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Høring kommunal barnehagestruktur Narvik kommune 2021
Narvik kommune sender med dette underlag om barnehagestruktur og handlingsalternativer
på høring. Høringsutkastet følger vedlagt.
Bakgrunnen for strukturendringen er forventet nedgang i folketallet i alder 1-5 år i kommunen
basert på prognoser for framskriving. Det vil bli behov for å nedskalere tilbudet i de
kommunale barnehagene. I tillegg er det et betydelig vedlikeholdsetterslep ved de fleste
enhetene som også må håndteres. Dette høringsdokumentet legger frem ulike alternativer,
som i sum skal gi Narvik kommune en bærekraftig og fremtidsrettet barnehagestruktur.
Høringsdokumentet gir en kort og faktabasert situasjonsbeskrivelse av demografiutvikling og
kapasitet i barnehagene i Narvik kommune ved aktuelle lokasjoner. De private barnehagene
er med i oversikten over total kapasitet i den enkelte kommunedel for å vise helhetsbilde.
Kommunen har ingen styringsrett over kapasitetsutnyttelsen til de private barnehagene.
Rådmannen ber om høringsinstansenes kommentarer og innspill til de foreslåtte
handlingsalternativene skissert under. Rådmannen ønsker spesielt høringsinstansenes
uttalelser om følgende forhold:











Postboks 64
8501 Narvik

Hvilke hensyn er viktig å ta når man vurderer barnehagestrukturen i en kommune?
Dette kan være nærhet, antall, størrelse, mv.
Er det lokale forhold som bør hensyntas i vurdering av barnehagestruktur i den
enkelte kommunedel? Dette kan være skolekrets, gang- og sykkelavstander, mv.
I hvilken grad gis det mulighet for bruk av kollektivtrafikk ved henting/levering til
barnehagene i den enkelte kommunedel, og er det muligheter for å kombinere
levering med bil og kollektivtransport til jobb?
Dersom du/din barnehage/samarbeidsutvalg fikk mulighet til å bestemme hvordan
innsparing skulle foregå i barnehagen, hva ville du foreslått som løsning?
Når foresatte søker om barnehageplass er det ofte viktig med nærhet til hjem,
arbeidssted eller pedagogisk profil i barnehagen. Hvordan påvirker de ulike
alternativene i utredningen hvilke barnehager du/dere vil søke på/ville ha søkt på?
Hvordan vurderer du/din barnehage/samarbeidsutvalg følgende kvaliteter i
forbindelse med barnehagene; beliggenhet og størrelse.
Det oppfordres til å komme med alternative konsepter til utredning av
barnehagestruktur som supplement til foreslått liste i høringsutkastet.
Andre innspill

Telefon: 76 91 20 00
www.narvik.kommune.no

E-post: postmottak@narvik.kommune.no
Org.nr: 959 469 059

Høringsfrist er søndag 19. desember 2021.
Vi ber om at høringsinnspillene merkes med “Høringssvar barnehagestruktur. Sak
21/6018” og sendes postmottak@narvik.kommune.no innen 19.12.2021.
Vi ber videre om at det fremkommer tydelig av uttalelsene om kommentarene er generelle og
/eller om de knytter seg til de konkrete tiltakene som foreslås.
Høringssvar er i utgangspunktet offentlige etter offentlighetsloven, og høringssvarene vil bli
publisert.

Med hilsen
Tommy A. Eide
Kommunalsjef Oppvekst

Baard Espen Arnøy
Controller økonomi
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