
Høringsinnspill 

 

Delta 
 

 
 

 
 

Rådmannens kommentar: 

- Ønsker ikke nyetablering av private barnehageplasser dersom det må legges 
ned kommunale barnehageplasser 

- Lik bemanningsnorm vil kunne gjennomføres ved å legge ned færre av de 
foreslåtte barnehagene – dette vil også kunne gi mindre behov for vikarer 

 
 

Rådmannen tar høringsinnspillet til orientering, og viser til rådmannens 

avsluttende kommentar nederst i tabellen. 
 

Fagforbundet Harstad 
 

 
 
 

 
 

 
 
Rådmannens kommentar: 

- Viser til vedtak i partssammensatt utvalg, og går imot at det gis 
driftstilskudd til 18 nye plasser i Løvåsen barnehage, oppfordrer rådmannen 

til å innføre samme bemanningsnorm i avdelings og basebarneager, og 
forutsetter at det ved fremtidige privatisering av kommunale 
barnehageplasser drøftes en virksomhetsoverdragelse med organisasjonene. 

- Ber om at det tas hensyn til at det er behov for barnehageplasser både i 
sentrum og i distriktene. Viser til et dårligere kollektivtransport tilbud i 

distriktene enn i sentrum 
 
Rådmannen tar høringsinnspillet til orientering, og viser til rådmannens 

avsluttende kommentar nederst i tabellen 
 



SU Hinnstein barnehager 
 
 

 
 

 
 
 

 
Rådmannens kommentar: 

- Opplever det som kommunal ansvarsfraskrivelse å erstatte kommunale 
barnehager med nye private barnehager. 

- Foreldre bør kunne velge hvor de vil ha en barnehageplass, og om de vil ha 

en avdelingsbarnehage eller en basebarnehage 
- Ønsker at Trygge barnehager skal få en ny tomt til disposisjon, da tomten 

på Stangnes ligger i et industriområde. 
- Peker på gode muligheter for kollektivtransport til og fra Breivik barnehage 
- Det planlegges mange nye boliger i området 

 
 

Rådmannen tar høringsinnspillet til orientering, og viser til rådmannens 
avsluttende kommentar nederst i tabellen. 

155 signerte underskrifter – 
kopi av vedtak sendt inn fra 
SU i Hinnstein barnehage 

 
 

Rådmannens kommentar: 

- Samme tekst som høringsinnspill fra SU i Hinnstein barnehager 
 
 

 
 

Rådmannen tar høringsinnspillet til orientering, og viser til rådmannens 
avsluttende kommentar nederst i tabellen. 



Foreldre i Fauskevåg 
barnehage 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
Rådmannens kommentar: 

- Sørsiden av byen regnes av folk i eiendomsbransjen som mest attraktiv for 
nyetableringer 

- Planlegges boligfelt med 50 boenheter i Sørvik 

- Nordlysparken under planlegging 
- Savner logistikkutfordringer for befolkningen i Sørvik/Fauskevåg ved 

nedlegging av barnehage – vanskelig for mange foreldre å komme seg 
nordover til barnehage, ikke alle skal helt til sentrum på arbeid 

- Barnehage i Fauskevåg skole må ikke bare vurderes i forhold til økonomi, 

men i forhold til at det er en barnehage i et nærmiljø – det må tas større 
verdihensyn 

- Henstiller til politikerne om å vektlegge potensialet i utviklingen i Sørvik/ 
Nordvikområdet. 
 

 
Rådmannen tar høringsinnspillet til orientering, og viser til rådmannens 

avsluttende kommentar nederst i tabellen. 
 

Brokvik velforening 
 
 

 
 

 
 
 

 
Rådmannens kommentar: 

- Opplever av Fauskevåg skole fungerer godt som barnehage, det er fint å ha 
egen gymsal 

- Fint og godt skjermet uteområde 

- Stor tilstrømming av småbarnsfamilier de siste årene 
- La foreldre som bor og arbeider i området slippe å kjøre inn mot sentrum 

- Eventuell, ny kommunestruktur kan gjøre Fauskevåg/Sørvik til et 
knutepunkt i en ny, større kommune. 

 

 
Rådmannen tar høringsinnspillet til orientering, og viser til rådmannens 

avsluttende kommentar nederst i tabellen. 
 



Fauskevåg velforening 
 
 

 
 

 
 
Rådmannens kommentar: 

- Ber kommunen ta hensyn til den utviklingen som nå skjer i sørbygda 
- Vekst i folketall 
- Flere boliger for salg, ev nybygg 

- Forsvarets kommende oppbygging på Evenes og i Ramsund bør inntas i 
vurderingene  

- Driftskostnader i Fauskevåg kan reduseres ved å ta inn flere barn 
 
Rådmannen tar høringsinnspillet til orientering, og viser til rådmannens 

avsluttende kommentar nederst i tabellen. 
 

