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4~.J.'i1-Fauske kommune
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8201 FAUSKE

Fornyet søknad om kommunalt tilskudd til kjøp av tomt til
barnehagen

Viser til vår søknad om tilskudd til kjøp av tomt til barnehagen av 15. oktober 2010 og den

kommunale behandling av søknaden. Søknaden ble avslått med knapp margin ut fra den politiske

sammensetningen i kommunen på søknadstidspunktet. Nå har det vært kommunevalg og vi har fått
ny politisk ledelse i Fauske. På den bakgrunn tillater vi oss å sende en fornyet søknad om kommunalt

investeringstilskudd og anmode de ansvarlige politikerne om rettferdig likebehandling av de

kommunale barnehagene i kommunen.

Jeg tillater meg å ta frem noen forhold omkring søknadsbehandlingen:

Først til daværende ordførers saksutredning, Arkiv sakiD: 08/917. Her fremgår det at bakgrunnen for

forslaget om å gi tilskudd til oppretting av nye barnehageplasser er å levere barnehageplasser til alle
som har behov for det. Videre å gjøre kommunen til en attraktiv kommune å bo i, og flytte tiL. Målet

er full barnehagedekning innen 2009. I avsnitt om kommunale føringer sies det at kommunen vil

vurdere å håndgi tomt til privat barnehageutbygging, og saksbehandler mener også at det bør være

en viss overkapasitet.

Det fremgår av utredningen at det er i sentrum at det er problem med å kunne tilby nok plasser. Det

sies ikke noe om tiltak etter 2009, men det antas at målsetting i forhold til den kommunale føringen

ligger fast, også for senere år. Full barnehagedekning er ikke en konstant tilstand, selv om det et år

kan være full dekning.

Dersom Fauske skal være en attraktiv kommune å bo i og flytte til må det være barnehageplasser til
alle som trenger det!

Ved barnehageopptaket i 2010, fikk FIS fylt sine 42 plasser. Det opplyses senere at Kvitblikk måtte

redusere med 10 plasser. Hvor mener kommunen at de resterende 32 plassene i Fauske skulle vært?
Ingen ledige plasser i sentrum. Kanskje plass til noen i Kosmo eller Sulitjelma. Hvor attraktivt ville

dette gjort Fauske Kommune?

Undersøkelse gitt av barnehagene på Kosmo og i Sulitjelma om situasjonen etter oppstart av

barnehageåret 2010 /2011 viser at Kosmo og Sulitjelma hadde 6 ledige plasser hver.

Det vil si at uten FIS ville det manglet 20 plasser for barnehageåret 2010 / 2011 for at kommunen

skulle ha oppfylt sin plikt om tilbud til alle søkerne. Også /I etter lovens bokstav /i.
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Fauske Idrettsbarnehage AS

Tareveien 6, 8200 Fauske

Fauske Idrettsbarnehage, med en litt trang fødsel i det kommunale systemet, bidro til at kommunen
ved oppstart barnehageåret 2010 /2011 kunne si at målet om full dekning var nærmest nådd det
året, også i praksis (Alver iSaltenposten 20. august 2010.) Men blir det flere fødsler og tilflytting, som

jo er et ønske, vii full dekning være en utfordring hvert eneste år.

Fauske Idrettsbarnehage vil, forutsatt fortsatt rimelig fullt belegg, klare seg uten investeringstilskudd,
som omsøkt. Det ville de som har fått tilskudd tidligere også gjort. Men hos oss går det klart ut over

tilbudet til barna i form av mindre leker og utstyr. Det sier seg selv at det er på dette området vi har
måttet kutte for å få investeringsbudsjettet noenlunde i havn. Tomta måtte vi betale i alle falL. Et

tilskudd nå vil derfor bli brukt til å gi et bedre tilbud til barna hvor hver eneste krone skal komme

barna til gode. Dette er utstyr vi helst skulle hatt til barna allerede ved oppstart.

