
Til Smøla Kommunestyre. 

Sommerstengte barnehager! 

Smøla er en kommune med et næringsliv som i stor grad har høysesong i sommerhalvåret. Dette 
gjelder i stor grad for havbruk, reiseliv og med dette også naturligvis butikker. 

Vi som er næringsaktører har en stor del småbarnsfamilier blant våre ansatte, og det vil nok også 
våre fremtidige ansatte være. Vi ser på det som uheldig at tilbudet reduseres med å «styre» 2 uker av 
årets 5 uker ferie til uke 29-30 for disse (er vel også stengt en uke i romjula). 

Våre ansatte har gjennom FAU x 4 barnehager tydelig uttalt sin mening ang saken. Det ser ut som at 
disse høringsuttalelsene ikke blir lyttet til etter hva vi har fått tilbakemeldinger om.  

Det som kan oppleves litt merkelig er at ansatte i Smølas barnehager ikke er inhabil i en 
avstemningsak om sommerstenging av egen arbeidsplass, men dette regner vi med er sjekket ut. 

Ut fra en arbeidsgivers ståsted er det selvsagt enklest å avvikle 3 ukers ferie dersom 2 uker kan tas 
samlet. Men vi som driver næring i kommunen ser på det på som mer utfordrende å måtte styre hele 
Smølas næringsliv til styrt ferie i uke 29-30.. 

Har forstått det slik at det i de siste årene har tilbudet vært lite benyttet, men det blir benyttet å det 
er det viktigste. Alternativet kan evt. være å ha begrensede plasser i perioden, helt stengt vil gi store 
utfordringer. 

Som næringsaktører på Smøla så er det faktisk en nødvendighet at det er åpen barnehage på 
sommeren. Dette for å opprettholde en forsvarlig drift av vårt næringsliv. 

 

 
Torgeir Grindskar | Produksjonsdirektør Midt 
SalMar Farming AS | 7266 Kverva 
Mob: 971 53 365| Sentralbord: 72 44 79 00 
E-post: torgeir.grindskar@salmar.no | www.salmar.no  
  

 
 
Rune Roksvaag Tuven 

Daglig leder 

Byggern Smøla Trelastlager AS 
Mobil: +47 913 04 327 | E-post: rune@smolatre.no | Adr.: Rådhusveien 21 – 6570 Smøla 

www.smolatre.no | http://www.facebook.com/byggernsmola 

 
 

      -Fagkunnskap gir trygghet 
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