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Saksliste
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saksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Saker til behandling

PS 26/13 Felles virksomhetsplan for barnehagene i Saltdal 
kommune 2014 - 2018

Eget hefte 2011/1317

PS 27/13 Samarbeidsavtale med de private barnehagene 1-6 2011/269

PS 28/13 Leirskoleundervisning og skoleturer for elever i Saltdal 
kommune.

Eget hefte 2007/253

PS 29/13 Forskrift til ordensreglement for grunnskolen i Saltdal 
kommune

Eget hefte 2013/358

PS 30/13 Tilstandsrapport for grunnskolen i Saltdal kommune 
2012

Eget hefte 2013/530

PS 31/13 Opprustning av skolegårdene i Saltdal kommune 7-11 2013/463

PS 32/13 Samarbeidsavtale vedr. interkommunalt 
barnevernsamarbeid mellom Beiarn og Saltdal 
kommune - omforent

12-15 2011/1096

PS 33/13 Søknad om utvidelse av området for uteservering - 
Strøket Pub A/S

16-18 2013/301

PS 34/13 Ny søknad om skjenkebevilling - Fratelli Saltdal A/S 19-22 2012/375

Kl. 0930 – Rektor ved kulturskolen gir en orientering om innføring av den nye kulturskoletimen.

Rognan, 04.06.13

Lindis Pettersen
Leder



Saker til behandling

PS 26/13 Felles virksomhetsplan for barnehagene i Saltdal kommune 2014 - 2018

Rådmannens innstilling
Felles virksomhetsplan for barnehagene i Saltdal kommune 2014 – 2018 vedtas.

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 10.06.2013 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Felles virksomhetsplan for barnehagene i Saltdal kommune 2014 – 2018 vedtas.

PS 27/13 Samarbeiodsavtale med de private barnehagene

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.

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 10.06.2013 

Behandling:

Enstemmig innstilling:
1. Framlagte avtale med Hero vedtas
2. Framlagte avtale med Engan Gårdsbarnehage vedtas
3. Framlagte retningslinjer for kommunalt tilskudd til private barnehager vedtas.

PS 28/13 Leirskoleundervisning og skoleturer for elever i Saltdal kommune.

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.

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 10.06.2013 

Behandling:
Truls Paulsen foreslo følgende endring av siste kulepunkt under Leirskole:

- I budsjett 2014 anbefales at ressursfordelingsmodellen tilpasses med tillegg på 2000 kr. 
pr. elev som skal på leirskole.

Rådmannens innstilling med Truls Paulsens endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtak:

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 anbefales at ressursfordelingsmodellen tilpasses 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.



PS 29/13 Forskrift til ordensreglement for grunnskolen i Saltdal kommune

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

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 10.06.2013 

Behandling:

Enstemmig innstilling:
-Forskrift til ordensreglement for grunnskolen i Saltdal kommune godkjennes og gjøres 
gjeldende fra 01.08.2013.

PS 30/13 Tilstandsrapport for grunnskolen i Saltdal kommune 2012

Rådmannens innstilling:
Tilstandsrapport  for grunnskolen i Saltdal kommune 2012 tas til orientering.

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 10.06.2013 

Behandling:

Enstemmig innstilling:
Tilstandsrapport  for grunnskolen i Saltdal kommune 2012 tas til orientering.

PS 31/13 Opprustning av skolegårdene i Saltdal kommune

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.

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 10.06.2013 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

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.

PS 32/13 Samarbeidsavtale vedr. interkommunalt barnevernsamarbeid mellom Beiarn og 
Saltdal kommune - omforent

Rådmannens innstilling:
Nytt forslag til samarbeidsavtale for barnevernstjenesten i Beiarn og Saltdal kommune 
godkjennes.

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 10.06.2013 

Behandling:

Enstemmig innstilling:
Nytt forslag til samarbeidsavtale for barnevernstjenesten i Beiarn og Saltdal kommune 
godkjennes.

PS 33/13 Søknad om utvidelse av området for uteservering - Strøket Pub A/S

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.

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 10.06.2013 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

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.



PS 34/13 Ny søknad om skjenkebevilling - Fratelli Saltdal A/S

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.  

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 10.06.2013 

Behandling:

Enstemmig 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.  
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