
Saltdal kommune Møteinnkalling

Utvalg: Kommunestyre
Møtested: Menighetssenteret
Dato: 27.03.2014
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes Servicekontoret snarest på tlf. 75 68 20 00.  Vararepresentanter 
møter etter nærmere beskjed.
Saksdokumentene er utlagt til offentlig ettersyn på formannskapskontoret. Sakslista og vedlegg 
er utlagt på kommunens hjemmeside (www.saltdal.kommune.no)
Det blir direktesending i Radio Salten.  Møtet kunngjøres i lokalavisene.

Saksliste
Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Saker til behandling

PS 8/14 Referater, forespørsler, orienteringer - kommunestyret 
27.03.14

1-10 2014/20

PS 9/14 Høring - reservasjonsordning for fastleger 2012/121

PS 10/14 Forslag til etablering av interkommunal 
legevaktformidling og nødnett for kommunene i Salten 
med Værøy og Røst og Tysfjord vestside

11-18 2011/450

PS 11/14 Betalingssatser barnehage 19 2014/42

PS 12/14 Videreføring av Filmfest Salten 20-39 2013/1071

PS 13/14 Salten Regionråd - Arbeidsutvalgets sammensetning - 
Vedtektsendring

40-44 2014/67

PS 14/14 Ny pensjonsordning for folkevalgte 45-46 2014/149

PS 15/14 Søknad om skjenkebevilling - Saltfjellet Hotell 
Polarsirkelen A/S

47-53 2013/421

PS 16/14 Henstilling til Stortinget om grunnlovfesting av det 
lokale folkestyre

54-57 2013/646

I tillegg blir det ettersendt sak 17/14 – Plan til egengodkjenning – Detaljreguleringsplan for 
Kirkegt. 10-14. Saken blir ettersendt så snart det lar seg gjøre.
Saken behandles først i ekstra formannskapsmøte i løpet av torsdag.  

Kl. 1000 – Orientering om Salten Regionråd v/Kjersti Bye Pedersen og Trond Loge
Kl. 1030 – Orientering v/Lensmannen i Saltdal og Beiarn

Rognan, 18.03.14
Finn-Obert Bentsen
Ordfører

http://www.saltdal.kommune.no/


Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2014/20

Saksbehandler:  Christin Kristensen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Kommunestyre 8/14 27.03.2014

Sign. Eksp. til:

Referater, forespørsler, orienteringer - kommunestyret 27.03.14

Foreliggende dokumenter:
- Regnskap og årsrapport  2013 – Saltdal boligstiftelse

Orienteringer:
Kl. 1000 – presentasjon av Salten regionråd v/ Kjersti Bye Pedersen og Trond Loge
Kl. 1030 – orientering fra Lensmannen i Saltdal og Beiarn

Rådmannens innstilling
Referatet og orienteringene tas til informasjon.



Saltdal kommune Arkiv: G80

Arkivsaksnr: 2012/121

Saksbehandler:  Kjell Gunnar Skodvin

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskap 33/14 17.03.2014
Kommunestyre 9/14 27.03.2014

Sign. Eksp. til:

Høring - reservasjonsordning for fastleger

Foreliggende dokumenter:
- Høringsnotat – Reservasjonsordning for fastleger: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2014/horing---
reservasjonsordning-for-fastleg/horingsnotat.html?id=749566 

Sakens bakgrunn
Selvbestemt abort har fra 1978 vært en rettighet for pasienten. Men stortingsvedtaket om 
abortloven var kontroversielt og splittende. Praktiseringen har medført samvittighetskonflikter 
på mange plan – ikke minst fordi den griper rett inn i den Hippokratiske legeed  – aldri skade.

Abortloven inneholder bestemmelser om reservasjon mot å gjennomføre inngrepet, men ingen 
bestemmelse om å ikke henvise til abort.

Det har likevel vært en del leger – tallmessig bare noen få, kanskje tjue – som har reservert seg 
mot å henvise til provosert abort.

Dette ble gjennomført i åpenhet og med fåtall klager helt til 2011, da Helse- og 
omsorgsdepartementet i et rundskriv slo fast at dette ikke var lovlig.

