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Kommunestyret

PRISBOK ØRLAND KOMMUNE 2021
Kommunedirektørens innstilling
Vedlagt prisbok vedtas som framlagt.
Sakens bakgrunn og innhold
Generelt er prisene regulert med forventet pris- og lønnsvekst. Det er en nedgang i
feiegebyret fra 2020 til 2021. Forslag på renovasjonsgebyr skal behandles i styret i Fosen
renovasjon rett før kommunestyremøtet og de nye prisene vil bli distribuert så fort vi mottar
de.
Det er ingen endringer i prisene innenfor arealavdelingens ansvarsområde.
De prisene som har statlige maksimalsatser vil bli lagt inn når de er vedtatt.
Pris SFO plass.
Vi har gjennomført brukerundersøkelse for å kartlegge foreldres behov for åpningstid og ferie.
SFO skal være foreldrefinansiert og vi ønsker å finne en pris som blir lavest mulig samtidig som
det blir et tilbud som foreldre blir fornøyd med.
Av de som svarte så var det et stort flertall med ønske om en 2 delt pris for SFO. En pris for de
som ønsker SFO de dagene det er skole. En pris for de som ønsker SFO både i ferier og på
skoledagene.
Ut fra erfaringene så er det veldig mange som ikke benytter SFO i feriene. Slik det er i dag så
betaler alle for feriene selv om de ikke benytter plassen i feriene.

I beregningene som er gjort så er det tatt utgangspunkt i antall barn ved hver enkelt SFO og
hvor mye bemanning man har på den enkelt enhet ut fra dagens situasjon i forhold til
bemanningsnorm og sikkerhet.
Prisen som er beregnet for feriene (alle dagene det ikke er skole, unntatt de 5
planleggingsdagene) er ut fra at SFO slås sammen i feriene slik at den blir mest mulig
kostnadseffektiv.
Foreldrebetaling i barnehagene:
Prisen for helplass er i tråd med makspris for barnehageplass i henhold til regjeringens
budsjettforslag. Prisene for de andre plassene er justert i forhold til helplassen.

Priser Roret KF
Kampavgift Bjugnhallen er ny. Det er en harmonisering med Ørland Sparebank Arena.
Videre er prisene i Bjugn kulturhus harmonert med Ørland Kultursenter.
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