Fauske kommune har fått utmerkelse som folkehelsekommune. Koordinator Djupvik sier det er viktig

å begynne tidlig. Som en følge av våre muligheter til å bruke idrettsdelen tilknyttet Fauske
Fritidssenter, har vi en unik mulighet til å lære barna koordinering og glede ved forskjellige

id retts a ktivitete r.

Idrettsbarnehagen er en av kun 6 - 7 i Norge med lignende muligheter. Det burde være noe som
administrasjonen og politikerne i kommunen ser som et fortrinn.

Vi ber bare om å bli likebehandlet med de andre private barnehagene i kommunen.

For barnehageåret 2010/2011 ville det ikke vært i nærheten av full dekning uten vårt tilbud. Etter
det vi vet nå gjelder det samme for det kommende barnehageåret.

styreleder

Vedlegg: Opprinnelig søknad med vedlegg
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Fauske ldrettsbarnehage AS

Tareveien 6) 8200 Fauske

Fauske, 15. oktober 2010

Fauske kommune

Postboks 93

8201 Fauske

Søknad omtllskudd til kjøp av tomt forFauskeldrettsbarnehage

.r-.

Vi tilater OSSa s.øke om kommunalt tilskudd p~kr.6000.00,-tilfinansierihgav
opparbeidettomtfor Fa LI ske Idrettsbarnehase. vedlagt følgerinvestering$bLldsjett og

drift~l)ud$jett for barnehàgen med betegninger.

Litt om barnehagen
Fauskeldrettsbarnehage AS er etablert av Fauske Fritidssenter AS som en privat barnehage i
tilknytning til idrettsanlegget på Erikstad, Det er skrevet kontrakt om kjøp av bygning med
tilhørende tomt foreiendommen hvor det i flere år er drevet kommunal barnehage. Før
oppstart av barnehagen bie eiendommen totalrenovert i tillegg til at det ble installert nytt
ventilasjonsanlegg.

Barnehagen har 42 plasser 
(barn over 3 årL hvorav alle er bekreftet for inneværende

barnehageår 2010/2011. Forc:Jelingenakkurat nå er ¡9,5 barn (39 plasser) under :3 år og 3

barnover 3 år.

f".. Spennende pröfil

Fauske Idrettsbarnehage har en spennende profil med. stort fokus på aktiviteter og idrett
. allerede fra barnehagen Starter. Barnehagen er bemannet med høyt utdannet personell med

idrettsfaglig kompetanse (idrettspedagog) . i tillegg til god fagutdannelsen innenfor
barnehagedrift for alle ansatte.

Første i Nørd-Norge

Vi er stolte Over at vi ble den første idrettsbarnehagen som er registrert i Nord-NOrge og

håper ogtror dette kan være et tilbud Som sammen med andre virkemidler vil kunne bidra

til å gjøre det attraktivt for unge mennesker å flytte til Fauske.

Forholdet til andre barnehager
Etableringen av Fauskeidrettsbarnehage giHull barnehagedekning ¡ Fauske sentrum

samtidig som det er omtrent like mange ledige plasser i utkant (Valnesfjordi Sulitjelma og

Kvitblikk) som i fjor.

15. oktober 2010 Side 1



I--~-~-------

Fauske Idrettsbarnehage AS

Tareveien 6, 8200 Fauske

Søknad om tilskudd til kjøp av tomt - side 2

Arbeidsplasser

Barnehagen har 8 heltidsansatte som bidrar positivt til arbeidsmarkedet 
i Fêwske.

Finansiering

Fauske Idrettsbarnehage AS har fått lån i husbanken til.kJøp av tomt og bygg. Budsjett for
Fauske Idrettsbarnehage AS viser et lite overskudd for første driftsår.

