dokumentasjon om kunnskapsprøve om alkoholloven, firmaattest m.v.
Det er søkt om at Kari Nystad-Rusaanes godkjennes som skjenkestyrer. Hun har bestått
kunnskapsprøven om alkoholloven. Det søkes også om fritak for stedfortreder for
skjenkebevillingen, jfr alkohollovens §1-7c 1.ledd 2. setning.
De tar sikte på å åpne serveringsstedet når de har fått serveringsbevilling 02.11.13 med
skjenking etter kommunestyret 11.12.13.
Uttalelse fra lensmannen og enhet helse og familie legges frem i møtet.
Vurdering
Stedet skal være en kombinasjon av brukt handel og serveringssted. Skjenking er søkt til tiden
kl. 10-0100 hver dag. Ved egne arrangementer vil skjenke være 1000-1700.
I alkohollovens §1-7c står det: Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil
virke urimelig bl.a. av hensyn til skjenkestedets størrelse.

Et slikt unntak er kun gjort en gang i Saltdal ved Storjord hotell da hotellet har kun en ansatt.
En oppfatter at det vil være flere ansatte ved dette stedet. Det vil derfor være en vurdering om
fritak kan innvilges i dette tilfelle. Ut fra omfanget og at dette ikke er en enmanns bedrift ansees
ikke krav om stedfortreder som urimelig.
Når det gjelder tilgjengelighet, er serveringsstedet på gateplan og vil derfor være tilgjengelig for
bevegelseshemmede.
Rådmannens innstilling
I henhold til lov om alkoholholdige drikker av 02. juni 1989 nr. 27, gis Brygghuse AS v/Kari
Nystad-Rusaanes bevilling til skjenking av øl, vin og brennevin i lokalene til Jernbanegt. 4 på
Rognan.
Det gis samtidig anledning til uteservering innenfor inngjerdet område umiddelbart utenfor
inngangen.
Styrer: Kari Nystad-Rusaanes
Skjenkebevillingen gis under forutsetning av at det oppnevnes en stedfortreder som oppfyller
kravene til kunnskapsprøve og vandel.
Følgende skjenketider fastsettes:
For øl og vin:
- Alminnelig skjenking alle dager fra kl. 1000 – 0100
For brennevin:
- Alminnelig skjenking alle dager kl. 1300 – 0100
Bevillingen gis for resten av perioden fram til 30.06.16.
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Forslag til ny forskrift om bevilling for salg av tobakksvarer
Foreliggende dokumenter:
- Brev dat. 11.10.13 fra helse- og omsorgsdept. med vedlagte forslag til forskrifter.
Sakens bakgrunn
Helse- og omsorgsdept. har sendt ut et forslag til ny forskrift vedr. bevilling for tobakksalg med
høringsfrist 24. januar 2014. Forskriftet er knyttet til hjemler i tobakkskadeloven.
I forskriftets §1 – formål står det følgende:
Formålet med denne forskrift er å begrense helseskadene av tobakksbruk gjennom å sikre at
omsetningen av tobakksvarer foregår i tråd med tobakkskadelovens bestemmelser, herunder å
hindre salg av tobakksvarer til mindreårige.
I grove trekk er det foreslått at det innføres en tilsvarende bevillingsplikt for salg av tobakk som
for øl i butikk.
Det er foreslått at det stilles krav om en styrer og stedfortreder med godkjent vandel. Begge må
bestå en kunnskapsprøve om tobakkskadeloven. Det skal betales kr. 400 for hver prøve.
Det skal søkes om bevilling for salg av tobakk. Bevillingsperioden er som for
serveringsbevilling, dvs. at man har bevillingen så lenge de formelle kravene er oppfylt.
Det er foreslått innført et gebyr for søknad om bevilling på kr. 2000 pr. søknad. (Et tilsvarende
forslag er fremmet i forhold til alkoholloven – se egen sak).
I tillegg er det foreslått at det skal betales et årlig bevillingsgebyr på kr. 4000,-.
Det åpnes for å gi bevilling for en enkel anledning i forbindelse med festivaler og større
arrangement. Her er det foreslått et samlet søknads- og bevillingsgebyr på kr. 4.000,-.

