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Formannskapet
Kommunestyret

Vedrørende Hábmera suohkana- Hamarøy kommunes involvering i drift av Vuonak
mánájåroj AS
Kommunedirektørens innstilling
1. Kommunestyret tar saken til etterretning.
2. Kommunestyret stiller seg bak kommunedirektørens vurdering og vedtar at Hábmera SuohkanHamarøy kommune ikke skal forberede søknad til Statsforvalteren for å påta seg økonomiske
forpliktelser i forbindelse med saken.
3. Ved en eventuell nedleggelse av den private barnehagen Vuonak mánájåroj AS, skal det
kommunale barnehagetilbudet i området styrkes.

Sakens bakgrunn og faktagrunnlag
Stiftelsen Árran har som eier av Vuonak mánájåroj AS henvendt seg til kommunen for hjelp til å komme
seg ut av den økonomiske situasjonen selskapet befinner seg i. Stiftelsen har utarbeidet en
situasjonsbeskrivelse av saken som ligger vedlagt saken.

Kommunedirektøren har i beredskapssammenheng utredet kommunens mulighet til å ivareta de barna
som står i fare for å miste den barnehagen de er vant til å møte opp i.
Her er oversikt over antall barn som styrer i Vuonak mánájåroj har kommet med for høsten-21:

2020: 1 barn født i april
2019: 3 barn født i januar (2 stk) og juli
2018: 2 barn født i januar og mars
2017: 2 barn født i januar og november, det ene barnet har halv plass
2016: 2 barn født i august og oktober

Fra 15.desember har vi tatt opp 4 barn: 1 barn født i 2017, 1 barn født august-20, 2 barn født i februar21

Her er en vurderinger som er gjort av oppvekstsektoren med tanke på å eventuelt ta imot barn fra
Vuonak mánájåroj.
Vurdering av ulike tilbud som kan gis i kommunal regi.
Drag barnehage er godkjent for 36 plasser.
Vi har for tiden 24 plasser dekt, med riktig grunnbemanning og pedagogisk bemanning.
Vi har i dag ledig 3 plasser på småbarns avdeling og 6 barn på storavdeling. Hvis vi tar inn flere barn,
må bemanning økes.

Fra august 2022 – går 6 barn ut av barnehagen og over til skolen. Vanskelig å forutsi hvor mange som
begynner av nye barn. Men, det er ikke født mange som kan søke.
Fra høsten 2022 har Vuonak barnehage – 5 barn over 3 år og 7 barn under 3 år.
Rent fysisk så tror jeg at alle barn fra Vuonak vil kunne få plass i Drag barnehage. Med tanke på
samisk språk og dens sårbarhet, er dette ikke å anbefale. Det vil bli vanskelig å opprettholde samisk
språk, slik det er ønsket.
En annen mulighet er legeboligen.
Den er godkjent for barnehage, og med noen justeringer kan dette sikkert fungere inntil videre.
Barnehagen må da være fleksibel i å bruke uteområdet som finnes i nærheten, og eventuelt dele Drag
barnehage sin. For å bemanne Vuonak fra høsten 2022, så trengs det 3 voksne. Kanskje 2 pedagoger
og en assistent, med styrer fra Drag barnehage.

Videre har Hábmera suohkan- Hamarøy kommune ved Ordfører tatt initiativ til- og fått gjennomført et
møte med statlige myndigheter, der også Árran var representert, om sakens kompleksitet. Kommunen
ved Ordfører har også vært drøftingspart også i forhold til et møte med Sametinget om samme sak, her
er et oppfølgingsmøte under planlegging.
Hábmera suohkan- Hamarøy kommune er på listen over ROBEK-kommuner og kan ikke påta seg
økonomiske forpliktelser, så som opptak av og nye lån eller gi lånegarantier, uten at dette er godkjent
av Statsforvalteren. Dette medfører at alle forslag om flytting av økonomisk risiko fra Vounak Mánájåroj
AS til kommunen er så godt som utelukket.