Helse- og omsorgsdepartementet har nå etter en lang debatt satt fram forslag om en lov- og 
forskriftsendring som skal gi en begrenset og regulert mulighet for fastleger til å reservere seg 
mot henvisning og behandling ved alvorlige samvittighetskonflikter knyttet til liv og død. Med 
alvorlige samvittighetskonflikter knyttet til liv og død menes først og fremst abort. Hjemmelen 
vil imidlertid også omfatte forskrifter om reservasjon mot aktiv dødshjelp dersom dette skulle 
bli tillatt. Hjemmelen skal ikke omfatte forskrivning eller innsetting av prevensjon eller 
henvisning til assistert befruktning. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2014/horing---reservasjonsordning-for-fastleg/horingsnotat.html?id=749566
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2014/horing---reservasjonsordning-for-fastleg/horingsnotat.html?id=749566


Forslaget setter opp klare retningslinjer for hvordan en slik reservasjonsmulighet skal 
praktiseres:

- kommunene skal inngå avtaler med  fastleger om at disse kan reservere seg av 
samvittighetsgrunner mot å henvise kvinner til abort. Før kommunen kan inngå avtale 
om reservasjon, må fastlegen dokumentere at han eller hun har inngått en skriftlig avtale 
med en kollega som forplikter seg til å ta imot og henvise de aktuelle kvinnene

- fastlegen som har reservert seg skal også informere kvinner på sin liste som vurderer 
eller ønsker henvisning til abort om at de kan henvende seg direkte til sykehuset uten 
henvisning fra fastlege

- personer som står på listen til en fastlege som reserverer seg, skal få rett til å skifte til en 
fastlege som ikke har reservert seg

- Fastlegen skal informere alle sine eksisterende listepasienter om reservasjonsavtalen straks 
avtalen er inngått. Kommunen skal sørge for at alle innbyggerne får informasjon om hvilke 
leger som til enhver tid har reservert seg slik at innbyggerne er kjent med det når de skal 
velge fastlege. 

Vurdering
Bør fastleger kunne reservere seg av samvittighetsgrunner? 

Spørsmålet bør kunne besvares med ja. For samfunnet er det verdifullt at fastleger har høy etisk 
bevissthet og reflekterer over etiske spørsmål. Samfunnet bør ha takhøyde for at en slik 
refleksjon i enkelte spørsmål der det er tale om liv eller død vil kunne føre til andre konklusjoner 
enn de et demokratisk fattet vedtak har gitt.  Det er viktig å huske på at bak enhver gyldig 
demokratisk beslutning kan opptil 49% være uenige.

Samfunnet har råd til å etablere «etiske sikkerhetsventiler» i viktige og kontroversielle spørsmål.

Det vil være i tråd med en slik tankegang å la fastleger innenfor strenge rammer og reguleringer 
ha mulighet til å reservere seg mot å henvise til abortinngrep.

Samtidig er det viktig at samvittighetsfriheten og utøvelsen av den ikke påfører pasientene en 
uforholdsmessig belastning eller ulempe. Forslagene til forskriftsendringer sikrer at belastningen 
eller ulempen for enkeltpasienter reduseres.

Men det offentlige ordskiftet om høringsforslaget har vist at det ikke nødvendigvis er riktig å la 
det være den enkelte kommune som inngår avtale med den enkelte fastlege på dette punktet. En 
reservasjonsmulighet bør være nasjonalt utformet og praktiseres mest mulig likt og forutsigbart 
over hele landet. 

Rådmannens innstilling

Kommunestyret i Saltdal har ingen innvendinger til hovedtrekkene i Helse- og 
omsorgsdepartementets foreslåtte lov- og forskriftsendringer med tanke på å gi fastleger 
mulighet til av samvittighetsgrunner å reservere seg mot å henvise kvinner til abort. Men 
ordningen bør ha større grad av felles nasjonal utforming der det ikke er den enkelte kommune 
som skal inngå avtale med fastlegen på dette punktet. 



