
Saltdal kommune Møteinnkalling

Utvalg: Levekårsutvalg
Møtested: Formannskapssalen
Dato: 10.03.2014
Tidspunkt: 09:30

Eventuelt forfall må meldes Servicekontoret snarest på tlf. 75 68 20 00.  Vararepresentanter 
møter etter nærmere beskjed.

Saksliste
Utvalgs-
saksnr

Innhold Vedlegg Arkivsaksnr

Saker til behandling

PS 9/14 Referater/orienteringer - levekårsutvalget 10.03.14 1-3 2014/20

PS 10/14 Betalingssatser barnehage 4 2014/42

PS 11/14 Godkjenning av Knekthågen barnehage 5-13 2013/17

PS 12/14 Justering av utleiepriser - Idrettshallen 2013/352

PS 13/14 Søknad om serveringsbevilling - Saltfjellet Hotell 
Polarsirkelen AS

14-18 2013/421

PS 14/14 Søknad om skjenkebevilling - Saltfjellet Hotell 
Polarsirkelen A/S

19-23 2013/421

Rognan, 05.03.14

Lindis Pettersen
Leder



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2014/20

Saksbehandler:  Christin Kristensen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 9/14 10.03.2014

Sign. Eksp. til:

Referater/orienteringer - levekårsutvalget 10.03.14

Foreliggende dokumenter:
- Notat vedr. orientering om bruk av tråkkemaskin

Rådmannens innstilling
Referatet tas til orientering



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2014/42

Saksbehandler:  Grete Pettersen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 10/14 10.03.2014

Sign. Eksp. til:

Betalingssatser barnehage

Foreliggende dokumenter:
- Vedtak i levekårsutvalget sak 15/12
- Artikkel på utdanningsdirektoratets hjemmeside datert 18.12.2013: Hva skal foreldre 

betale for barnehageplass?
- Forskrift om foreldrebetaling i barnehage

Sakens bakgrunn
Forskrift om foreldrebetaling innehar regler for hva en barnehageeier maksimalt kan ta i betaling 
for en barnehageplass. Dette er en del av «Barnehageforliket». Maksimalsatsen har i flere år 
vært kr 2330,- for hel plass. Regjeringen har i vedtatt statsbudsjett for 2014 endret satsen til 
2405,-.

Vurdering
Saltdal kommune har tidligere benyttet seg av de maksimalsatsene som regjeringen har lagt opp 
til. Eier kan vedta lavere sats enn maksimalsats. I den økonomiske situasjon som Saltdal 
kommune er i, finner en ikke budsjettmessig dekning for å gå under maksimalsats.



Rådmannens innstilling
Betalingssatser for Saltdal kommunes barnehager fra 1. mai 2014:

1/1 plass 2405,-
½   plass 1202,-

Kostpenger på kr 300,- kommer i tillegg.

Søskenmoderasjon.
Søsken gis moderasjon tilsvarende 50 % av 1. barn. Søskenmoderasjon gis alltid på laveste 
betalingssats.

For opphold ut over ordinær åpningstid betales kr 100,- per påbegynt time.
For timeplassering betales kr 30,-

Tilskudd til dekning av barnehagebetaling kan gis i henhold til Liv om barnevern og Lov om 
sosial omsorg.



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2013/17

Saksbehandler:  Grete Pettersen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 11/14 10.03.2014

Sign. Eksp. til:

Godkjenning av Knekthågen barnehage

Foreliggende dokumenter:
- Søknad fra Knekthågen barnehage om godkjenning datert 09.01.13 
- Ferdigattest fra Saltdal kommune, planavdelinga datert 07.02.13
- Samtykke fra Arbeidstilsynet datert 26.01.2012
- Driftsgodkjenning fra Helse- og miljøtilsyn Salten datert 10.12.13 
- Veileder fra dep: Godkjenning av barnehager

Sakens bakgrunn:
I følge Lov om barnehager § 10, skal barnehager godkjennes av kommunen. Før slik 
godkjenning gis, skal uttalelse og godkjenning fra kommunens planavdeling, arbeidstilsynet og 
Helse- og miljøtilsyn foreligge.

Kommunen skal ved behandling av søknad om godkjenning, foreta en konkret vurdering av 
barnehagens egnethet i forhold til de krav som stilles i lovens § 1 og § 2.

Følgende skal vurderes før godkjenning gis
• Utforming og egnethet
• Arealfastsetting og arealutnytting
• Vurdering av uteområdet
• Vedtekter

Knekthågen barnehage drives i lokaler som tidligere er godkjent.
I 2006 og 2009 ble det foretatt ut- og ombygging av barnehagen, delvis for å tilrettelegge for 
funksjonshemmet barn, og delvis for å bedre garderobeforholdene.

