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Fremtidens barnehager – satsing eller sultefôring?

Program

08.10        Velkommen

v/styreleder i PBL, Eirik Husby

08.15 Norsk barnehagepolitikk i et historisk perspektiv

v/Civita, Aslak Versto Storsletten

08.25 Satsing eller sultefôring?

Hvordan er det å drive privat barnehage i 2022? 

Fire ulike aktører forteller om muligheter for satsing 

på kvalitet og innhold, og om forutsetningene for 

bærekraftig og stabil drift nå og i tiden som kommer.

08.45        Pensjon i barnehagesektoren

v/Carry C. Solie, Storebrand

08.55 Prisen for kvalitet og mangfold

v/samfunnsøkonom Bjørn Kato Winther og konst. 

adm.dir. Jørn-Tommy Schjelderup, PBL

09.10 Reaksjoner og innspill fra Stortingets 

utdannings- og forskningskomité

Hvordan vurderer de sentrale stortingspolitikerne 

situasjonen i sektoren og for private barnehager 

spesielt?

09.40 Avslutning

v/konst.adm.dir. Jørn-Tommy Schjelderup, PBL



Politisk seminar om 
kvalitet og rammevilkår
Oslo  •  16. februar 2022
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Fremtidens 
barnehager –
satsing eller 
sultefôring?



Eirik Husby
styreleder PBL

3

Velkommen



Aslak Versto Storsletten
rådgiver og historiker, Civita
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Norsk barnehagesektor i et 
historisk perspektiv



Hege Skonnord
Daglig leder Stubben barnehage og 
styreleder PBL Nittedal
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Satsing eller sultefôring?



I 2021 ligger tilskuddssatsene i Nittedal 

• 11 % under nasjonalt gjennomsnitt
• 13 % under nasjonal sats
• 10 % under Oslo
• 6,4 % under Lunner

• Når mer enn 80% av kostnadene i barnehage er personalkostnader…
• Når alle barnehager i Norge har samme pedagognorm og samme 

bemanningsnorm…
• Når alle PBL-barnehager (og 95% av alle private barnehager i Norge) har tariff-

og pensjonsavtale…

…sier det seg selv at dette er krevende, og veldig vanskelig å forstå



Satser driftst ilskudd 2021

Utvalgte kommuner Østlandet
Kommune rangert etter 
tilskuddsnivå

Sats hel plass barn 0-2 år Sats hel plass barn 3 år og eldre

100 Asker kr 233 460 Kr 112 458
115 Oslo kr 230 760 kr 111 516
116 Ski kr 230 675 kr 110 321
158 Nannestad kr 225 801 kr 108 016
173 Bærum kr 224 172 kr 107 423
183 Gjerdrum kr 223 225 kr 106 702
185 Lunner kr 223 041 kr 106 309
194 Skedsmo kr 221 055 kr 107 017
201 Lørenskog kr 219 704 kr 104 973
215 Eidsvoll kr 216 357 kr 102 912
218 Sørum kr 215 558 kr 102 008
219 Rælingen kr 215 557 kr 102 585
239 Nittedal kr 209 375 kr 99 210
241 Ullensaker kr 206 398 kr 97 011

Kilde: Barnehagemonitor.no (PBL)

Satser driftstilskudd 2021
Utvalgte kommuner Østlandet
Kommune rangert etter 
tilskuddsnivå

Sats hel plass barn 0-2 år Sats hel plass barn 3 år og eldre

100 Asker kr 233 460 Kr 112 458
115 Oslo kr 230 760 kr 111 516
116 Ski kr 230 675 kr 110 321
158 Nannestad kr 225 801 kr 108 016
173 Bærum kr 224 172 kr 107 423
183 Gjerdrum kr 223 225 kr 106 702
185 Lunner kr 223 041 kr 106 309
194 Skedsmo kr 221 055 kr 107 017
201 Lørenskog kr 219 704 kr 104 973
215 Eidsvoll kr 216 357 kr 102 912
218 Sørum kr 215 558 kr 102 008
219 Rælingen kr 215 557 kr 102 585
239 Nittedal kr 209 375 kr 99 210
241 Ullensaker kr 206 398 kr 97 011

Kilde: Barnehagemonitor.no (PBL)



Følgende tall gjelder for Nittedal kommune:

2017: 5 av 22 med underskudd
2018: 7 av 22 med underskudd
2019: 7 av 22 med underskudd
2020: 16 av 21 med underskudd (én barnehage har lagt ned)



Jens Schei Hansen
Kommunikasjons- og 
organisasjonsdirektør, Espira
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Satsing eller sultefôring?