.r-

Tilskudd til kjøp av tomt
Fauske kommun.e har ved etablering avde private barnehagene gitt et tilskudd til investering. -Ji

i tomt for barnehagene. Faus~e Idrettsbarnehage AS håper denne Qrdningen også vil gjelde

for kjøp av eiendomtil gennya barnehagen på Erikstad. Kjøpesummen fo'r tomten til

barnehagenpå Erikståd er kr. 88SÖOOn

Tilskudd til kjØp av tomt til Fauske IdrettsbarnehageÄS vil sikre etableringen og gi bedre og
ikke minst like rammevilk~r ford riften iforhold til andre private barnehager ¡kommunen.

i
i

Vi imøteser en snâtligbehandling av søknadenpgstiller gjerne opp med tileggsinformasjon
hvis det er ønskelig.

Med vennlig hilsen
/'

Faus.ke Idretts rnehage AS

..\ /ij.' ,
laf .......
Tor ivertsen
styreleder

Vedlegg: Drífts~ og investeringsbudsjett med beregninger
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Vedlegg til sak:
Tilskudd til kjøp av tomt for Fauske IdrettsbarnehageAS

Fauske Idrettsbarnehage AS ber om at dette vedlegget legges fram sammen med innstiling og
eventuelt andre dokumenter i sakens anledning ved behandling i kommunestyret i Fauske tirsdag14. desember 2010. '

r

Tilskudd
Fauske kommune har aldri tidligere gitt 

direkte tilskudd til bygging av barnebygget på Erikstad som er
en egen frittstående eiendom som ligger vegg i vegg med idrettsanlegget. Det ble tatt opp lån med
komrnunalgaranti (slettet nå) tíoppføring av barnehagen og kommUnen har selvfølgelig betalt leie i
de årene den kommunale barnehagen var 

i bygget. Deter for øvrig heller ikke gitt kommunalt
tifskudd til idrettsanJegget$lik mange tror, bortsetffra et tilskudd fra næringsfondet i forbindelse
medetableringav iqrettsdelen i senteret for 15 år siden. De to eiendommene 

har hvert sittgårds~ og
bruksnurnmerog to fOrskjellge juridiske eiere. Det 

blir etter min mening helt feil dersom kommunen
ser barnehagen og idrettsdelensammen.

1

Feil i sáksframlegg
Det var ikke full barnehagedekning i Fauske kommune før etablering av Fauske Idrettsbarnehage
med s.ine 4Z plasser. I innstilingen fra rådmannen står det at "Fauskekommune hadull
barnehagedekning i hhtloVens krav/definisjon". Det blir urimelig atdette brukes Som argument 

for å
ikke gi ti.lskudd til den som fa ktisk 'har sørget for full barnehagedekning!

. Konkurral'sevridning
Det er gitt QOU UOOkroner i tilskudd til kjøp av tomt til hver av de tre SiSt etablerte barnehagene i

. kommunen. Tilskuddet er gitt som 
et fast beløp selv om det ikke er betalt tilsvarende for tomt. Deter

ikke nevnt i vedtakene i forbindelse med disse tilskuddene i 2008 at det ikke ville bli en tilsvarende
ordning for nye søker.e. Vi i Fauske Idrettsbarnehage AS oppfattet derfor atd.eue var en etablert
tilskuddsordning i Fauske kommune. Eieidomrnen til Fauske Idrettsbarnehage AS kjøpes fra Fauske
Fritidssenter AS for totalt kr. 8935 000 hvorav tomteverdien utgjør 885000. Kjøpet er godkjent ogi
h()vedsakfinansiertav Husbanken. Det blir en svært urimelig konkurransèvridning mellom de fire
barnehagene hvis det bare er en som ikke får tilskudd.~
Andre kommuner
Vi har Undersøkt litt om hva som er praksisiBodø kommune uten at det nødvendig vis skal ha noen
. direkte betydning til hva Fauske kommune bestemmer seg for i denne saken. Etter det Vi får opplyst
gir Bodø komniune tilskudd til kjøp av tomt med kr. 500000 ved etablering av private barnehager i
kommunen. Alternativt sørger kommunen' for erverv av tomt som stiles gratis til bruk for,
barnehagen.

