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BETALINGSSATSER KULTURTJENESTER 2012

Vedlegg: Ingen

Sammendrag:

Betalingssatsene for utleie av kommunale kulturbygg og kommunale kultuaktiviteter skal
justeres hvert år. Dette gjelder både utleie av bygg og anlegg og kontingent i kulturskoien.
Satser er foreslått økt med 3,25 %, som er retningsgivende i statsbudsjettet for kostnadsvekst i
2012.

Saksopplysninger:

Utleie koinunale bygg og anlegg:

Fauske kommune har utleie av følgende kultubygg (ikke idrettsanlegg), utover skolebygg:
. Teletunet kultu- og aktivitetssenter

. Fauske kino

Fauske kommune har over en lang tidsperiode hatt retningsgivende prinsipper for utleie av
kommunale bygg:

. Kommunens frivilige og ikke-kommersielle lag og foreninger for bam og unge skal ha
gratis lokaler i kommunens bygg og anlegg til sine faste aktiviteter/undervisning.

. Lag/foreninger/arrangører som driver undervisning etter prinsippene i

"Voksenopplæringsloven" skal gis fritak for leie til faste ukentlge aktiviteter.
Kommunen legger Kunskapsdeparementets forskrift om "Rett til bruk av
undervisningslokaler" (lO. mai 1994) til grunn, og er retningsgivende for kommunens
praksislliei1ofdtíC§21 i Voksenopplæriiigsfoveii~

. Det skal være samsvar i pris for sammenlignbare forhold.

. Kommunens egne arrangementer fritas for leie i egne bygg og anlegg

. Pedagogisk tilrettelagte publikumstiltak og politiske aktiviteter skal ikke betale leie.

Disse prinsipper foreslås som retningsgivende for 2012 også.

Tidligere år har det vært spesifikke utleiesatser som er forskjellg fra midtuke, og helg.



I
Dette er noe som har hengt igjen fra tidligere år, når.det var egen vaktmestertjeneste ved de
enkelte bygg. Dette er nå falt vekk. Det foreslås derfor en fast pris, som er et snitt av de ulike
priser som har vært tidligere, og den generelle økningen er på 3,25 %, og basert på de
retningsgivende tall fra statsbudsjettet for kostnadsvekst i 2012.
Det foreslås imidlertid en økt pris for foreninger/lag/arangører som kommer utenom Fauske
kommune.

Kontingent kulturskole
Elevkontingenten i KulturskoIen er i 2011 på kr 2315,- pr år. Denne er lik for både voksne og
bar.
På gru av ulik lengde på de enkelte semester er prisene for de enkelte semester ulik.
Det tilstås moderasjoner på 50% søskenmoderasjon (søsken må ha samme registrerte adresse),
og 25% moderasjon på øvrige aktiviter, hvis eleven deltar på flere kultuskoleaktiviteter.
Ved fravær av lærer utover 2 leksjoner pr semester gis det forholdsmessig reduksjon i
kontingenten.
Kontingenten foreslås økt med 3,25 %.
Kulturskoien selger også tjenester til lag og foreninger, skoler og barnehager. Det er et eget
prisregime på dette salget.

INNSTILLING:

1. Utleiesatser for Fauske kino settes til:
I

. Leietakere frakommunen
Leietakere utenom kommunen

Kr 199Ö,-pr dø
Kr 5845,- pr døgn

2. KultlJrskolekontingent settes til:
Beskrivelse Pris 2011 Foreslått pris 2012
Ordinær kulturskolekontingent Kr 1040,- 1075,~
høst
Ordinær kulturskolekontingent Kr 1275,- 1315,-
vår
Salg av tjenester til Faktisk lønnsutgift pr time Faktisk lønnsutgift pr
skoler/bamehager time
Salg av tjenester til Kr 318,- pr klokketime + evt 328,- pr klokketime +
organisasjoner - voksne kveld-/helge-/høYidstilegg evt kveld-/helge-

lhøYidstilegg
Salg av tjenester til Kr 195,- pr klokketime + evt 200,- pr klokketime +
organisasjoner - bamunge kvelds-lhelge-/høYidstilegg evt kvelds-/helge-

