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Saker til behandling

PS 14/13 Skiløyper på fjellet

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.

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 15.04.2013 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

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.

PS 15/13 Søknad om serveringsbevilling - Strøket Pub A/S

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.

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 15.04.2013 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

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.



PS 16/13 Søknad om skjenkebevilling - Strøket Pub A/S

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.

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 15.04.2013 

Behandling:

Enstemmig 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.



PS 17/13 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.  

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.  

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 15.04.2013 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 5 mot 1 stemme.

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.  



PS 18/13 Orientering vedr. barnehageinntak - Politiske signaler

Rådmannens innstilling
Orienteringen tas til informasjon.

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 15.04.2013 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Orienteringen tas til informasjon.  

Levekårsutvalget mener at det er svært viktig at utvidet barnehage tilbud kan ha oppstart 
august 2013. Det må prioriteres å finne midler ved behandling av 1. tertialrapport slik at dette 
kan realiseres. 

PS 19/13 Orienteringer gitt i Levekårsutvalget 15.04.13

Rådmannens innstilling
Orienteringene tas til informasjon.

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 15.04.2013 

Behandling:
Rådmannen  orienterte om følgende:

- Samarbeidsavtale interkommunalt barnevern
- Leirskoletur/klasseturer
- Boligkontoret
- Vannutbyggings prosjektet
- Tiltredelse teknisk sjef
- Ansettelse rådmann
- Servicekontor
- Kommunens hjemmeside
- Samarbeid med legene ang. graderte sykemeldinger
- Arbeidet med innføring av kvalitetssystemet RISK manager
- Spørsmål om stilling som programrådgiver – flyktninger
- Prosess ang. styrking kulturarbeid
- Organisasjonsutviklingsprosess – hele kommunen
- Økonomi status
- Saltin 

Enstemmig vedtak:

Orienteringene tas til informasjon.
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