Foreldregruppa i 
Gangsåstoppen 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Rådmannens kommentar: 

- Bevar de små avdelingsbarnehagene – vil ha valgmuligheter 
- Viser til div forskning som er skeptisk til basebarnehager  

- Mener at brukerundersøkelsen viser at foreldre er mer fornøyd med 
avd.barnehager  

- Basebarnehager – for mye logisitikk  

- Lik bemanningsnorm gir redusert behov for å legge ned barnehageplasser 
- Rett til plass når du har behov reduserer behovet for å legge ned avd. 

barnehager 
 
Rådmannen tar høringsinnspillet til orientering, og viser til rådmannens 

avsluttende kommentar nederst i tabellen.  
 

SU Harstadåsen 

 
 
 

 
Rådmannens kommentar: 

- Ønsker fortsatt drift av Brattbakken 

- Lik bemanningsnorm (lik avdelingsbarnehagene) 
 
 

 
Rådmannen tar høringsinnspillet til orientering, og viser til rådmannens 

avsluttende kommentar nederst i tabellen. 
 



SU Grønnebakkan 
 
 

 
 

 
 

Rådmannens kommentar: 

- Flere barn fra asylmottak bør få en garanti for barnehageplass 
- Bekymringsfullt med stadig flere store basebarnehager og lav 

bemanningsnorm 

- Viktig med barnehager i nærmiljø / ikke sentraliser 
- Mulighet til plass etter behov (ikke alder) 

 

Rådmannen tar høringsinnspillet til orientering, og viser til rådmannens 
avsluttende kommentar nederst i tabellen. 

 

SU Froskedammen 

 
 

Rådmannens kommentar: 

- Lik bemanningsnorm i avdlings- og basebarnehagene i Harstad 

 
 

Rådmannen tar høringsinnspillet til orientering, og viser til rådmannens 
avsluttende kommentar nederst i tabellen. 

 

Ansatte i Gangsåstoppen 
 

 
 

 
 
 

 
 

Rådmannens kommentar: 

- Har vært gjennom flere omstillinger de siste årene, belastende for de 
ansatte 

- Har mange foreldre som ønsker små avd. barnehager – bør være valgfrihet 
- Fornøyde bruker i brukerundersøkelsen  

- Lik bemanningsnorm i avdelings og basebarnehager 
- Barnehager for barn med ulike forutsetninger og behov 
- Politikere (administrasjon) må sette seg inn i nyere barnehageforskning 

 
 

Rådmannen tar høringsinnspillet til orientering, og viser til rådmannens 
avsluttende kommentar nederst i tabellen. 

 



SU Heggen 
 
 

 
 

 
 
Rådmannens kommentar: 

- Lik bemanningsnorm i avd. og basebarnehager 
- Flere pedagoger enn i avd. barnehager betyr at det skal settes av mer tid til 

planleggingstid (10% pr ansatt – dvs. tilsvarende 20% stilling i ekstra tid til 

planlegging i en 4 bases barnehage) 
- Vanskelig å bruke grupperom pga få ansatte i basebarnehagene 

 
 

Rådmannen tar høringsinnspillet til orientering, og viser til rådmannens 

avsluttende kommentar nederst i tabellen 
 

Familien Myklebust 
(2 foreldre i Trondarnes 

musikkbarnehage) 
 
 

Rådmannens kommentar: 

- Bevar Trondarnes musikkbarnehage 
- Reell frihet til å velge avdelingsbarnehage / basebarnehager fremstår som 

lite attraktivt 
 
 

Rådmannen tar høringsinnspillet til orientering, og viser til rådmannens 
avsluttende kommentar nederst i tabellen. 

 

SU Sørvik oppveksts. 

 
 
 

Rådmannens kommentar: 

- SU støtter uttalelsen til foreldre i Fauskevåg barnehage, og henstiller til at 

barnehagen beholdes og at planen om ny barnehage i Sørbygda tas opp 
igjen 
 

Rådmannen tar høringsinnspillet til orientering, og viser til rådmannens 
avsluttende kommentar nederst i tabellen. 

 



UF (Utdanningsforbunde) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Rådmannens kommentar: 

- Det bør ikke gis driftstilskudd til 18 nye plasser i Løvåsen 
- Ønsker ikke at private aktører skal få etablere flere barnehageplasser 
- Nytt, større barnehagebygg i Sørvik må vurderes på nytt 

- Kommunen bør ha både små og store barnehager 
- HK må forhandle med UNN om fortsatt drift av Brattbakken 

- Bemanningsnormen i basebarnehagene må være lik avdelingsbarnehagene 
- Dette er særlig viktig for de yngste barna 
- I tillegg bør pedagognormene i barnehagene være på 50% (min merknad: i 

dag ca 33% i avdelingsbarnehager og 43% i basebarnehagene) 
- Forventer en god prosess ved overtallighet 

 
 

Rådmannen tar høringsinnspillet til orientering, og viser til rådmannens 

avsluttende kommentar nederst i tabellen. 
 

SU Holtet barnehage 
 

 
 
 

Rådmannens kommentar: 

- Det bør være lik bemanningsnorm i alle barnehagene 
- Pga mange ulike behov oppleves også dagens norm i avdelingsbarnehager 

som for lav. 
 
