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Saker til behandling
PS 48/13 Godkjenning av Engan gårdsbarnehage
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.
Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 02.12.2013
Behandling:
Saken ble trukket – Legges frem til behandling i møte 20.01.14
Vedtak:

PS 49/13 Regulering av betalingssatser pleie- og omsorg
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

Kr 441.-

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.-

Strøm
Kr 1 030.Kr 1 030.Kr 1 030

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 02.12.2013
Behandling:
Enstemmig vedtak:
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

PS 50/13 Planer om kunstisbane på Rognan
Rådmannens innstilling
Saltdal kommune ser seg ikke i stand til investering og drift av en kunstisbane i inneværende
økonomiplanperiode.
Saksprotokoll i Formannskap - 26.11.2013
Behandling:
Vedtak:
Saken ble trukket og er oversendt til Levekårsutvalget til realitetsbehandling.
Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 02.12.2013
Behandling:
Enstemmig vedtak:
Saltdal kommune ser seg ikke i stand til investering og drift av en kunstisbane i inneværende
økonomiplanperiode.

PS 51/13 Søknad om serveringsbevilling - Brygghus AS
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.
Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 02.12.2013
Behandling:
Enstemmig vedtak:
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.
PS 52/13 Søknad om skjenkebevilling - Brygghuse AS
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.
Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 02.12.2013
Behandling:
Enstemmig 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 når avklaring om arealavgrensning foreligger.
Styrer: Kari Nystad-Rusaanes
Stedfortreder:
Søknad om fritak fra å ha stedfortreder avslås. Navn på egnet stedfortreder med bestått
kunnskapsprøve om alkoholloven sendes til kommunen innen 01.03.14.
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.
PS 53/13 Forslag til ny forskrift om bevilling for salg av tobakksvarer
Rådmannens innstilling
Ingen innstilling.
Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 02.12.2013
Behandling:
Øyvin Kristiansen foreslo alt 1i saksfremlegget .
Øyvin Kristiansens forslag ble enstemmig vedtatt.
Enstemmig innstilling:
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.
PS 54/13 Høring om endringer i alkoholregelverket.
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.

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 02.12.2013
Behandling:
Enstemmig 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.
PS 55/13 Referater/orienteringer - levekårsutvalget 02.12.13
Rådmannens innstilling
Orientering tas til informasjon.
Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 02.12.2013
Behandling:
Enstemmig vedtak:
Orientering tas til informasjon.

