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BARNEHAGESTRUKTUR – UTTALELSE FRA FORELDREGRUPPA I ÅSE BARNEHAGE, høst 2019
Viser til rådmann og stab sitt budsjettforslag, vedrørende nedleggelse av Åse barnehage.
Foreldregruppa i Åse barnehage vil i den forbindelse gi en uttalelse i saken.

Vi ser nok en gang i Andøyposten at Åse barnehage blir foreslått lagt ned. Vi mener det er en skam at
barnehageeier, år etter år, skal true sine ansatte og foreldre med nedleggelse av barnehagen. Det er
også meget kritikkverdig at de ansatte og vi forelde ikke får innsyn i planene til Rådmann og Stab, før
journalisten fra Andøyposten presenterer forslaget for de ansatte, seint en fredags ettermiddag. De
ansatte opplever stor frustrasjon over å ikke vite hvor lenge de har jobben sin, dette er en stor
belastning for de berørte. Frustrasjonen og usikkerheten deles også med oss i foreldregruppa. Vi har
hatt et større dugnadsarbeid med oppgradering av uteområdet, og da i den tro at vi skulle få beholde
barnehagen i overskuelig framtid så lenge det er behov for en barnehage i bygda.

Åse barnehage har etter hovedopptak dekt 16,6 av 18 plasser, høsten 2019. Det betyr at barnehagen
så å si er full. Fra januar 2020 er barnehagen fullt oppdekt, og da kun med barn som bor på Åse. Det
er mange familier som blir berørt. Vi vil også minne om at søkertall varierer fra år til år, men etter
hva foreldregruppa kjenner til, har Åse barnehage vært tilnærmet full de siste årene. Det er flere vi
kjenner til som ønsker å komme tilbake til Andøya, og Åse, og det vil være av stor betydning om vi
fortsatt kan tilby tilflyttere en trygg og nær barnehage.

På Åse finnes det over 100 arbeidsplasser, både kommunale og private. En nedleggelse rammer ikke
bare innbyggerne i bygda, men også de foreldre som bor i andre bygder og som arbeider på Åse. Vi i
foreldregruppa kjenner til at det er folk med bosted i andre bygder, og arbeidsplass på Åse, som
ønsker å kunne benytte Åse barnehage, men ikke har fått plass.

Fra et miljøperspektiv, vil en nedleggelse føre til lenger reisevei for samtlige barn i Åse barnehage. I
dag er det gangavstand for flere familier og ansatte i barnehagen. En nedleggelse vil gi følgende
uheldige utfall:
•

Foreldre som bor og arbeider på Åse må kjøre sine barn til annen barnehage.

•
Potensielle foreldre med arbeidsplass på Åse, og bosted i andre bygder, må først levere sine
barn i annen bygd for så å kjøre til Åse på jobb.
•
Ikke alle foreldrene har sertifikat, og er dermed avhengig av buss for å hente barna. Det vil
være er svært ugunstig med tanke på dagens busstilbud, og vanskelig å kombinere med jobb og
barnehagens åpningstider.

Det er viktig å ha en barnehage der hvor det er arbeidsplasser og vi mener at en nedleggelse kan føre
til at det blir vanskeligere å rekruttere ønsket kompetanse til disse ulike arbeidsplassene! Vi mener
dere bør tenke på rekrutteringa av blant annet sykepleie og helsefagarbeidere, og at vi kan tilby
barnehageplass på Åse, i bygda hvor det er vedtatt å bygge nytt sykehjem.

Det er mye spennende aktivitet som skjer på øya i disse dager. Denne aktiviteten har potensiale til å
generere en rekke nye arbeidsplasser, som vil kreve bygder med mulighet til å ta imot nye familier,
med ny kompetanse. På dette tidspunktet mener vi det vil være defensivt å legge ned barnehagen på
Åse.

De siste årene har en rekke unge familier bosatt seg i bygda. Det har blitt bygget og restaurert en
rekke hus. Det viser at folk er optimistiske for fremtiden i bygda! Foreldregruppa er kjent med
småbarnsfamilier som ønsker å flytte hit, men at liten tilgang til boliger er et hinder per i dag (Vi har
tidligere ytret ønske om at det blir utredet bygging av flere kommunale boliger igjennom
Boligstiftelsen).

Foreldregruppa er fornøyd med det tilbudet som gis i barnehagen og opplever Åse barnehage som en
god og trygg barnehage for barna. I rådmann og stab sitt budsjett forslag legges det fram at en
nedleggelse av Åse barnehage vil gi flere lekevenner på lik alder. Slik vi ser det vil resultatet av en
nedleggelse på Åse føre til en svært uheldig splittelse av barnegruppa i lokalsamfunnet. Vi stiller oss
svært motvillige til å måtte splitte opp en trygg og god gruppe.

Foreldregruppa har forståelse for at det for administrasjonen i en strukturdebatt handler om å «få
størst mulig økonomisk gevinst», men vi tror ikke at det på sikt gir den økonomiske besparelsen som
det legges opp til. Vi vil heller oppfordre til en diskusjon om organiseringen av driften av
barnehagene, for å se på alternative besparelser. Slik vi ser det kan en slik diskusjon være mer
fruktbar, enn å tvinge gjennom et ulogisk vedtak om å legge ned en full barnehage.