Saksprotokoll i Formannskap - 17.03.2014 

Behandling:
Wenche Skarheim foreslo følgende:

1. Saltdal kommune ønsker ikke at forslaget om endring i helse- og omsorgsloven, pasient 
og brukerrettighetsloven, samt fastlegeforskriften om legers reservasjonsrett til å henvise 
til abort skal bli vedtatt.

2. Saltdal kommune vil ikke tillate fastlegekontrakter som åpner for at fastleger kan reserve 
seg mot å henvis til abort.

Wenche Skarheims forslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig innstilling:
1. Saltdal kommune ønsker ikke at forslaget om endring i helse- og omsorgsloven, pasient 

og brukerrettighetsloven, samt fastlegeforskriften om legers reservasjonsrett til å henvise 
til abort skal bli vedtatt.

2. Saltdal kommune vil ikke tillate fastlegekontrakter som åpner for at fastleger kan reserve 
seg mot å henvis til abort.



Saltdal kommune Arkiv: N69

Arkivsaksnr: 2011/450

Saksbehandler:  Elisabeth Larsen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskap 27/14 04.03.2014
Kommunestyre 10/14 27.03.2014

Sign. Eksp. til:

Forslag til etablering av interkommunal legevaktformidling og 
nødnett for kommunene i Salten med Værøy og Røst og 
Tysfjords vestside

Foreliggende dokumenter:
- Særutskrift av regionråds sak 11/14 vedr. ovennevnte.
- Oppgradert kostnadsoverslag
- E-post fra HT-safe.

Sakens bakgrunn

Behandling i SR:
Kommunene behandlet saken samlet tilnærmet slik innstillingen forelå og har fattet følgende 
vedtak i regionrådet:

Bodø kommune ivaretar rollen som vertskommune (KL §28) for etablering av nødnett og 
legevaktformidling for følgende kommuner: Beiarn, Fauske, Gildeskål, Meløy, Steigen  
Sørfold og Tysfjord vestside.
De øvrige kommuner i Salten samt Værøy og Røst kan knytte seg til dersom det er  
ønskelig.

Bodø kommune etablerer en vertskommuneordning der de 11 kommunene er invitert inn til 
deltakelse i felles LV og nødnettetablering. Kostnad pr innbygger er kalkulert til 116 kr/ 
innbygger, jfr. vedlagte kostnadsoverslag. 

I budsjettet for 2014 er det satt av kr. 262.000 til AMK sentralen til legevaktsformidling.  Saltdal 
kommunes andel av driftskostnadene for interkommunal legevaktformidling er anslått til kr. 
549.086.  Dette gir en merkostnad på kr. 287.086, dvs. kr. 288.000. 

I og med at AMK sentralen skal ikke lenger ha legevaktsformidling for kommunene, vil 
alternativet være legevaktsformidling i egen kommune.  Regionrådet har anslått en driftskostnad 
her til kr. 595 pr. innbygger med en total driftskostnad på kr. 2.823.275,-. 



Det vises til vedlagte skriv fra HT-safe om kjøp av tjenester til legevaktsformidling.

Vurdering
Ut ifra en helthetlig helsefaglig og økonomisk vurdering anbefales det en løsning hvor Saltdal 
kommune følger de øvrige Salten kommunene og går inn i vertskommunemodellen med Bodø 
kommune.

Rådmannen sin vurdering er at dette prosjektet har pågått over flere år og vi er kommet til at det 
må tas en konklusjon.  Den ble forøvrig tatt i Salten Regionråd i forrige uke. Rådmannen mener 
at Saltdal kommune må si ja til deltakelse i denne saken.

Rådmannens innstilling
1. Saltdal kommune deltar i en interkommunal etablering av nødnett og 

legevaktsformidling sammen med de øvrige Salten kommuner samt Værøy, Røst og 
Tysfjord vestside.

2. Det interkommunale samarbeidet organiseres etter vertskommune modellen 
(kommunelovens §28) med Bodø som vertskommune.

3. Merkostnad for årlige driftskostnader for interkommunal legevaktformidling 
kr. 288.000,-  innarbeides i økonomiplan for 2015-2018.

