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Budsjett 2023 - Uttalelse fra Samarbeidsutvalget for Vestmyra og Hauan barnehage  

 

Samarbeidsutvalget (SU) for Vestmyra og Hauan barnehage har i møte 30.11.22 behandlet 

Kommunedirektørens budsjettforslag for 2023. 

 

SU har følgende uttalelse angående budsjett 2023: 

 

Forslag om reduksjon 0,1 årsverk assisterende styrer. 

SU ser med bekymring på forslaget om reduksjon i den administrative ressursen for Erikstad 

og Vestmyra/Hauan barnehager. Arbeidsbelastningen på styrerne i de to største barnehagene 

vil bli svært stor, og effekten vil merkes ekstra godt for Vestmyra/Hauan som har stor avstand 

mellom husene og vil få redusert stedlig ledelse. Det hevdes at tilbudet til barna ikke vil bli 

vesentlig påvirket, men SU vil påpeke at en delegering av arbeidsoppgaver til pedagogene 

helt klart vil gå ut over barna. Voksne tas bort fra barnegruppa, noe som i høy grad vil påvirke 

barna og de øvrige ansatte i barnehagene. 

 

Forslag om kostnadsreduserende tiltak ved å la stillinger stå vakant. 

SU synes det er leit at den økonomiske situasjonen i Fauske kommune tvinger fram tiltak som 

vil redusere kommunens muligheter til å tilby barnehageplasser til innflyttere og til barn som 

er født etter 1.desember. Kommunen trenger nye innflyttere og småbarnsfamilier, og ledige 

barnehageplasser er et viktig virkemiddel. 

 

Forslag om stenging av SFO på skolefrie dager. 

SU ser med bekymring på at det enda en gang foreslås å stenge SFO på skolefri dager. Dette 

tilbudet er viktig for småbarnsfamilier, og bør absolutt opprettholdes. SU vet at forslag om 

nedleggelse av tilbudet på skolefrie dager blant annet begrunnes i at tilbudet ikke benyttes 

tilstrekkelig i dag, og at det derfor kan virke som at behovet ikke er der. Det er likevel rimelig 

å anta at dette handler om at prisen på tilbudet om SFO på skolefrie dager er urimelig høyt, 

sammenlignet med nærliggende kommuner.   

 

 

  

        Martine Eidissen Nymo 

        SU-leder 

Sissel Alver 

Styrer/ sekretær for SU 
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