Disse ombyggingene har ført til at barnehagen høsten 2010 kunne utvide med 3 
småbarnsplasser. I den forbindelse ble det administrativt gitt midlertidig godkjenning, og 
bemanningen ble økt med en pedagog..



Etter at Helse og miljøtilsyn Salten i desember 2013 ga sin ferdigattest, legges saka nu fram til 
politisk behandling for endelig godkjenning.

• Teknisk etat har i brev av 07.02.13 gitt ferdigattest.
• Arbeidstilsynet har i brev av 26.01.12 gitt samtykke uten merknader.
• Helse og miljøtilsyn Salten har i vedtak av 10.12.13 godkjent barnehagen uten 

merknader.

Vurdering
Utforming og egnethet.
Knekthågen barnehage er egnet til formålet.
Det er tenkt på praktiske løsninger i forhold til pedagogisk arbeid med barn fra 0 år og oppover. 
Det er også 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. 
Dette er i tråd med veiledende norm fra departementet. 
Barnehagen har etter ombygging et netto lekeareal innendørs på 225 kvm. 
Uteområdet:
Barnehagens beliggenhet er nær store friarealer. Uteområdet gir plass og muligheter til allsidig 
lek og utfoldelse. Selve lekeplassen tilfredsstiller anbefalinger på minimum 6 x netto lekeareal 
innendørs. I tillegg har barnehagen store naturområder som nærmeste nabo.
 
Vedtekter: 
Barnehagen har vedtekter som oppfyller de krav som settes i loven.

Bemanning:
Bemanningsnormen er 3 voksne på 9 små barn /18 store barn.

Åpningstid:
9 timer per dag.

Rådmannens innstilling
Knekthågen barnehage godkjennes med netto leke- og oppholdsareal på 225 kvm.

Barnas oppholdstid begrenses til 9 timer per dag.

Barnas alder settes fra 0 år. 



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2013/352

Saksbehandler:  Camilla Olsen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 12/14 10.03.2014

Sign. Eksp. til:

Justering av utleiepriser - Idrettshallen

Foreliggende dokumenter:
• Tidligere prisjusteringer
• Referat fra møte i idrettsrådet 7. feb. 2014

Sakens bakgrunn
Kulturenheten foretar utleie av Saltdalshallen, og i budsjettet er det krav om inntjening av 
husleie. Leieprisene vurderes vanligvis med noen års mellomrom. Saltdal kommune har hatt 
som prinsipp at barn og ungdom under 18 år skal få trene gratis i idrettshallen. I vedtatt budsjett 
for 2014 ble det besluttet at leieprisene i idrettshallen skal reguleres ut fra konsumprisindeksen 
for å øke inntekter med kr 50 000,-.

Vurdering
Justering av utleiepriser har vært tatt opp som egen sak i idrettsrådet i februar 2014. Idrettsrådet 
uttalte da følgende:

«Idrettsrådet er skeptisk til økning av leie til voksne, sett i et folkehelseperspektiv. Ved å 
øke prisene på halleie, er det en fare for at voksne synes det blir for dyrt å trene, og 
dermed slutter å bruke idrettshallen. Idrettsrådet synes at prisene for leie av hallen i 
utgangspunktet ligger høyt i forhold til nabokommuner. Per i dag er det kun Bodø som 
har høyere priser.»
Ifølge avtale med Saltdal videregående skole (Nordland Fylkeskommune) fra 2001 skal 
leieprisen for idrettshallen justeres i takt med konsumprisindeksen fra SSB. Leieprisen per time 
ble satt til kr 475,- i 2011. Fra mai 2011 til desember 2013 har konsumprisindeksen steget med 
3,1 %. Dette vil gi en pris på kr 490,- per time for Saltdal vgs. Forslag til de øvrige leieprisene er 
også basert på økning i konsumprisindeksen.



Her er historikken på utvikling av priser, samt forslag på nye:

Aktivitet                                                                1999                    2008                    2011                    2014  

Hele hallen pr time (voksne) 210 230 230 240
2/3 av hallen (voksne) 140 150 150 155
1/3 av hallen (voksne) 70 100 100 105

Idrettsarr. for voksne pr. dag 2500 3500 3500 3600
Kommersielle arr. for voksne pr. dag 2500 3500 5000 5150
Helgearr. barn 1500 1600 1500 1550

Utleie til Saltdal vgs. 435 450 475 490
Leie av kantina   -   - 200 205
 

Rådmannens innstilling
Følgende priser gjøres gjeldende fra 1. januar 2014:

Aktivitet                                                                                          2014  

Hele hallen pr time (voksne) 240
2/3 av hallen (voksne) 155
1/3 av hallen (voksne) 105

Idrettsarr. for voksne pr. dag 3600
Kommersielle helgearr. for voksne pr. dag 5150
Helgearr. barn 1550

Utleie til Saltdal vgs. 490
Leie av kantina 205



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2013/421

Saksbehandler:  Christin Kristensen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 13/14 10.03.2014

Sign. Eksp. til:

Søknad om serveringsbevilling - Saltfjellet Hotell Polarsirkelen AS

Foreliggende dokumenter:
Søknad om serveringsbevilling dat. 19.02.14 med vedlegg
Uttalelse fra lensmannen i Saltdal og Beiarn

Sakens bakgrunn
Saltfjellet Hotell Polarsirkelen A/S v/Thorbjørn Fjelltun har overtatt driften av hotellet  på 
Lønsdal under navnet Saltfjellet Hotell Polarsirkelen A/S.
I denne forbindelse har de søkt om serveringsbevilling.