Saksprotokoll i Formannskap - 04.03.2014 

Behandling:

Enstemmig innstilling:
1. Saltdal kommune deltar i en interkommunal etablering av nødnett og 

legevaktsformidling sammen med de øvrige Salten kommuner samt Værøy, Røst og 
Tysfjord vestside.

2. Det interkommunale samarbeidet organiseres etter vertskommune modellen 
(kommunelovens §28) med Bodø som vertskommune.

3. Merkostnad for årlige driftskostnader for interkommunal legevaktformidling 
kr. 288.000,-  innarbeides i økonomiplan for 2015-2018.



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2014/42

Saksbehandler:  Grete Pettersen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 10/14 10.03.2014
Kommunestyre 11/14 27.03.2014

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.

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 10.03.2014 

Behandling:

Enstemmig 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: 2013/1071

Saksbehandler:  Christin Kristensen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 15/14 10.03.2014
Kommunestyre 12/14 27.03.2014

Sign. Eksp. til:

Videreføring av Filmfest Salten
Foreliggende dokumenter:

- Brev fra Salten Regionråd dat. 03.10.13 vedlagt vedtak i SR sak 31/13.
- Saksutredning med vedlegg tilhørende saken i regionrådet.

Sakens bakgrunn
Salten Regionråd har behandlet ovennevnte sak 20. september og har sent den over til 
kommunene til behandling i kommunestyrene.

Ut fra punktene i vedtaket, vil denne videreføring ikke påføre kommunen kostnader utover 
betaling av reisen for de elevene som deltar på filmgallaen i Bodø.

Vurdering
Rådmannen tilrår at forslaget godkjennes.

Rådmannens innstilling
Saltdal kommunestyre godkjenner at ordningen med Filmfest Salten/Barents Youth Film 
Festival videreføres i henhold til  kostnadsfordeling og finansiering i regionrådets vedtak i sak 
31/13.

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 10.03.2014 

Behandling:

Enstemmig innstilling:
Saltdal kommunestyre godkjenner at ordningen med Filmfest Salten/Barents Youth Film 
Festival videreføres i henhold til  kostnadsfordeling og finansiering i regionrådets vedtak i sak 
31/13.



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2014/67

Saksbehandler:  Christin Kristensen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskap 35/14 17.03.2014
Kommunestyre 13/14 27.03.2014

Sign. Eksp. til:

Salten Regionråd - Arbeidsutvalgets sammensetning - 
Vedtektsendring

Foreliggende dokumenter:
- Regionrådets saksutredning i sak 34/13
- Regionrådets vedtak i sak 34/13
- Vedtekter for Salten Regionråd

Sakens bakgrunn
Regionrådet foreslår endring i 2. avsnitt i vedtektenes §4 som omhandler arbeidsutvalgets 
funksjonstid.

Gjeldende funksjonstiden er at alle 5 medlemmer og 2 varamedlemmer er valgt for 
kommunevalgperiode.

Endringsforslaget består av at leder, nestleder og representant fra rådmannsgruppa velges for 4 
år mens de øvrige 2 medlemmer og varamedlemmene velges for 2 år.

Argumentasjon for endringsforslaget er beskrevet i regionrådets saksfremlegg.

Regionrådets vedtak er oversendt kommunestyrene til godkjenning.

Rådmannens innstilling
Saltdal kommunestyre godkjenner fremlagte forslag til endring av §4 i vedtektene for Salten 
Regionråd.

Saksprotokoll i Formannskap - 17.03.2014 

Behandling:

Enstemmig innstilling:
Saltdal kommunestyre godkjenner fremlagte forslag til endring av §4 i vedtektene for Salten 
Regionråd.





Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2014/149

Saksbehandler:  Lars Skjelstad

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskap 34/14 17.03.2014
Kommunestyre 14/14 27.03.2014

Sign. Eksp. til:

Ny pensjonsordning for folkevalgte

Foreliggende dokumenter:
• «Ny pensjonsordning for folkevalgte» Rundskriv fra KLP, datert 31.10.2013

Sakens bakgrunn
Folkevalgtes pensjonsrettigheter er forsikret i KLP. Folkevalgte har ingen avtale- eller tariffestet 
pensjonsrett slik som de ansatte har. Det er opp til den enkelte kommune å bestemme om 
folkevalgte skal tjene opp pensjonsrettigheter i tillegg til sin godtgjøring som folkevalgt. Den 
ordningen som vi har hatt fram til 31. desember i fjor går i korte trekk ut på følgende:

• Opptjeningstid for å oppnå full pensjon er 16 år
• Full pensjon utgjør 66% av pensjonsgrunnlaget
• Pensjonsalder er 65 år
• Pensjonen er delvis samordningspliktig med annen offentlig pensjon

Pensjonsordningen for folkevalgte er en dyr ordning for kommunen. I regnskapsåret 2012 
betalte vi en pensjonspremie på kr. 330.000 for ordningen. Premien tilsvarer nesten 50% av 
godtgjøringen.

Fra 1. januar 2014 avløses den tidligere pensjonsordningen av to alternative ordninger. De to 
alternative ordningene kan i korte trekk beskrives slik:

1. Innlemmelse i den ordinære pensjonsordningen for ansatte
Alderspensjonen blir en brutto, livsvarig årlig ytelse tilsvarende som for ansatte i 
kommunen, men med enkelte tilpasninger. Uføre- og etterlatteytelser vil også være som i 
den ordinære fellesordningen for ansatte.

Opptjeningstiden for full pensjon er 30 år, og full pensjon utgjør 66% av 
pensjonsgrunnlaget.



2. Pensjonsordning etter mønster av ordningen for stortingsrepresentanter
Alderspensjonen vil være en netto, livsvarig ytelse. Uføre- og etterlatteytelser vil være som i 
den ordinære fellesordningen for de ansatte i kommunen.
Det siktes mot en pensjon på 66% fra 65 år etter 41 års opptjening. For å oppnå samme 
pensjonsutbetaling som «ansatteordningen» krever denne ordningen 11 års lengre 
opptjeningstid.

Vurdering
Kommunelovens § 43 sier at kommunestyret kan opprette egen pensjonsavtale for de 
folkevalgte. Det er altså ikke lovpålagt å ha en slik ordning.  Det kommunen må ta stilling til nå 
er:

• Hvorvidt kommunen fortsatt skal ha en pensjonsordning for folkevalgte
• Eventuelt hvilken av de to ordningene kommunen skal ha
• Om ordningen skal omfatte folkevalgte med mindre enn 1/3 av full godtgjøring.
• Om folkevalgte skal ha rett til AFP fra 62 år. (Gjelder bare om en velger den ordinære 

ordningen for ansatte.)

Kommunen opprettet pensjonsordning for ordfører allerede mens Odd Storteig var ordfører, og 
har opprettholdt ordningen i alle år etter det. Pensjonsordningen er en vesentlig del av 
arbeidsvilkårene for ordfører. Sett i lys av at alle ansatte i kommunen har pensjonsordning, er 
det naturlig at folkevalgte som tilfredsstiller innmeldingsvilkårene i ordningen gis medlemskap i 
ordningen.

Kommunens valg vil være en varig løsning, slik at den sikrer forutsigbarhet for kommunen og 
for de folkevalgte som vil bli omfattet av ordningen.

Hva skjer med gammel ordning?

• Alle aktive (de som er i tjeneste nå) meldes ut av ordningen og godskrives oppsatte 
rettigheter etter gammel ordning.

• De som er sluttet (pensjonister og de som har gått over i andre stillinger) opprettholder 
medlemskap som tidligere.