/høYidstilegg
Læremidler i forbindelse med Materiell-avgift pr semester kr Materiell-avgift pr
kulturskoleundervisning 75,- for elever på billedkunst semester kr 78,- for

elever på biledkunst
Læremidler i forbindelse med Lærebøker/noter holdes selv Lærebøker/noter holdes

kultursko lleundervisning for elever på musikk selv for elever på
musikk

3. Prisreglement og rutinebeskrivelser for de ulike utleieobjekter og tjenester, skal gâ
fram av de enkelte tjenesters serviceerklæringer, og bekjentgjøres.
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DRIF-021112 VEDTAK- 23.11.2011

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:
1. Utleiesatser for Fauske kino settes til:

Leietakere fra kommunen
Leietakere utenom kommunen

2. Kulturskolekontingent settes til:
Beskrivelse Pris 2011 Foreslått pris 2012
Ordinær kulturskolekontingent Kr 1040,- 1075,-
høst
Ordinær kulturskolekontingent Kr 1275,- 1315,-
vår
Salg av tjenester til Faktisk lønnsutgift pr time Faktisk lønnsutgift pr
skolerIbarnehager time
Salg av tjenester til Kr 318,- pr klokketime + evt 328,- pr klokketime +
organisasjoner - voksne kveld-/he 1ge-/høYidstilegg evt kveld-/he1ge-

lhøYidstilegg
Salg av tj enester til Kr 195,- pr klokketime + evt 200,- pr klokketime +
organisasj oner - barn/unge kvelds-lhe1ge-lhøYidstilegg evt kvelds-Ihelge-

/høyidstilegg
Læremidler i forbindelse med Materiell-avgift pr semester kr Materiell-avgift pr
kulturskoleundervisning 75,- for elever på biledkunst semester kr 78,- for

elever på biledkunst
Læremidler i forbindelse med Lærebøker/noter holdes selv Lærebøker/noter holdes

kulturskolleundervisning for elever på musikk selv for elever på
musikk

3. Prisreglement og rutinebeskrivelser for de ulike utleieobjekter og tjenester, skal gå
fram av de enkelte tjenesters serviceerklæringer, og bekjentgjøres.

FOR-027/12 VEDTAK- 28.11.2011

Driftsutvalgets innstiling ble vedtatt med 8 mot 1 stemme.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
1. Utleiesatser for Fauske kino settes til:

Leietakere fra kommunen

Leietakere utenom kommunen

Kr 1990,- pr døgn
Kr 5845,- pr døgn

2. Kultllrskolekontirigent settes til:
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i

høst
Ordinær kulturskolekontingent Kr 1275,- 1315,-

vår

Salg av tjenester til Faktisk lønnsutgift pr time Faktisk lønnsutgift pr
skolerIbarnehager time
Salg av tjenester til Kr 318,- pr klokketime + evt 328,- pr klokketime +
organisasjoner - voksne kveld -/helge-/høYidstilegg evt kveld-Ihelge-

lhøYidstilegg
Salg av tjenester til Kr 195,- pr klokketime + evt 200,- pr klokketime +
organisasjoner - bamunge kve1ds-/helge-lhøYidstilegg evt kvelds-/he1ge-

lhøYidstilegg
Læremidler i forbindelse med Materiell-avgift pr semester kr Materiell-avgift pr
kulturskoleundervisning 75,- for elever på biledkunst semester kr 78,- for

elever på biledkunst
Læremidler i forbindelse med Lærebøker/noter holdes selv Lærebøker/noter holdes

kulturskolleundervisning for elever på musikk selv for elever på
musikk

3. Prisreglement og rutinebeskrivelser for de ulike utleieobjekter og tjenester, skal gå
fram av de enkelte tjenesters serviceerklæringer, og bekjentgjøres.

Even Ediassen
Rådman


