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Budsjett 2022 - Uttalelse fra Vestmyra barnehages 
samarbeidsutvalg 
 
Samarbeidsutvalget (SU) ved Vestmyra barnehage har i møte 24.11.2021 behandlet 
Kommunedirektørens budsjettforslag for 2022.  
 
SU har følgende uttalelse angående budsjett 2022: 
 
Forslag om felles leder for Vestmyra og Hauan barnehager. 
 
Barnehagelovens §24, første ledd sier at alle barnehager skal ha en forsvarlig pedagogisk og 
administrativ ledelse. Videre fremgår det av andre ledd at barnehagen skal ha en daglig 
leder. Kunnskapsdepartementet åpner for at det der det er hensiktsmessig avstand 
unntaksvis kan slås sammen små enheter med felles leder. 
Særavtalen om arbeidstid i barnehage (SFS 2201) sier at det i en barnehage med 42 plasser 
eller mer skal settes av hel stilling til lederoppgaver. 
 
Vestmyra barnehage ble høsten 2021 en mindre barnehage enn før,  da 2 avdelinger ble 
overført til Erikstad barnehage. Barnehagen har pr. dd 32 barn over 3 år og 11 barn under 3 
år, og totalt 13,9 årsverk inkl. lærling.  
I Utdanningsdirektoratets kriterier for tildeling av tilskudd knyttet til bemanningsnorm for 
barnehager defineres en liten barnehage som en barnehage med opptil 45 alderskorrigerte 
barn. Ved omregning til alderskorrigerte barn regnes barn under 3 år som to store barn. 
Vestmyra barnehage har 54 alderskorrigerte barn, og kan etter denne definisjonen altså ikke 
regnes som en liten barnehage. Hauan barnehage har 30 alderskorrigerte barn. 
 
Avstanden mellom Vestmyra og Hauan er ikke veldig stor, men den er stor nok til at man må 
ha bil for å komme raskt mellom enhetene. Avstanden vil vanskeliggjøre et samarbeid i det 
pedagogiske arbeidet med barna, og det er lite sannsynlig at man vil klare å bygge opp en 
felles kultur og følelse av å tilhøre samme barnehage. 
 
Forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse krever tilstedeværelse og nærhet. Vestmyra 
barnehage har etter mange års aktivt arbeid med arbeidsmiljøet klart å redusere 
sykefraværet betraktelig. Tilstedeværende ledelse, fellesskapsfølelse og trivsel er viktige 
elementer i HMS-arbeidet og SU frykter at dette viktige arbeidet bli skadelidende ved en 
sammenslåing av de to barnehagene. 
 
Samarbeidsutvalget ved Vestmyra barnehage mener, med utgangspunkt i 
redegjørelsen over, at felles ledelse for Vestmyra og Hauan barnehager ikke kan 
anbefales, og at det heller ikke er forenlig med de regler og føringer som ligger i 
gjeldende lover, forskrifter etc.  



 

 

Forslag om å avslutte SFO-tilbud på skolefrie dager. 
Å fjerne SFO-tilbudet på skolefrie dager vil gi svært store ringvirkninger. Det vil skape store 
problemer for familier med barn i småskolealder, og for disse personenes arbeidsplasser. 
For Fauske kommune som arbeidsgiver vil et slikt vedtak skape problemer med 
bemanningen i de aller fleste virksomhetene, og spesielt sommerferieavviklingen vil bli svært 
problematisk. 
 
Samarbeidsutvalget ved Vestmyra barnehage mener at forslaget om å kutte SFO-
tilbudet på skolefrie dager vil gi for store negative konsekvenser i samfunnet, og 
anbefaler at det ikke vedtas. 
 
 
 
 

Med vennlig hilsen 

 

 

   Eirik Velle Strømsnes 
                                SU-leder 

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