
Retningslinjer for lån og utleie av skoler og barnehager.
Sauda kommunestyre vedtar følgende:

1. Barnehager, skoler og frivillige lag og organisasjoner registrert i Sauda kommune,
skal i utgangspunktet få låne kommunale skoler og barnehager gratis dersom
aktiviteten i hovedsak er tilrettelagt for barn og unge under 18 år.

1. Skoler og barnehager leies normalt sett ikke ut til kommersiell drift. Det kreves egen
betaling for leie når dette eventuelt finner sted.

2. Tilbud til barn og unge skal prioriteres ved tildeling av tider.

3. Tildeling av tider følger skoleåretlbarnehageåret, og tildeles i utgangspunktet en gang
i året.

4. Utstyr som er nødvendig for å drive aktiviteten holdes av lånetaker om ikke annet er
avtalt med utleier.

5. Lånetaker står ansvarlig for å gjøre seg kjent med branninstruks.

6. Lånetaker står ansvarlig og kvitterer for utlånte nøkler.

7. Lånetaker skal levere nøklene tilbake innen en uke nå låneperioden er utløpt.

8. Lånetaker står ansvarlig for renhold. Ved mangelfullt renhold vil leietaker bli fakturert
for faktiske utgifter som utleier blir påført.

9. Lånetaker står ansvarlig for eventuelle skader som påføres bygg, inventar og annet
utstyr.

10. Ved overnatting skal låntaker fylle ut og fa underskrift på følgende skjema. “Søknad
om tillatelse til overnatting” Skjemaet ligg på hjemmesiden til kommunen og skal
leveres til Kundetorget i kommunen før overnatting gjennomføres.

11. Priser
• Utleie dagtid i barnehager og skoler

- Leiepris dag/kveld kr 50 pr time for klasserom, - og kr 75 for gymnastikksaler/
kantinebygg og barnehager.

• Utleie overnatting
- Fløgstad skule: Leiepris pr. overnatting er kr 75 kr per person for klasserom, og
gymnastikksal, minimumssats kr 1000,-.
- Risvoll skule: pr. Leiepris overnatting er for gymnastikksal er kr 100,- per pers,
minimumssats kr 1.500,-
- Sauda ungdomsskule: Leiepris pr. overnatting er for kantinebygg ved er kr 100,-
per pers, minimumssats kr 2.000,-.
- Saudahallen Leiepris pr. overnatting er for er kr 100,- per pers, minimumssats kr
10.000,-.

12. Minimumssatser for utleie justeres årlig i henhold til konsumprisindeksen.
Leieprisen iniciuderer ikke renhold.


