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Uttalelse vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: 

Nei til konkurranseutsetting av 
barnehager i Oslo  
Barnehagenes viktigste ressurs er de ansatte. Derfor er gode og kompetente 
barnehagelærere og tilstrekkelig antall ansatte det viktigste for å sikre god 
kvalitet i barnehagene. Alle barn skal gis god omsorg og muligheter for utvikling 
blant annet når det gjelder språk og sosial kompetanse. 

Oslo kommune har ett stort ansvar for å sikre at de aller minste barna våre har 
det trygt i barnehagen med et godt pedagogisk tilbud. Barnehagebarna skal ha 
det gøy, få leke, forske og lære. Derfor mener SV at det trengs en storstilt 
satsning på barnehagen i Oslo, og at de nedskjæringer og innsparinger det 
borgerlige byrådet nå gjør må stanses. 

Oslo SV sier nei til privatisering av kommunale barnehager i Oslo. 
Barnehagedrift skal være et samfunnsgode, og ikke en salgsvare for profittjegere. 

Byrådet med Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti har som mål å privatisere, 
konkurranseutsette og selge barnehager i Oslo. I første omgang dreier det seg om 
17 kommunale barnehager. Høsten 2013 vedtok det borgerlige flertall i bystyret 
å privatisere barnehager i Bydelen Søndre Nordstrand, Alna og Vestre Aker. 
Hvilke barnehager som skal selges, blir offentliggjort i løpet av våren.  

Byrådet velger å overkjøre bydelsutvalgene, som har reglementsfestet 
beslutningsmyndighet i slike saker. Bydelsutvalgene har ikke har fått saken til 
behandling.  

Byrådet med Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti valgte å privatisere nevnte 
barnehager utfra kriteriet om at disse barnehagene hadde høyest 
driftskostnader. At driftskostnadene ligger noe høyere i disse barnehagene 
skyldes at barnehagene har personale med fagkompetanse og lang ansiennitet. 
Lønnsutgiftene ligger derfor noe høyere enn i barnehager med mindre erfarne 
ansatte. Oslo SV vil ha et kompetent barnehage-personale og mener 
fagutdannede barnehageansatte er en kvalitetspremiss. 

Høsten 2013 fikk SV gjennomslag i bystyret for en bemanningsnorm. Det vil si et 
minstekrav til antall ansatte pr barn i barnehagene. Oslo SV mener dette er 
viktig for å sikre kvalitet i barnehagene. Oslo SV mener dette sikrer kvalitet i 
barnehagene. Byrådet presiserer at bemanningsnormen bare skal gjelde 
kommunale barnehager. Når Byrådet velger å selge og konkurranseutsette 
barnehager, omgår de på den måten bemanningsnormen.  

Rundt 90 % av driftskostnadene i en barnehage er knyttet til ansattes lønn og 
pensjon.  De ansattes arbeidsvilkår vil bli dårligere i private barnehager. Vi 



 

Oslo Sosialistisk Venstreparti sv.no/oslo 
Akersgata 35, 0158 Oslo                     oslo@sv.no 
 

mener at gode vilkår med hensyn til lønn, pensjonsordning, arbeidstid og 
etterutdanning for ansatte er viktig for å opprettholde kvalitet i barnehagene. 
Ved overføring til privat barnehagedrift, vil de ansatte få tilbud om jobb på nye 
private eieres vilkår. Dette er dårlig personalpolitikk.  

Barnehageforeldrene som berøres av privatiseringen tar avstand fra vedtaket og 
de videre planene. Mange har aksjonert med fakkeltog lokalt og foran Rådhuset. 
Utdannede barnehageansatte og gode arbeidsvilkår gir stabilitet i barnehagene 
og trygghet for barna. Privatiseringen vil rive opp stabile og gode miljø. 

Privatisering er ikke ensbetydende med billigere tjenester, og heller ikke bedre 
kvalitet. Det er ressurskrevende anbudsprosesser ved både privatisering og salg, 
og disse blir ikke kompensert av byrådet. Privatiseringen er en økonomisk 
belastning på bydelens budsjett. 

Kommersialiseringen av barnehagene er et drastisk framstøt for høyresidens 
privatiseringsideologi på tvers av lokaldemokrati og folkemening.  

For Høyre, Venstre og Kristelig folkeparti er dette første skritt mot en 
omfattende privatisering av Oslos barnehager. Oslo SV tar sterk avstand fra 
dette, og vil alltid være en alliert for ansatte og foreldre som ønsker trygge, gode 
barnehager med nok ansatte, høy kompetanse og trygge arbeidsforhold.  Det er 
viktig å styrke etter- og videreutdanning for de ansatte i barnehagen. Dette er 
den beste måten å sikre barn i Oslo de beste oppvekstsvilkår. 


