
Saltdal kommune Møteinnkalling

Utvalg: Levekårsutvalg
Møtested: Formannskapssalen
Dato: 15.04.2013
Tidspunkt: 09:30

Eventuelt forfall må meldes Servicekontoret snarest på tlf. 75 68 20 00.  Vararepresentanter 
møter etter nærmere beskjed.
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PS 16/13 Søknad om skjenkebevilling - Strøket Pub A/S 6-9+5 2013/301

PS 17/13 Søknad om skjenkebevilling - Fratelli Saltdal A/S 10-13 2012/375

PS 18/13 Orientering vedr. barnehageopptak 2013/12

PS 19/13 Orienteringer gitt i Levekårsutvalget 15.04.13 2013/13

Rognan, 09.04.13

Lindis Pettersen
Leder



Saltdal kommune Arkiv: D11

Arkivsaksnr: 2012/491

Saksbehandler:  Solveig Strøm

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 14/13 15.04.2013

Sign. Eksp. til:

Skiløyper på fjellet

Sakens bakgrunn
Det er et ønske fra befolkningen om at skiløyper på fjellet settes i system og planlegges fra 
kommunal side. Det er frivillige som kjører opp løypene.

Vurdering
I et folkehelseperspektiv er det ønskelig at vi har et tilbud på vinteren om fysisk aktivitet.
Det må opplyses på hjemmesiden til kommunen og vi aviser om løypetraseer.
Det er ønskelig at kulturavdelingen samarbeider med plan- og utvikling og 
folkehelsekoordinatoren om en årlig beskrivelse av skiløyper på fjellene i Saltdal. Ansvarlig for 
løypeopplysningene er kulturavdelingen. De frivillige ønsker dekket bensin til scooteren som 
kjører løyper. Beløpet er beregnet til kr. 5000,- per sesong.
I 2013 er det planlagte løyper følgende plasser:

• Vik- Krokvatnet- Trollhaugan
• Trollhaugan- Reinosthellaren
• Osveien- Svartvatn
• Fjellveien på Røkland mot Kvitbergvatnet

Rådmannens innstilling
Levekårsutvalget er positiv til at det planlegges årlig skiløyper i Saltdal kommune. Det bevilges 
kr. 5000,- per sesong til dekning av bensin til frivillige. Ansvarlig er kulturavdelingen.
For 2013 må saken opp i formannskapet for en ekstrabevilgning. For 2014 og videre år kan 
kulturavdelingen ha dette med i deres budsjettplanlegging.



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2013/301

Saksbehandler:  Christin Kristensen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 15/13 15.04.2013

Sign. Eksp. til:

Søknad om serveringsbevilling - Strøket Pub A/S

Foreliggende dokumenter:
- Søknad om serveringsbevilling dat. 15.03.13
- Uttalelse fra lensmannen i Beiarn og Saltdal dat. 03.04.13

Sakens bakgrunn
Strøket Pub A/S v/Elin Edvardsen skal overta driften av Strøket Pub i lokalene til tidligere 
Strøket Pub og lunsjbar.
I denne forbindelse har de søkt om serveringsbevilling.

Nødvendig dokumentasjon som firmaattest,  mv. er vedlagt søknaden.
Søknaden er oversendt lensmannen i Saltdal og Beiarn til uttalelse og avd. rus/psykiatri til 
uttalelse.

Daglig leder har ikke gjennomført etablererprøven.

Lensmannen  har ingen merknader  til søknad eller søkerne.

Bevillingen kan gis under forutsetning av Mattilsynets godkjenning av lokalene.

Vurdering
Formelle krav er oppfylt i forhold til etablering av firmaet, men bevillingen kan gis under 
forutsetning av at etablererprøven blir tatt.   Det er også en forutsetning av at lokalene 
godkjennes av Mattilsynet.

Tilgjengelighet:  Da det ikke har skjedd nevneverdige endringer i bygningsmassen, vil 
tilgjengelighet til toalettene i kjelleren fortsatt være vanskelig for bevegelseshemmede.



Rådmannens innstilling
Strøket Pub A/S v/Elin Edvardsen gis serveringsbevilling for Strøket Pub A/S i lokalene til 
tidligere Strøket Pub og Lunsjbar med Elin Edvardsen som daglig leder.  

Bevillingshaver:  Strøket Pub A/S v/dagligleder Elin Edvardsen

Bevillingen kan gis under forutsetning av godkjent etablererprøve for daglig leder og 
Mattilsynets godkjenning av lokalene.



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2013/301

Saksbehandler:  Christin Kristensen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 16/13 15.04.2013
Kommunestyre

Sign. Eksp. til:

Søknad om skjenkebevilling - Strøket Pub A/S

Foreliggende dokumenter:
- Søknad  fra Strøket Pub A/S v/Elin Edvardsen
- Uttalelse fra lensmannen i Saltdal dat. 03.04.13

Sakens bakgrunn:
Strøket Pub A/S v/Elin Edvardsen har overtatt driften av Strøket Pub fra 01.03.13 og søker om 
skjenkebevilling for Strøket Pub, Rognan for øl, vin og brennevin. Skjenketidene ønskes i h.h.t. 
skjenketidene fastsatt i alkoholpolitiske retningslinjer. Det søkes også om skjenking utendørs på 
et inngjerdet område i umiddelbar nærhet av Strøkets lokaler.

