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Styret i Seilduken barnehage SA er opptatt av at vi kan fortsette å levere kvalitet til barna og 

familiene som er tilknyttet Seilduken barnehage SA.  

Det har ikke hittil vært reell likebehandling og med forslaget til nytt finansieringssystem ser 

vi det som vanskelig at målet om reell likebehandling kan oppnås. 

Seilduken barnehage er en foreldreeid barnehage i Oslo sentrum med et meget godt 

omdømme og med mange søkere, 220 søkere til hovedopptaket og 101 søkere født 1.9-

31.12.2009 (tall fra samordnet opptak 2010). 

 

Forslaget er en trussel mot Seildukens videre eksistens på grunn av: 

 Kommunale barnehager med særskilt høye kostnader til ordinær drift kan holdes 

utenfor tilskuddsgrunnlaget.  

Vi anser det som veldig upresist at en formulering som ”særskilt høye kostnader” skal 

avgjøre om vi på grunn av høye kostnader ikke omfattes av tilskuddsgrunnlaget. Hvem skal 

vurdere hva særskilt høye kostnader er? Og, på hvilken måte vil det bli tatt høyde for at en 

bybarnehage som oss kan ha særskilt høye kostnader på grunn av høyere lønninger, 

eiendomspriser og generelt høyere kostnader enn andre steder i landet. 

  

 Kommuner der regnskapene over en tre års periode viser at kostnaden til ordinær 

drift i de kommunale barnehagene er vesentlig større enn bevilgningene i 
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årsbudsjettene må øke tilskuddsgrunnlaget til de ikke- kommunale barnehagene 

tilsvarende.  

Vi anser det som problematisk at en først etter tre år skal etterberegne likebehandlingen. 

Dette kan slå ufordelaktig ut for små barnehager som ikke kan tåle svinginger over lengre tid. 

Det er urimelig at den ikke skal etterberegnes hvert budsjettår/regnskapsår. I verste fall kan 

barn og ansatte miste tilbud og kvalitet fordi det i flere år har blitt gitt for lite tilskudd.  

 

 Uforutsigbarhet  

Hittil har Seilduken fått statstilskudd som ved starten av driftsåret har vært forutsigbart. 

Tilskuddet fra bydel/kommunen er i år som alle foregående år særdeles uforutsigbare. Vi har 

fremdels ikke fått vedtak på hva vi får i tilskudd for 2010. En ny ordning må i det minste ta 

høyde for å gi et vedtak om hva vi får av tilskudd når vi jobber med budsjettet, ikke når 

budsjettåret nesten er omme. 

 

I tillegg må det tas hensyn til at våre ansatte skal likebehandles på lønn, jf. stortingsforliket. 

 

 

 

 

 


