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FORELEGGELSE AV SAK FOR BARNEHAGENES SAMARBEIDSUTVALG OG 
FORELDRERÅD I FORBINDELSE MED KONKURRANSEUTSETTING AV 
BARNEHAGER - ANMODNING OM UTTALELSE 
 
 

Bystyrets vedtok i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2013 følgende verbalvedtak: 
 
F6. Forsøksprosjekt – salg av kommunale barnehager 
Byrådet bes gjennomføre et forsøksprosjekt med salg av ti kommunale barnehager i løpet 
av 2013 og konkurranseutsetting av ytterligere sju barnehager i løpet av 2013 og 2014. Det 
forutsettes at det finnes aktuelle kjøpere. Erfaringene brukes som grunnlag for å ta stilling 
til mer omfattende salg og konkurranseutsetting av kommunale barnehager. Barnehagene 
skal konkurranseutsettes på seksårskontrakter, og det skal ikke legges til grunn kommunens 
bemanningsnorm som ble sagt opp pr. mai 2012. Byrådet bes fortrinnsvis 
konkurranseutsette de barnehagene som er dyrest i drift. 

 
Prosessen med utvelgelse av bydeler og kriterier for valg av barnehager har vært drøftet i en 
sentralt sammensatt arbeidsgruppe med deltakelse fra de ansattes organisasjoner, 
Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning og Sentralt hovedvernombud. I tillegg har 
representanter for Utviklings- og kompetanseetaten deltatt som observatører. På bakgrunn av 
dette arbeidet ble det lagt frem en sak for byrådet om valg av bydeler og barnehager. Byrådet 
vedtok 12.12.2013 i sak 1128 at det skal gjennomføres konkurranseutsetting i bydelene Alna, 
Søndre Nordstrand og Vestre Aker med følgende fordeling av barnehager per bydel: 

• Bydel Alna: Frydenlund barnehage, Smedbakken barnehage og Ospa barnehage 
• Bydel Søndre Nordstrand: Bjørnåsen barnehage og Asperud barnehage 
• Bydel Vestre Aker: Rønningen barnehage og Grindbakken barnehage 

 
Alle foresatte og ansatte i de aktuelle barnehagene fikk informasjon om byrådets vedtak samme 
dag som vedtaket ble fattet. 
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Vi har vært av den oppfatning at saksbehandlingen har vært korrekt, men registrer at noen har 
reist spørsmål ved om samarbeidsutvalgene og foreldrerådene i de berørte barnehagene burde 
vært forelagt saken i tråd med barnehageloven § 4 i forkant av byrådets vedtak. På denne 
bakgrunn, og for å sikre at byrådet har alle relevante opplysninger, vil vi forelegge saken på ny 
for byrådet etter innspill fra samarbeidsutvalgene og foreldrerådene. 
 
Byrådsavdelingen har allerede fått flere innspill fra samarbeidsutvalgene, blant annet i møte 
27.01.2014. Referatet fra møtet med representantene for samarbeidsutvalgene vedlegges til 
orientering.  
 
Samarbeidsutvalgene og foreldrene (foreldrerådene) gis med dette mulighet til å komme med 
ytterligere innspill til at deres barnehage planlegges konkurranseutsatt. Frist for uttalelse er 
fredag 14.02.2014. Hver enkelt forelder kan avgi separat uttalelse, men vi anbefaler at 
uttalelser samordnes via samarbeidsutvalgene. Uttalelse sendes til Byrådsavdeling for kunnskap 
og utdanning på følgende e-postadresse: postmottak@byr.oslo.kommune.no. Merk e-posten: 
”Konkurranseutsetting av barnehager.”  
 
Innspillene fra samarbeidsutvalgene og foreldrerådene vil bli forelagt byrådet som vil treffe et 
nytt vedtak om hvilke barnehager som skal konkurranseutsettes. 
 
Til orientering kan vi opplyse at tilbudsfristen i konkurransen vil bli forlenget til 27.02.2014.  
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til prosjektleder Christian Marthinsen, tlf 23461120, e-post: 
christian.marthinsen@byr.oslo.kommune.no. 
   
 
 
Med hilsen 
 
 
Bente Fagerli 
kommunaldirektør 

Knut Jørgensen 
spesialrådgiver 

  
  
 
 
 
Vedlegg: Byrådssak 1128/13 

Referat fra møte 27.01.2014 med representanter for samarbeidsutvalgene 
Kopi til: Bydelene Alna, Søndre Nordstrand og Vestre Aker (vedlagt referatet) 

Byrådslederens kontor v/Dokumentsenteret (uten vedlegg) 
 

mailto:postmottak@byr.oslo.kommune.no

