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PBL – Private Barnehagers Landsforbund 

 

PBL ber om snarlig møte med kunnskapsministeren 

I DN 5. oktober varsler kunnskapsministeren en gjennomgang av reguleringene av de private 
barnehagene. Det vises blant annet til at «det er viktig å se nærmere på hvordan muligheten til å ta 
ut gevinst fra salg av denne virksomheten reguleres».    
 
PBL hilser velkommen en gjennomgang av reguleringene i sektoren, men mener en slik 
gjennomgang må omfatte hele sektoren og ikke bare private barnehager.  
 
Det er av stor betydning at de offentlige midlene i sektoren brukes på en slik måte at det gir så 
mange og så gode barnehager som mulig. Det er PBLs håp at en slik gjennomgang kan bidra til å 
skape forutsigbarhet for aktørene i sektoren og legge grunnlaget for å utvikle kvaliteten ytterligere.  
 
Fra før vet vi at kostnadene per barnehageplass er lavere i private barnehager og at samfunnet de 
siste årene i snitt har spart om lag 2 milliarder kroner hvert år på at private aktører har drevet 
barnehager. Vi vet også at tilfredsheten med private barnehager er gjennomgående høyere enn 
tilfredsheten med kommunale barnehager.  
 
Derfor må hele sektoren være omfattet eventuell gjennomgang, ikke kun den delen av sektoren som 
synes å levere et minst like godt tilbud til en for samfunnet lavere kostnad.  
 
PBL ber med dette om et møte med statsråden for å diskutere innretningen på den varslede 
gjennomgangen. Av hensyn til sakens viktighet og oppmerksomheten statsrådens utspill i DN vil få i 
ukene som kommer, ber vi om at møtet kan avholdes svært raskt.  
 
Vi ber om snarlig tilbakemelding på denne henvendelsen.  
 
 
Med vennlig hilsen 
PBL 
 
Arild M. Olsen 
administrerende direktør 
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