Vi håper våre nyvalgte politikere vil støtte oss i dette, og da spesielt SP, som i sitt valgprogram
skriver følgende: «Andøy Senterparti vil arbeide for fortsatt gode skoler og god barnehagedekning i
hele kommunen. Senterpartiet ønsker et godt barnehagetilbud i hele kommunen».
For å ha levende bygder og at det skal være attraktivt for tilflyttere å slå seg ned her på Åse, vil det
være av stor betydning at vi har en barnehage i bygda.
Foreldregruppa i Åse barnehage anbefaler på det sterkeste videre drift av Åse barnehage.

Hilsen Kaisa K Herfindal og Kristine Lauritzen på vegne av foreldregruppa ved Åse barnehage

Den 14. november 2019 behandlet Eldrerådet rådmannens forslag til
budsjett for 2020, og har følgende kommentarer til dette:
Pleie og omsorg:
Forslag om ellerede nå å redusere sykehjemsplasser på ABBS fra 28 til 24.
Planen med å bygge ned sykehjemsplasser skulle ses i sammenheng med økning av
antall omsorgsboliger. Omsorgsboliger Andenes er på prosjektstadiet. Så økningen
av omsorgsboliger er enda ikke kommet.
Vi stiller derfor spørsmål om dette vil gi en reell besparelse?
Dette begrunner vi med følgende:
• Reduksjon av sykehjemsplasser vil kreve økt personalressurs hos
hjemmetjenesten og i omsorgsboliger pga at flere brukere vil trenge hjelp der.
• Det kan bli en utfordring økonomisk med økende døgnmulkt fra sykehus ved
at Andøy kommune kan ta imot færre ferdigbehandlede pasienter derfra hvis
plasser allerede nå reduseres til 24.
Ved lav bemanning og økt arbeidsmengde, vil sykefravær kunne øke. Dette er en
kjent mekanisme og som også koster penger.
Helse og familie ( her tas med et behov som er meldt, men ikke er funnet rom for)
Andøy kommune har et mål om å legge forholdene til rette for alle aldersgrupper.
Eldrerådet syns det er en god holdning. Vi ser også kommunen som en helhet og har
denne kommentaren under Helse og Familie.
•
•
•

Foreslått reduksjon i Helsestasjon/ jordmortjeneste med 50 % .
Ikke videreføring av stilling i kommunalt rusarbeid (tiltak ikke er funnet rom for)
Det er foreslått reduksjon i kommunenes psykologtilbud.

Reduksjon av disse tre punktene, vil gi et redusert tilbud til alle aldersgrupper.
Helse og omsorg- prosjektmidler til Demensteam og Info om Velferdsteknologi?
Vi ser forslaget om å ta bort Demensteamet. Dette har hatt en stor betydning for mange
pårørende. Vil det være mulig å søke på prosjektmidler for å videreføre dette?
Velferdsteknologi. Dette er et satsningsområde som det er avsatt penger til. Veldig bra. Vi
ser at det fins mye nytt i velferdsteknologi. Dette er så nytt og ukjent for de fleste og vi mener
at informasjon om konkrete ting angående velferdsteknologi er en god vei å gå. Både til oss i
Eldrerådet og for hele befolkningen. Kan det søkes på prosjektmidler for å kurse/ informere
ansatte, potensielle brukere og befolkningen?
Eldrerådet er kjent med at det fins prosjektmidler å søke på i forbindelse med et Statlige
prosjekt «Leve hele livet». Eldrerådet anbefaler at Andøy Kommune søker på dette. Dette vil
komme befolkningen til gode og bidra økonomisk i en vanskelig situasjon.

Vi ønsker dere lykke til med budsjettarbeidet og ser den store utfordringen det er.
Eldrerådet.
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Klage på veinavn - privat vei i Risøyhamn

Vi er eiere av veien som har fått navet " Ørntuva".
Ørntuva ligger fysisk ved innkjøring til Risøyhamn rett bak det første huset som eies av Alf Børge Nilsen
og Marit Olaussen. Ørntuva har ingen nærhet til våre eiendommer eller vår vei.
Våre hus er bygd på stedet til den gamle sommfjøsen til Benjaminsen.
Vi bygde veien til husene selv med tillatelse fra Statens veivesen og Th.Benjaminsen.
Andøy kommune ble 01.12.88 forespurt om å overta veien som kommunal vei, dette ble avslått.
Vi har alltid omtalt vår vei som Sommerfjøsveien. Forslag til veinavn ble også avgitt i møte om veinavn i
Risøyhamn sist vinter.
Vår vei er privat. Vi synes det er urimelig at kommunen skal navngi den.
Vi mener Ørntuva er helt feil navn på veien og ber om at vårt navn Sommerfjørsveien blir vedtatt.
Med vennlig hilsen
Eiere av Sommerfjøsveien;
Yngvar og May-Liz Vestjord
Rydning
Gårdnr 9/ bruks nr 188
nr 9/ bruks nr 187

Jan Tore og Bente Brunborg

Marianne

Gårdsnr 9/ bruks nr 189
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