Frokostmøte PBL



Hvordan er det å drive privat barnehage i 2022?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
 



o Espira Kunnskapsbarnehagen

o 107 barnehager

o Ca 3000 ansatte

o Ca 10 000 barn

o Driver barnehager i 54 kommuner



Viktig samfunnsoppdrag

• Vi skal bidra til å ivareta barns behov for blant 
annet omsorg, lek og læring 

• Barnehager er et av de viktigste 
velferdstilbudene for småbarnsforeldre

• Uten barnehager stopper Norge

Hvordan er det å drive private barnehager i 2022?



Krevende og uforutsigbare rammevilkår

Mange myter om private barnehager:

• Tariffavtaler
• Økonomi 
• Store forskjeller på tilskuddsnivåene i de ulike 

kommunene
• To års forsinkelse på tilskudd
• Bemanningsnorm, coronasituasjonen

Forskjellsbehandling på bakgrunn av 
organisasjonsform

Hvordan er det å drive private barnehager i 2022?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Tilskudd små barn: Forskjell på 40 000 kroner mellom den kommunen med høyest og lavest tilskudd. Økonomi: Lave driftsmarginer i sektoren. Rundt tre prosent i driftsmarginer er svært lavt, og langt fra noen superprofitt.  Over 30 av barnehagene går med underskudd. Jeg anbefaler alle å lese hva Velferdstjenesteutvalget sier om superprofitt i velferdssektoren. 



• Myndighetene har fjernet alle tiltak, og det forventes et skyhøyt sykefravær

• Likevel forventes det at barnehagene holdes åpne

• Barnehageeier har ingen hjemmel for å redusere åpningstid eller stenge avdelinger slik vi hadde i Covid-19 forskriften 
(da av smittevernmessige hensyn)

• Spørsmål om foreldrebetaling er overlatt til det avtalerettslige mellom barnehagen og foreldrene

• Kommunene har fått tilført midler til vikarer – ingen løsning for 50 prosent av sektoren (de private)

• Ønsker dere politikere virkelig en slik forskjellsbehandling av barn? Basert på om de går i en privat eller kommunal 
barnehage? 

Coronasituasjonen – fullstendig uforsvarlig fra myndighetene!



Til slutt:

Jeg har tro på dialog

Snakk med oss

Ta kontakt med oss om det er informasjon dere trenger

Ikke kjøp alt dere hører om kjeder rått – sjekk med oss – det er 
mange myter om oss



Eli Gjøen
Barnehageeier og –leder, 
Skaubo barnehage, 
Bærum/Drammen
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Satsing eller sultefôring?



Eli J .  Gjøen
Barnehageleder



Venke Sørlie
daglig leder, 
Norlandia Skyttelveien barnehage, 
Drammen
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Satsing eller sultefôring?



Fra hjertet til hodet

FEBRUAR 2022

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Mitt navn er Venke Sørlie, og jeg har vært daglig leder i Skyttelveien barnehage i tidligere Nedre Eiker, nå Drammen kommune i 25 år! 



Mitt hjerte – Skyttelveien barnehage i Drammen

• 1997: Kommunen ba om hjelp

• 2008: Utfordringer med å få foreldre til å 
sitte i styret – ansvar

• 2008: Kjøp av barnehagen 

• Andre barnehagen i landet som ble iSO-
sertifisert.

• Lange ventelister, fornøyde foreldre og 
ansatte

• Stolthet, men høy risiko og egeninnsats

Brukernavn
Presentasjonsnotater
I 1997 ble foreldre i nærområdet bedt om å starte barnehage. Jeg fikk jobb som daglig leder. Det var et fantastisk samarbeid med Nedre Eiker kommune. De var opptatt av barnas beste og høy kvalitet. Nedre Eiker forstod at det var en god investering å samarbeide med private barnehager. Og vi leverte!Etter noen år økte kravene om profesjonalisering i alle ledd, og vi slet med å få foreldre til å sitte med ansvaret. Jeg ba om å få kjøpe barnehagen, og det fikk jeg. �Vi har fokus på bærekraftig læring, har høner og stor kjøkkenhage. Vi har også jobbet målrettet med høy kvalitet. Vi ble den andre barnehagen i landet som ble iso-sertifisert. Vår satsing har ført til lange ventelister, gode brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser. Dette er gøy å fortelle om! Vi er et team som har fått til dette! Dette fører selvfølgelig til stolthet og identitet. Men det å eie selv fører også med seg høy risiko og ikke minst stor egeninnsats. Dette er også en helge- og feriejobb, hvis noen lurte.