Âpningav barnehëlgen

Uten at det har nOen direkte sammenheng med søknaden om tilskudd har jeg lyst til å informere deg
litt om åpningen av barnehagen.
Mandag 15. november hadde vi offisiell åpning av Fauske Idrettsbarnehage AS med inviterte gjester,
foreldre, ansatte, styret og selvølgelig alle barna. også Fauske kommune varinvitert til festdagen
som en slik åpning skål være, men ingen kom fra kommunen. Vi fikk heller ikke tibakemelding om at

- de ikke kunne komme. Selv om konimunen ikke haddé anledning til å være representert ble det
likevel en fin liten time med klipping av snor av Valter Jacobsen iDansFauske og flott underholdning
av fire dansere fra Dans Fauske. Jeg holdt ei: liten tale og Hillegg underholdt selvfØlelig våre egne
barn.



Leserbrev'
Her er for øvrig teksten fra mitt leserbrev i AN og Saltenposten 27. november:

Fo
Fauske Idrettsbarnehagr AS - Tiskudd fra Fauske komniune til kjøp av tomt til barnehagen

Driftsutvalget i Fauske kommune har, etter negativ innstillng fra ràdmannen, vedtatt à ikke gi
tils.kudd ti kjøp av tomt til barnehagen. Kanskje har den negative innstilingen sammenheng med at
det ikke ble oppnâdde enighet med eieren av. bygget om fornyet leie for den kommunale barnehagen
som i 12 àr iiar i de samme/okalene. . ,

~.

Ved etablering av de tre siste private barnehagene ikommt/nen (etter 2008) er det gitt likt tilskudd til
kjøp av tomt, hver med kr. 900000. Dette skulle stimulere ti etablering av private barnehager for å/
oppnàfull barnehogedekning ikomrnt/nen. Detvar derfor naturlig 

for oss q forutsette at tilsvarende
tiskudd ville bli gitt ti den nye barnehC(gen når det faktisk er Fauske Idrettsbarnehage som bidrar til
at tlet nàer full barnehagedekning. ForskJeiisbehandlingen gir ogsàulike og urettferdige.
rammebetingelser for drifum mellom de fire sist etablerte barnehagene. Iløpet av desember skal
søkn.aden v~re pehandlet 1 formannskap og kommunestyre.

i.

Fauske Idrettsbarnehage ble åpnet 16. august i àr som det siste tilskudd av private barnehager i
Fauske kommune. Alle plasser ibarnehagen er fylt og driften er kommet godt i gang med barn som

. trives og hvor det er fornøyde foreldre. og anSatte. BC(rnehagen er bemannet med over 60%
pedagagerog har egen it;rettspedàgog.

Fauske IdrettsbarnehC(geAS er et aksjeselskap som eies av Fauske 
Fritidssenter AS (som igjen eiesav

Fauske Tennisklubb). Eieren harikke målsetting om økonomisk utbytte av drifen sin, men et ønske
om å kunne benytte alleredeetablerte/okaler til fortsatt barnehageformål. 8Qrnehagen .harfri
tilgøngtilbruk av idrettshallen,en avtale som barnCl allerede har stor glede av. Fauske kOmmune skal
være enfolkehelsekommune som med egen prosjektleder vi/vEere opptatt av tidlig start medfysisk
aktivitet. JegtrOfat den nye barnehagen vi/være attraktiv i forhold til åfà unge foreldre ti/ å velge à
bosette seg på Fauske.

.r-

Felleslista og Fat/ske Arbeiderparti har foreslått å gi tilskudd til den nyebClrnehagen mens de
borgelige partiene fØlger rådmannens innstil/hg. For meg som ikke erifle i politiske systemer synes
det veldig raftdi dêtte er partipolitikk. Det vile for meg være naturlig at politikerne stilles fritt idenne
sammenheng til à stemme det de mener er riktig og ikke minstrettferdig.