Det er også foreslått et system med kontrollører som skal avholde kontroller hos
bevillingshaverne. Disse kontrollører skal også ha gjennomført kunnskapsprøve om
tobakkskadeloven (lik det som er foreslått ang. alkoholloven – se egen sak).
Hvis bevillingen ikke skjer i tråd med lovgivningen er det foreslått kriterier for å kunne inndra
bevillingen.
Vurdering
Forslaget til ovennevnte forskrift representerer et nytt byråkratisk system med ansvar som
gjelder både for de som selger tobakk og for kommunene. Det blir merarbeid for kommunene å
administrere kunnskapsprøver, søknader, innfordring av årsgebyrer og kontrollfunksjonen. Til
tross for at gebyrene er beregnet ut fra selvkost, vil inntektene her ikke oppveie den tiden som
må brukes på dette arbeid i istedenfor andre kommunale oppgaver.
Et prinsipielt spørsmål som kan stilles er om en slik ordning vil faktisk bidra til å oppnå
formålet med forskriftet.
Evt. innføring av en ny bevillingsordning vil ikke nødvendigvis bidra til å begrense
helseskadene ved bruk av tobakk. Kontroll av aldersgrense ved salg kan innskjerpes, men man
vil alltid ha enkelte som er myndig og som kjøper til mindreårige. En bevillingsordning vil ikke
skape holdningsendringer til de som bruker tobakksvarer.
Rådmannen foreslår følgende alternative uttalelser:
Alt 1: Saltdal kommune støtter ikke forslaget om å innføre bevillingsplikt for salg av tobakk .
Kommunen mener at et nytt byråkratisk system vil ikke nødvendigvis gi det ønskede resultatet
som står nevnt i formålet.
Alt 2: Saltdal kommune støtter forslaget om å innføre bevillingsplikt for salg av tobakk med de
nevnte rammebetingelser for bevillingshavere, kunnskapsprøver, gebyrer og kontrollfunksjon.
Rådmannens innstilling
Ingen innstilling.
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Høring om endringer i alkoholregelverket.
Foreliggende dokumenter:
Brev dat. 08.10.13 fra helse- og omsorgsdept. vedlagt høringsnotat.
Sakens bakgrunn
I ovennevnte skriv, er det foreslått en del endringer i forhold til dagens praksis. I grove trekk er
disse følgende:
- Krav til normerte regler for inndragning av bevilling med bl.a. et prikksystem for
overtredelser.
- Krav til at kontrollører også skal ha bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. Innholdet
i denne prøven er tenkt særskilt tilpasset kontrollører.
- Krav til at kunnskapsprøvene skal tas elektronisk.
- Justering av gebyrene
o Justering av gebyr for prøver heves fra kr. 300 til kr. 400
o Innføring av nytt gebyr for å søke om bevilling – kr. 8000 pr. søknad
o Justering av omsetningsgebyrsatsene med fortsatt utgangspunkt i hvor stor
omsetning det enkelte salgs-/skjenkestedet har pr. år.
- Klarere regler for hvordan kontroller skal utføres
De konkrete endringsforslagene er tatt inn i de ulike paragrafer fra side 42 til 46 i
høringsdokumentet.
Vurdering
Hittil har kommunen vedtatt egne regler for kriterier for inndragning da dette ikke har vært
lovregulert. Det forslaget om regler for hvordan kontroller skal utføres og hva som skal til for å
foreta inndragning, herunder med et prikksystem vil gi både kommunen og bevillingshaverne et
mer forutsigbart system å forholde seg til.
Et klarer regelverk for når og hvordan kontroller skal foretas vil også være en forbedring i
forhold til dagens praksis.

I forhold til skjenkebevillinger er det også foreslått at det skal kreves sen skjenkekontroll. Dette
betyr at det skal gjennomføres en kontroll innenfor de siste timene stedet er åpent. Ut fra de
spørsmålene som stilles i skrivets side 34, vil en foreslå at det kreves sen skjenkekontroll for de
som har skjenketid etter kl. 23. En slik kontroll bør skje enten fredag eller lørdag, men det bør
også åpnes for slik sen kontroll i uken for steder der aktiviteten er stor hele uken. En slik
kontroll bør kunne foretas flere ganger i året der det ansees nødvendig, men det bør være et krav
om minst en gang i året.
Kravet om at kontrollører også skal bestått kunnskapsprøve som er tilpasset det som forventes at
de må kunne i kontrollsammenheng er positiv. Dette gir større trygghet til de som skal
kontrollere og kan gi en bedre kvalitet av kontrollene.
Krav til elektronisk kunnskapsprøve kan gi ekstra tilretteleggingsbehov for mindre kommuner.
Det er ikke alltid at det er tilgjengelige PC-er som kan brukes til dette formål og en prøve i
papirformat kan være et greit alternativ. Det må likevel kreves at det lages en ny prøve for hver
gang en person skal ta en prøve. Likevel hvis det er mulig å avholde elektronisk prøve,
avgjøres resultatet med en gang, uten at noen fra kommunen må rette prøven. Dette gir også en
trygghet for at det ikke kan stilles spørsmål til juks i forhold til prøveretting. Ett spørsmål som
kan stilles er om alle de som skal ta en slik prøve føler seg trygg ved bruk av data.
Økning av gebyrene for hver prøve synes å være bra da denne satsen har vært en stund.
Innføring av søknadsgebyr vil bidra til å dekke kommunens saksbehandlingsarbeid ved
søknaden.
Satsene for omsetningsgebyret foreslås regulert, men ordningen ved fastsetting i forhold til reel
omsetning er foreslått uendret. En forutsetter at det fortsatt vil være et fast minimum gebyr for
de som har minst omsetning. Dagens ordning er rettferdig i forhold til stedets inntekter ved
bevillingen.
Rådmannens innstilling
Saltdal kommune støtter de foreslåtte endringer i alkoholloven og alkohol forskrift inkl.
normerte regler for inndragning, økte krav til kontroll med bevillinger m.v. med følgende
kommentarer:
- Foreslåtte regler for kontroll, herunder sen skjenkekontroll bør innføres som foreslått.
- Kunnskapsprøven bør fortsatt kunne tas enten skriftlig eller elektronisk men det må
kreves at det tas ut en ny prøve for hver person og for hver gang en prøve skal tas.

