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Budsjett 2021 - Uttalelse fra Vestmyra barnehages 
Samarbeidsutvalg 
 
 
 
Samarbeidsutvalget (SU) ved Vestmyra barnehage har i møte 25.11.2020 behandlet 
Kommunedirektørens budsjettforslag for 2021. 
 
SU har følgende uttalelse angående budsjett 2021: 
 
I Budsjettforslaget for 2021 er tidligere vedtak vedrørende utvidelse av Erikstad barnehage 
og utfasing av Vestmyra barnehage hvitt bygg nøye beskrevet. Dette er et godt kjent vedtak 
som SU er inneforstått med.  
Budsjettforslaget inneholder imidlertid også et forslag om å legge ned én avdeling ved 
Vestmyra barnehage som følge av lavt fødselstall i 2020. SU har forståelse for at antall 
barnehageplasser må reduseres dersom søkergrunnlaget viser at man ikke har barn til å fylle 
plassene, og har således forståelse for at én kommunal barnehageavdeling muligens må 
legges ned i 2021.  
 
SU er imidlertid svært bekymret for de følgende det kan få for barnehagetilbudet i 
sentrumskjernen dersom både nedleggelse av én avdeling  og overføring av to avdelinger er 
tenkt gjennomført. Dette vil i så fall bety at Vestmyra barnehage står igjen med totalt bare to 
avdelinger fra høsten 2021. Barnehagens røde bygg har lokaler til tre avdelinger. 
 
Gjennom de siste årene har Vestmyra barnehage gradvis blitt nedbygget fra å ha totalt syv 
avdelinger fram til 2013 til dagens fem avdelinger. Vedtaket om utfasing av hvitt bygg, og 
dermed kun tre resterende avdelinger på Vestmyra har vært kjent i flere år, men at 
barnehagen i tillegg kan bli rammet av nedleggelse av én avdeling er nytt. 
 
Vestmyra barnehage har ved hovedopptak ikke hatt problemer med å fylle opp plassene. 
Barnehagen har mange brukere bosatt i sentrumskjernen og mange av familiene har større 
barn som går på Vestmyra skole, noe som gjør barnehagens beliggenhet svært gunstig. 
Barnehagen har også forholdsvis mange brukere som ikke har bil/sertifikat, og som vil få en 
mere belastende hverdag hvis de får barnehageplass i større avstand fra sitt bosted. 
 
Med bakgrunn i opplysningene ovenfor anmoder Vestmyra barnehages samarbeidsutvalg 
Kommunestyret om å sikre fortsatt drift av 3 avdelinger i Vestmyra barnehage. 

Berit Vestvann Johnsen 
Formannskapssekretær 
 Politisk sekretariat 
 



 

 

 
 
 
 

På vegne av Samarbeidsutvalget ved Vestmyra barnehage 
 
 
 

Martine Skjevik 
        Leder av SU 

 
Sissel Alver 
Styrer 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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