Endringsforslag budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Kapittel 1 Vedtak
(7) Betalingssatser for folkebadene
Det ble i 2021 vedtatt av kommunestyre å få inn for gratis basseng i Hemnes kommune. Ser
nå i rådmannens forslag til budsjett at det legges opp til å ta tilbake betaling i basseng, og det
legges opp til en økning av satsene.
Dette stiller vi oss negative til. Gratis folkebad er et viktig ledd i det å skape en god kommune
som retter fokus mot et godt tilbud til barnefamilier. Det er i hovedsak familier og barn som
benytter seg av dette tilbudet, og det ønsker vi fortsatt skal være gratis.
Vi ønsker svar på hva inntektsgrunnlaget er ved betaling i basseng, og hva er årsaken til at det
innføres igjen?
Forslag: Ikke innføre betaling av folkebad.
Utredning budsjett
5. Utrede matordning i barnehagene
Hemnes SV foreslår at matordning i barnehagene i Hemnes gjeninnføres, men at frokost
unntas. Barna spiser frokost hjemme eller har med matpakke.
Barnehagene lager lunsj og et måltid inkludert frukt innenfor tiden det er flest personale på
jobb.
Foreldrebetaling: Makspris for 2022 kr 350 pr mnd som kan indeksreguleres.
Forslag: Hemnes SV forslår å ta tilbake matordning i barnehagene. Frokost utgår. Dette blir
basert på matpakke eller at barna spiser før de kommer. Lunsj og frukt innføres i alle
barnehager.
Økning av personalressurser anses ikke påkrevet.
6. Utrede utvidet åpningstid i barnehagene
Forslaget om utvidet åpningstid i barnehagene vil være til fordel for de foreldre som har lang
pendlervei til og fra jobb. Det er positivt at Hemnes kommune ønsker å legge til rett for dette,
men vi stiller oss kritisk til forsalget, sett fra et barns perspektiv. Vi forstår utfordringen til de
foreldre for disse 10 barn måtte ha i å få jobb og privatliv til å gå opp, men sett fra barnets
opplevelse av en ekstra lang dag i barnehagen og lengre tid vekke fra foreldrene sine, øsnker
vi at rådmannen kan se på muligheten for å kunne bruke deler av foreslått finansiering
(469 509 Bjerka barnehage og 2 621 112 alle barnehager) til å innføre matordning i
barnehagen.
Forslag: Hemnes SV forslår å stryke forslaget om utvidet åpningstider i barnehagene. Deler
av forslått finansiering kan gå til matordning i barnehagene.

Opprettelse av stilling som Kulturkonsulent
Hemnes SV ser med bekymring på den kommunale forvaltning av kultursaker. Så vidt oss
bekjent er det i dag ingen med kulturfaglig bakgrunn som administrerer kultursaker.
Kulturetaten eksisterer ikke lenger, og oppgaver innenfor fagfeltet er fordelt på flere tilsatte
rundt om i den kommunale administrasjonen. Oss bekjent har ingen av disse personene
kompetanse for å arbeide med kulturrelaterte oppgaver. Dette bidrar til lite helhetstenking og
planlegging rundt kulturområdet. Det bidrar også til at det er vanskelig for publikum å vite
hvor de skal henvende seg med kulturrelaterte spørsmål. Situasjonen slik den er nå, er etter
vår mening uverdig for en kommune som liker å kalle seg «Kulturkommune» Kultur er viktig,
det er den som gir oss identitet.
Hemnes har et aktivt frivillig kulturliv, og det er viktig å ha en person i den kommunale
administrasjon med kulturfaglig bakgrunn de kan henvende seg til og som kan bidra med råd
og bistand. Dette vil bidra til å styrke kulturlivet i kommunen og vil kunne sikre at
kulturområdet får en helhetlig satsning
Kulturlivet er en viktig bidragsyter i det forebyggende arbeid blant barn og unge, det er derfor
viktig at vi har kulturfaglig kompetanse i den kommunale administrasjonen.
På bakgrunn av overstående foreslår Hemnes SV at det i budsjettet for 2022 avsettes midler til
100%stilling som kulturkonsulent, og at Rådmannen gjennomfører ansettelsesprosess i løpet
av vårhalvåret.