For Fauske Idrettsbarnehage

Tor Sivertsen
styreleder

Jeg hãperog tror fortsattpâen positiV og rettferdig behandling av søknaden i Fauske kommune!

Benytter også anledningen til å ønske alle en God Jul og et Godt Nytt År!

Med vènnlig hilsen".. . .
tlJ SiJ.g1s~
Tor Sivertsen



14.10.2010

Driftsbudsjett Fauske Idrettsbarnehage AS

Inntekter

3000 Foreldrebetaling mat
3110 Foreldrebetaling
3111 Tilegg foreldrebetfor Idrett
3400 Kommunalt tilskudd
3410 Statlg tilskudd

THskudd baneleie fra FFS

Sum hmtekter

Varekjøp
4300 Undervisnignsmaterieii
4310 .Inventar/utstyr/leker'
4312 Mat

4500 Baneleie tennishaiien

SÛm vllì'økostnad~
Lønnskostnader
5001 Sum bruttolønn
5001 Vikarer
5012 Feriepenger
5092 Tjenestepensjon
5401 AGA
5990 Annen personalkostnad

S~rehonorar
Sum lønnskostnlder

~.

Driftkostnader
6000 Avskrivning bygg

6015 AVSkrivning inventar
6320 RenÒvasjon

6341 Elektrisitet
6400 Renholdsartikler
6600 Reparasjon/vedl bygg
6705 Regnskapshonorar

6750 Rev,sjonshonorar
6800 Kontormaterieii
6901 Telefon/bredbånd
6940 Porto
7420 KontingenfPBL

7500 Forsíkring eiendeler

7501 earrie+yrkesskade forsikr
7770 Bank qgkortgebyr

.7798 Ariclre kostnadet/eiend.skatt
Varmtvann
$I.Ul'ancl!"e dtiftskøstnåder

8050 Renteinntekt
81 $1 RentekostnacJer lån

Siunfinanskostnad

52800
.615120

52800
1 528064
2226510

24000
4499 :l94

18000
19000
52800
24000

113800

2393875
119694
301628
140760
150754
50000
40000

3196711

tabell 2
tabell 2
tabell 2
tabell 3
tabell 4

2000 pr mncl

tabell 5
5 % sykefravær

12 %
5%

5,10 %

408 500 Se investeringsbudsjett
30 000 Se investeringsbudsjett
5000

60000
8000

. 5:000
80000
20000
10000
10000
4000

17100
15000
12000

1 000
12000
2000

699600

1 000
352 600 Se investeringsbudsjett
351600

1,17 %
13,67 %

1,17 %
33,96 %
49\49%

0,53 %
100,()() %

% av total inntekt:
0.40 %
0.42 %
1,17 %

0,53 %
2,63 "/0

5~,21 %,
2,66 %
6,70 %
3,1$ %
3,35 %
1,11%
O,S9%'

11,0601

9,OS %
0,67%
0,11,%
1,33 %
0,18 %
0,11 %
1,78%
0.44 %
0,22%
0,22 %
0,09%
0,38 %
0,33%
0,27%
0,02%
0,27 %
0,04 %

15,55%

0,02 %
7,84 %
7,R1 %

Sum kostnader 96,94 %4361 711

Resû.ltat 137584 3,06 %



14.10.2010

Beregninger
Antall bàrn (tabell 1)
Avdeling 1 antall barn opptar antall plasser
Antall barn under 3 år 7,5 1 5
Antall barn over 3 år 6 6
Surn avd 1 13,5 21

Avdefing 2 antall barn opptar antall plasser
Antall barn under 3 ,år 1 0,5 21
Anta.l.pi:rn OVer 3 år O

Sym~vct1 19,6 , ..21

Tøtill ani,Ubarnlpll$ser 24 42
Tåtålfåritall uiider tre år 18
TotaJ.tantali overtre àr 6

Foreldrebetaling (tabell 2)