Firmaet er et registrert selskap og nødvendig dokumentasjon som firmaattest,  mv. er vedlagt 
søknaden. Firmaet leier lokalene fra P-Eiendom A/S.

Søknaden er oversendt lensmannen i Saltdal og Beiarn til uttalelse og avd. rus/psykiatri til 
uttalelse.

Daglig leder har gjennomført etablererprøven.

Bevillingen kan gis under forutsetning av Mattilsynets godkjenning av lokalene.

Vurdering
Formelle krav til firmaet er oppfylt. Etablererprøven er gjennomført.     Det er en forutsetning  at 
lokalene godkjennes av Mattilsynet.

Tilgjengelighet:  Tilgjengelighet til hotellets første etasje er tilfredsstillende.  Hvordan dette er 
gjeldende for øvrige lokaliteter er uklart.

Lensmannen har ingen merknader verken til søknaden eller daglig leder.



Rådmannens innstilling
Saltfjellet Hotell Polarsirkelen A/S v/Thorbjørn Fjelltun gis serveringsbevilling for Saltfjellet 
Hotell Polarsirkelen i hotellets lokaler med Thorbjørn Fjelltun som daglig leder.  

Bevillingshaver:  Saltfjellet Hotell Polarsirkelen A/S v/Thorbjørn Fjelltun 

Bevillingen gis under forutsetning av Mattilsynets godkjenning av lokalene.



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2013/421

Saksbehandler:  Christin Kristensen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 14/14 10.03.2014
Kommunestyre

Sign. Eksp. til:

Søknad om skjenkebevilling - Saltfjellet Hotell Polarsirkelen A/S

Foreliggende dokumenter:
- Søknad om skjenkebevilling 19.02.14 fra Saltfjellet Hotell Polarsirkelen A/S 

v/Thorbjørn Fjelltun
- Uttalelse fra lensmannen i Saltdal og Beiarn

Sakens bakgrunn
Saltfjellet Hotell PolarsirkelenA/S v/Thorbjørn Fjelltun søker om skjenkebevilling for Saltfjellet 
Hotell Polarsirkelen, Lønsdal for øl, vin og brennevin. Det søkes om skjenketider i samsvar med 
skjenketidene fastsatt i alkoholpolitiske retningslinjer. Det søkes også om skjenking utendørs på 
et inngjerdet område i tilknytning til hotellet.

Bevillingshaver er Saltfjellet Hotell Polarsirkelen A/S  v/Thorbjørn Fjelltun. 
Thorbjørn Fjelltun skal være skjenkestyrer, og Sissel Helene Ilstad skal være stedfortreder. 
 
Styrer har bestått kunnskapsprøven for alkoholloven og stedfortreder skal ta kunnskapsprøven 
om nær fremtid.

Vurdering:
Dersom søknaden innvilges, skal bevilling gis til den for hvis regning virksomheten drives, jfr. § 
1-4b.
Til bevillingen skal det knyttes en styrer, og som hovedregel en stedfortreder, jfr. § 1-7c. Styrer 
og stedfortreder må være ansatt på skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av 
eierstilling. Styrer har det daglige ansvaret for at skjenkingen foregår i henhold til alkoholloven 
og bevillingsvedtaket.

Lensmannen har ingen merknader til søknaden.



Ved innvilgelse av søknaden bør det settes et vilkår om at stedfortreder tar kunnskapsprøven om 
alkoholloven innen en gitt frist.

Rådmannens innstilling
I henhold til lov om alkoholholdige drikker av 02. juni 1989 nr. 27, gis Saltfjellet Hotell 
Polarsirkelen A/S v/Thorbjørn Fjelltun, Lønsdal bevilling til skjenking av øl, vin og brennevin i 
lokalene til Saltfjellet Hotell Polarsirkelen på Lønsdal. Skjenking kan også foregå som 
uteservering  på et inngjerdet område i umiddelbar nærhet av Turistsenteret.

Styrer: Thorbjørn Fjelltun  
Stedfortreder: Sissel Helene Ilstad

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 fra vedtaks dato og frem til 30.06.16.

Stedfortreder skal ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven innen 31. mai 2014.   
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