Kommunedirektørens vurdering
Som inngang til denne saken vil kommunedirektøren presisere at ansvarsfeltet for kommunedirektøren
er forsvarlig drift av hele kommunens tjenestetilbud til beste for alle innbyggerne. Kommunedirektøren
er videre godt klar over det særlige forvaltningsansvaret Hábmera Suohkan har for det lulesamiske
språket, og forstår den bekymringen som Styret i Árran stiftelsen har for denne saken.
Kommunedirektøren er i likhet med stiftelsen urolig for at denne saken kan forringe og/ eller tilbakestille
alt det gode arbeidet som er gjort over tid for å redde språket slik at dette ikke går tapt. Dette er en stor,
viktig og nødvendig diskusjon som etter hvert må løftes opp. Kommunedirektøren mener at denne
saken kunne vært underlaget til en slik sak, dersom det var språket man ønsket å verne om. I stedet for

å få en slik debatt og drøfting har selskapet valgt et løp i denne saken som i alt for stor grad er
økonomisk betinget, derfor må også kommunedirektørens vurdering gjenspeile dette faktum.
Kommunedirektøren har gjennomgått notatet fra stiftelsen Árran, som er eier av selskapet Vuonak
Mánájåroj AS, og har med bakgrunn i dette funnet at saken i det hele dreier seg om en feilslått
investering som ikke kan forsvares verken på kort eller lengre sikt, gitt de inntektene som ligger til
grunn for driften.
Stiftelsen anser at det ikke er formålstjenlig å utrede alternativer for driften av barnehagen, og da har
man på mange måter låst seg inn i et spor der det egentlig bare er en farbar vei videre. Det er at
Hamarøy kommunen og/eller andre interessenter overtar den økonomiske risikoen med tiltaket, uten å
skulle ha noe som helst innflytelse på driften av barnehagen.
Kommunedirektøren er kritisk til at man i notatet ikke tar inn over seg det ansvaret som ligger på eierne
i dette tilfellet. På den positive siden har man fått en noe lavere rente som avlaster økonomien noe,
men det kommer ikke frem om selskapet har prøvd å bedre økonomien gjennom gjeldsforhandlinger
med långivere. Dette er et tiltak som selskapet burde ha avklart før man ber kommunen om utvidet
økonomisk bistand.
Uavhengig av dette kan ikke kommunedirektøren anbefale at Hábmera suohkan- Hamarøy kommune
skal påta seg forpliktelser som private har pådratt seg, til det er kommunens økonomi for skjør, og det
er heller ikke kommunen som kan avgjøre i et slikt tilfelle. Kommunedirektøren er av den formening at
dersom man, uansett årsak, velger å stå utenfor de kommunale tjenestetilbudene så er det på eget
økonomisk ansvar. Med dette som bakteppe mener kommunedirektøren at det mest nærliggende vil
være at stiftelsen selv kjøper tilbake bygningen, refinansierer og leier denne ut til Vuonak Mánájåroj
AS, som da kan drifte videre uten gjeldsbelastning.
Alternativt tenker kommunedirektøren at det ikke er unaturlig, gitt den økonomiske byrden som Vuonak
Mánájåroj AS har påtatt seg, at selskapet går inn i drøftinger med revisor og får vurdert grunnlaget for
videre drift. Kommunedirektøren anser det som ethvert styres ansvar å få vurdert dette når det
økonomiske grunnlaget for driften svekker seg.
Kommunedirektøren kan være villig til å imøtekomme stiftelsen i forhold til drift av en samisk
barnehage, men da blir driften i regi av barnehagene i Hábmera suohkan- Hamarøy kommune. En
overtakelse av bygningsmasse, aksjeposter eller videreføring av et AS er utelukket på nåværende
tidspunkt, slik kommunedirektøren ser det.
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