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VEDRØRENDE BARNEHAGEDRIFT PÅ VIK.

Viser til kommunalt vedtak om midlertidig nedleggelse av barnehagen på Vik.
Etter hva en forstår er det også utredet alternative løsninger for bruk av lokalene, herunder
bygging av mindre boenheter.
Behovet for barnehage vil kunne variere noe fra år til år. Slik vi ser det, vil det være nødvendig å
kunne sikre full barnehagedekning i kommunen, i tråd med regjeringens løfter på dette området.
Sysselsettingen i Flatanger har kanskje aldri vært større enn de senere år. Nesset Fiskemottak
sysselsetter om lag 40 personer, oppdrettsnæringen har søkt etter —og ansatt stadig flere, både på
land og til sjøs. Båtbyggeriene har også hatt et oppsving, og så har vi en "byggeboom" innen
hytte og fritidsbebyggelse. Kort sagt; det går så det suser.
Det er betenkelig at Flatanger Kommune fremstår som en bremsekloss i samfunnsutviklingen, og
ikke er mer offensive i forhold til utviklingen en nå ser på flere områder innen
næringsvirksomheten i kommunen, herunder de behov som øker i tråd med økt aktivitet.
Vi sysselsetter flere utenlandske arbeidere, og en økende andel av disse er familier. Det er flere
familier som ønsker å bosette seg på permanent basis i kommunen. Det skal vi være glade for, og
dette er ressurspersoner som har mye å bidra med i lokalsamfunnet. Vi har alle et ansvar for å
integrere disse i samfunnet vårt.
En kjapp oppsummering av behovet for barnehageplass i Sørflatanger viser at det vil være inntil
12 barn som har behov bare i denne regionen.
Vi vil på det sterkeste anmode Flatanger Kommune om å klarlegge sin holdning om fortsatt drift
av barnehagen på Vik. Behovet er nå prekært.
Det fortvilte i denne situasjonen er de signaler dette gir utad —som også gjelder den prekære
boligsituasjonen; Det vitner mest av alt om en kommune som ikke ønsker økt bosetting og
sysselsetting !
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