 

Rådmannen tar høringsinnspillet til orientering, og viser til rådmannens 
avsluttende kommentar nederst i tabellen. 

 

Judith H 

 
 
 

Rådmannens kommentar: 

- Tilbudet til de yngste må styrkes, ikke bygges ned 

- Det bør bygges barnehage på Trondenes 
 
 

Rådmannen tar høringsinnspillet til orientering, og viser til rådmannens 
avsluttende kommentar nederst i tabellen. 



SU Trondarnes musikkbh 
 
 

 
 

 
 

Rådmannens kommentar: 

- Bevar Trondarnes musikkbarnehage 
- Trondenes er et tilflyttingsområde 
- Økende etterspørsel 

- Viktig med barnehage i nærmiljøet 
- Ivareta mangfoldet (små og store barnehager) 

 
 

Rådmannen tar høringsinnspillet til orientering, og viser til rådmannens 

avsluttende kommentar nederst i tabellen. 
 

Rødt Harstad 
 

 
 
 

 
Rådmannens kommentar: 

- Kritisk til kommersielle aktører i offentlige tjenester 
- Nei til privat profitt 

- Private aktører kan velge å legge ned en bedrift som ikke tjener nok 
- Legg mer vekt på pedagogisk kvalitet og arbeidsforhold 

 

 
Rådmannen tar høringsinnspillet til orientering, og viser til rådmannens 

avsluttende kommentar nederst i tabellen. 
 

FO (Fellesorganisasjonen) 
 
 

 
Rådmannens kommentar: 

Støtter Fagforbundet sin uttalelse 
 

 

Rådmannen tar høringsinnspillet til orientering, og viser til rådmannens 
avsluttende kommentar nederst i tabellen. 
 

 
Rådmannens kommentar til flere innspill: 

 

Det er kommet inn 20 høringsinnspill. Mange av disse innspillene tar opp de samme forholdene. Det er derfor 

hensiktsmessig å komme med en samlet kommentar: 
 

- Mange ønsker en lokal bemanningsnorm lik avdelingsbarnehagene i Harstad. Ved å la være å legge ned 



barnehager slik det er foreslått i sak 16/5248, kan det være praktisk mulig å innføre en slik bemanningsnorm.  
Rådmannen har ikke disponible midler til innføring av en felles lokal bemanningsnorm, og avventer en varslet, 
statlig norm for bemanning i barnehagene 

 
UF (Utdanningsforbundet) ønsker i tillegg en økning i pedagognormen i barnehagene fra ca 35% til 50%. 

En endring av pedagognorm kan gjøres gradvis ved å erstatte assistenter med pedagoger ved naturlig avgang 
fra stillingen.  
Det vises til forslag i statsbudsjettet om at regjeringen i løpet av våren 2017 vil sende et forslag om felles 

bemannings- og pedagog norm ut på høring.  
 

- Flere ønsker at Brattbakken barnehage skal opprettholdes. Bygget og eiendommen eies av UNN 
(universitetssykehuset Nord-Norge). Harstad kommune er i forhandlinger med UNN, det er pr idag ikke avklart 
om et leieforhold kan forlenges etter august 2017. Det synes ganske klart at det uansett ikke vil være aktuelt for 

kommunen å få leie lenger enn til august 2018. 
Rådmannen vil i VHP vurdere hvilke tiltak som er mulig med tanke på å sikre et tilstrekkelig antall 

barnehageplasser i sentrum 
 

- Flere gir uttrykk for at foreldre må ha valgfrihet, både i forhold til barnehagens geografiske plassering og i 

forhold til om de vil ha en større eller mindre barnehage for sine barn (basebarnehage / avdelingsbarnehage). 
Det vil i en kommune ikke være mulig å imøtekomme alle foreldres ulike behov til en hver tid. Rådmannen vil så 

langt det er mulig innenfor eksisterende rammebetingelser planlegge barnehagene i Harstad slik at flest mulig 
kan få et akseptabelt barnehagetilbud.  

 
- Flere ønsker at Trondarnes musikk barnehage skal opprettholdes. Dette er en privat barnehage, og Harstad 

folkehøgskole ønsker ikke lenger å drive denne barnehagen. Harstad folkehøgskole ønsker også å bruke de 

eksisterende lokalene til andre formål. 
 

- Flere innspill viser til at Harstad kommune ikke bør gi driftstilskudd til nye, private barnehageplasser. 
 
Rådmannen vil forøvrige uttrykke at Harstad kommune har et godt samarbeid med de private 

barnehageaktørene som er etablert i Harstad, og de private barnehagene får gode tilbakemeldinger på 
brukerundersøkelser 

 



- Mange har argumentert for en bevaring av Fauskevåg barnehage. Det er også kommet et forslag om å øke 
antallet barn for å redusere kostnader pr barn. Rådmannen viser til at en økning av antall barn vil gi en økning 
av antallet ansatte, det vil derfor ikke være en stor økonomisk gevinst ved en slik endring. 

- UF (Utdanningsforbundet) ønsker å øke  
 

 
 

 

 
 

 

 