Bevillingshaver er Strøket Pub A/S v/Elin  Edvardsen med Jørn Erik Edvardsen  som 
skjenkestyrer og  Thomas Joakim Hagen som stedfortreder.
 
Både styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven for alkoholloven.

Søknaden er oversendt Enhet helse og familie, avd. rus/psykiatri og Lensmannen i Saltdal til 
uttalelse. 

Til søknaden er det også vedlagt firmaattest.

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 i Saltdal og Beiarn har ingen innvendinger mot at skjenkebevillingen gis.

Tilgjengelighet: Det kan fortsatt være vanskelig for bevegelseshemmede å komme seg ned til 
toalettene i kjelleren.

Rådmannens innstilling
I henhold til lov om alkoholholdige drikker av 02. juni 1989 nr. 27, gis Strøket Pub A/S v/Elin 
Edvardsen bevilling til skjenking av øl, vin og brennevin i lokalene til Strøket Pub A/S på 
Rognan. Skjenking kan også foregå som uteservering på et inngjerdet område i umiddelbar 
nærhet av Strøkets lokaler.

Styrer: Jørn Erik Edvardsen  
Stedfortreder: Thomas Joakim Hagen

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 frem til 30.06.16.



Saltdal kommune Arkiv: U63

Arkivsaksnr: 2012/375

Saksbehandler:  Christin Kristensen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 17/13 15.04.2013
Kommunestyre

Sign. Eksp. til:

Søknad om skjenkebevilling - Fratelli Saltdal A/S

Foreliggende dokumenter:
- Søknad om skjenkebevilling for øl, vin og brennevin dat. 03.02.13
- Uttalelse fra lensmannen i Saltdal og Beiarn (legges frem i møtet)

Sakens bakgrunn
Fratelli Saltdal A/S v/Ugur Yeksun har overtatt restaurantdriften til tidligere Fratelli Rognan i 
lokalene til tidligere Femmer’n.
I denne forbindelse har de søkt om skjenkebevilling for øl, vin og brennevin.  De har også søkt 
om skjenking på utearealet på utbygd altan ved hovedinngangen.

Ugur Yeksun skal være skjenkestyrer og Deger Göksü skal være stedfortreder. 
Det er framlagt påkrevd dokumentasjon om kunnskapsprøve om alkoholloven for stedfortreder, 
firmaattest m.v.   Styrer skal avlegge prøven i løpet av uke 15.
 
Serveringsbevillingen ble innvilget i levekårsutvalget 11. mars.  Restauranten har vært i drift i 
overgangsperioden på tidligere eiers bevillinger.

Vurdering
Som det fremgår av uttalelsen fra lensmannen, har han merknader til eier/styrer, mens han har 
ingen merknader til stedfortreder.  Søker har for øvrig framlagt nødvendig dokumentasjon vedr. 
søknaden. 

Det vil bli gitt utfyllende muntlig informasjon i møtet.

I hht. alkoholloven, kan kommunen innvilge søknad for en kortere tid enn fram til 30.06.16.

Tilgjengelighet: Det vises til avsnitt i sak om serveringsbevillingen der tilgjengelighet til andre 
etasjen var omtalt.   Dette er noe leier må evt. ta opp med huseier for å få til.



Ut fra en helhetsvurdering av mottatte opplysninger, ønsker rådmann likevel å anbefale at 
søknad om skjenkebevilling innvilges men for en kortere periode enn vanlig.  Det foreslås derfor 
at bevillingen gis for perioden 25.04.13 – 30.06.14.    Søker må da søke på nytt i god tid før 
bevillingen utløper.

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.  

Styrer: Ugur Yeksun  
Stedfortreder: Deger Göksü

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 perioden fra25.04.13 til 30.06.14.  



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2013/12

Saksbehandler:  Christin Kristensen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 18/13 15.04.2013

Sign. Eksp. til:

Orientering vedr. barnehageinntak 

Sakens bakgrunn
Enhetsleder for Saltdal barnehager orienterte om årets barnehageopptak.  Alle med rettighet har 
fått plass men det er noen på venteliste. Hun orienterte om mulighet for å utvide tilbudet på 
Trollskogen barnehage slik at alle får plass. 

Dette vil medføre utvidet driftstilskudd til Trollskogen – noe som ikke er i budsjettet for 2013.
For å få dette til fra 1. august må det settes av midler i forbindelse med 1. tertialrapport. 

Ellers vil man ikke kunne igangsette dette før 1. jan. 2014 hvis det settes av midler i neste års 
budsjett.

Rådmannens innstilling
Orienteringen tas til informasjon.



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2013/12

Saksbehandler:  Christin Kristensen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 19/13 15.04.2013

Sign. Eksp. til:

Orienteringer gitt i Levekårsutvalget 15.04.13

Sakens bakgrunn
Det skal gis en del orienteringer i møtet.

Rådmannens innstilling
Orienteringene tas til informasjon.
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