,, Ordinær Tillegg ekstratilbud
Antall barn 24 24
kr pr mnd 2 330 200
Sum pr mnd 55 920 4800
Beregnetantall søsken 1 2 ,

Søskenmod 40 % pr mnd 8 388
SØSKerUr:iod. Pr år 9? 268 ,

InnteKt prrrnd 55 920 4 800
!oot,kl I;rar,J1 mOd 616 120 52800
Matpenger, pr mrid 200
Totalt pr år 52 800

,

(kompenseres av kommunen)

Konimunalttilskudd (tabell 3)
Antall barn Sats pr time timer pr àr Su m pr år

Under 3 år 18 82,77 2 1 60 3 2 1 8 206
9Yer tre år 6 41 ,a9 2 1 60 536 368

Sum tilskLJêld totalt pr àr 3 754 574
Minus sum statlig tilskudd 2 226 510

i KommiJOalt,..tilskydd pr år 1 5~8 OM
,.--

S l d 'ftfl k dd ( btat ig ri i s u ta el i 4)
Antall såts Sum tiSkYtltI

Barn under 3 år 18 104 305 1 811490
Barn OVer Sår. 6 5.8 1 70 $49 020
Sqm $tatsl¡ls~iJdd pr àt 2 226 61ò

Lønn$k()$tl'~t;JtlbeI15) ..

ÄlIe;Ø,lrir aì"O~dJi¡tet Ãntall Bn.ltto lønn sum gryppe
Styrér 1 41 1 000 41 1 000
Ped. leder avd 1 1 343 000 343 000
FørSkolelæreravd 1 1 334 000 , 334 000
Ped.leder avd 2 1 338 000 3.38 000
Assistenter 2 283 000 566 000
B.arne og ungdomsarb. 2 268 800 537 600
Renhold 2 timer pr dag 81 900

O

Sum bruttolønn 8jO 2 611 6ÒO
-- ..... - -_... - utbetales i11 mEmederlønti ...... ... .... ... 23~S-8Tq

100 % i 2010
94,06 0.88

47,03 O,8a
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Investering,er ved etablering av Fauske Idretlbarnehage AS

I t . ln'le$. erma$"i an
.

Kjøp av bygg fra FFS Akt. bygg 8 050 000
Kjøp av tømt fra FFS 885 000
,?okumentavgift Akt. bygg 223 000
Iiwentar 300 00.0
"(;taltil1ye$terinQ$ko~tnad 9 458 000

,

F: ¡.

r- .

mø.n$!ermgspi an
Finan$ieriI1Q$behQv 9 458 000
Aksjekapitai 1 00 000
Investeringstilskudd stat 1 158 000.'

NettQ ek$tertt f!rtar)$iel't)Q$bellQY Q~Qn QOQ

Lân 8 200 000

I

I

,

Forc:èlinQ firilI'$ÎèrihgskOder

Egenkapital/egeninnsats 100000 1 %
TilsKudd stat 1 1 58 000 12 %
Lifnefiiiansiering 8 200 000 87 %

Sum 9 458 000 1 00 %

.~
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Beregninger av kostnader rente/avskrivinger

Rentekostnader
Rente

Arlìg rentekostnad

4,30 % Fastrente 10 år

352 600 over 20 år

Arlig rel1teLltgiff :3f,2 ßOO (Advragsfritt første år)

Avskriving bygg
Aktivert. kostnad bygg

Av$kriveSOVèr antall år

Artig lvskriVllilig ~ygg

8 170000
20

40850.0

AV$krivhiginventar/utstyr
Aktivert kostned Inventar/utstyr
AVskriVes over antall år
Arlig avskriy'ling ilveritar

300000
10

30000

r".

t . 'I k d bnves erll1QStl Sl,(f stat nve arehageplasser
Ahtåll Sats Sum

Barn over tre år 6 43000 258 000
Barn under tre år 1 8 50 000 900 000

.. fota I sum 1 1 58 000

r"