• Premier (reguleringspremie, bruttogaranti, rentegaranti og ventepenger) går som tidligere

Kostnader for de to alternative ordningene:

1.  Den ordinære pensjonsordningen for ansatte  

Det er ikke mulig å gi en eksakt kostnad for premien i noen av alternativene. Premien i den 
ordinære pensjonsordningen for ansatte i kommune tilsvarer i underkant av 20% av 
lønnskostnadene. Ordførergodtgjøringen for 2014 er satt til om lag kr. 690.000. Det tilsier en 
årlig pensjonspremie på kr. 138.000

2. Pensjonsordning etter modell av stortingsordningen.  

De folkevalgte har i gjennomsnitt høyere lønn enn kommuneansatte. Ifølge informasjonen fra 
KLP gir denne ordningen større uforutsigbarhet i kommunens kostnader og en høyere premie 
enn i den ordinære pensjonsordningen for de kommuneansatte. 



Hva «lønner» seg for den folkevalgte

Svaret på spørsmålet er avhengig av en rekke faktorer. Isolert sett ser det ut for at 
«ansatteordningen» gir høyest pensjon. I alle de tre eksemplene i informasjonen fra KLP gir 
ansatteordningen høyest pensjon til den folkevalgte. 

Dersom den folkevalgte imidlertid har et langt medlemskap i KLP som ansatt i offentlig 
virksomhet, vil «stortingsordningen» og «ansatteordningen» til sammen gi vedkommende en 
høyere pensjon enn det et medlemskap i «ansatteordningen» alene gir.

Rådmannens innstilling
1. Saltdal kommune opprettholder pensjonsordning for folkevalgte i 1/3 stilling og høyere.
2. Fra 1. januar 2014 innlemmes folkevalgte i 1/3 stilling eller høyere i samme 

pensjonsordning som gjelder for ansatte i kommunen.
3. Det inngås avtale om AFP  62 – 64 år for folkevalgte fra 1. januar 2014.

Saksprotokoll i Formannskap - 17.03.2014 

Behandling:

Enstemmig innstilling:
1. Saltdal kommune opprettholder pensjonsordning for folkevalgte i 1/3 stilling og 

høyere.
2. Fra 1. januar 2014 innlemmes folkevalgte i 1/3 stilling eller høyere i samme 

pensjonsordning som gjelder for ansatte i kommunen.
3. Det inngås avtale om AFP  62 – 64 år for folkevalgte fra 1. januar 2014.



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2013/421

Saksbehandler:  Christin Kristensen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 14/14 10.03.2014
Kommunestyre 15/14 27.03.2014

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
- Vedtatte alkoholpolitiske retningslinjer

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 hotellet.

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.   

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 10.03.2014 

Behandling:

Enstemmig 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 hotellet.

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.   



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2013/646

Saksbehandler:  Christin Kristensen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Kommunestyre 16/14 27.03.2014

Sign. Eksp. til:

Henstilling til Stortinget om grunnlovfesting av det lokale folkestyre
Foreliggende dokumenter:

- Brev fra KS dat. 29.01.14
- Notat dat. 29.03.12 fra KS til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite

Sakens bakgrunn
I hht. til vedlagte brev fra KS er samtlige kommunestyrer i landet oppfordret til å fatte vedtak 
vedr. henstilling til Stortinget om grunnlovsfesting av det lokale selvstyret.

KS har utarbeidet følgende forslag til teksten som kan brukes som det enkelte kommunestyre 
kan bruke:
  Til stortingsrepresentantene

Det lokale folkestyret er en grunnstein i et levende og aktivt demokrati.

Grunnloven av 1814 ivaretok ikke hensynet til at et fullverdig nasjonalt demokrati også 
må komme til uttrykk på det lokale planet. Manglende regulering av lokaldemokratiet 
står fortsatt som et hull i konstitusjonen. Forslag om grunnlovfesting har tidligere vært 
foreslått av representanter fra alle partiene på Stortinget, men hittil har ingen fått det 
nødvendige flertall.

Ved markeringen av Grunnlovens 200-årsjubileum er det på tide å tette dette hullet.
Stortinget skal nå stemme over tre ulike forslag om grunnlovfesting av kommunalt
selvstyre/lokaldemokrati. 

Vi oppfordrer stortingsrepresentantene på det sterkeste til at det nå blir et nødvendig 
flertall for et av disse forslagene.

Rådmannen vil anbefale at ovennevnte tekst brukes som kommunestyrets henstilling.

Rådmannens innstilling
Ingen innstilling.
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