Veien fra hjertet 
til hodet

• Stolthet ved å være 
kvinnelig gründer

• Anerkjennelse i mange år

• Endringen i det politiske 
ordskiftet
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det å få lov til å være kvinnelig gründer i en sektor med fremgang, har vært utrolig gøy. Det er vel noe av det største som har skjedd innenfor de tradisjonelle kvinneyrkene. Vi ble anerkjent, vi stod sammen og fikk gjennomslag på saker som gjaldt kvinner og barn – og vi fikk løftet barnehagenes anseelse.Etter hvert kom et politisk ordskifte der noen bestemte seg for å se helt bort fra vår innsats til barnas beste, og i stedet forsøkte å tråkke oss ned i søla, som såkalte «velferdsprofitører». Det har aldri jeg tenkt at jeg var. Tvert imot har jeg alltid vært stolt over den jobben jeg har gjort. Men merkelappen «velferdsprofitør» bet seg fast hos mange der ute. Det kom kommentarer når du var på Kiwi, på fest, hos frisøren, eller hvis du kjøpte deg ny bil. Kommentarer som kanskje var mer eller mindre humoristisk ment, men som bekreftet at mobbe-strategien hadde virket, og jeg følte SKAM.



Fra Nedre Eiker til Drammen

244 858 231 673
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Nedre Eiker (2021) Drammen (2022)

• Sum driftstilskudd 2021:        10.491.449
• Sum driftstilskudd 2022: 9.695.224
= Endring driftstilskudd: - 796.225
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Tilskudd per barn (0-2 år)

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Så kom det en kommunesammenslåing. Nedre Eiker ble en del av Drammen kommune. Jeg skjønte tidlig at Drammen ikke kunne gi meg de rammebetingelsene jeg trengte for å drive videre som enkeltstående. Jeg tilbød kommunen å kjøpe barnehagen, men de takket nei. Skuffelsen over dette til tross: Jeg kjempet videre for at livsverket mitt skulle overleve, og så meg om etter en ny eier med de samme tankene som meg om hva som var viktig for å gi god kvalitet til barna.Som dere ser ble endringene for min barnehage fra 2021 til 2022 merkbart, ca. 800 000 i redusert driftstilskudd, og det etter dialog  og samarbeid med politikere.  



Brukernavn
Presentasjonsnotater
For å gjøre en lang historie kort: Nå driver jeg Norlandia Skyttelveien barnehage. Jeg er tatt inn i et miljø som står på tærne for barnehagene, og er svært opptatt av kvalitet i alle ledd. Jeg og de andre ansatte får fortsatt stor frihet til å jobbe med det vi alltid har gjort, men med en faglig støtte vi tidligere bare kunne drømme om.Likevel er jeg bekymret for fremtiden. Drammen har vedtatt ny barnehagestruktur som innebærer nye prinsipper. Det resulterer i nedleggelse av små kommunale barnehager. Og politikerne gir signaler om at det bare er de enkeltstående barnehagene med ideell eierform som ideologisk er «bra nok». For meg er det helt ubegripelig. Det store samfunnsoppdraget vi har fått tilsier at alle må med. OGSÅ store aktører med sterke fagfelleskap. SAMMEN fikk vi til noe fantastisk da vi bygget ut barnehagesektoren og sikret full barnehagedekning. SAMMEN kan vi løfte kvaliteten i sektoren til beste for barna og familiene deres. 



Carry C. Solie
fagansvarlig pensjon, 
Storebrand Livsforsikring
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Pensjon i barnehagesektoren



Pensjon i 
barnehage-

sektoren 

Politisk seminar 16.02.2022, 
Carry C. Solie



Tjenestepensjonsordningene i Norge

Offentlig

1) Brutto-ordningen (ytelsespensjon)

2) Påslagsmodellen

Privat

a) Ytelsespensjon

b) Hybridpensjon (Barnehagepensjon)

c) Innskuddspensjon



Sammenlikning av modellene

Egenskaper

• Opptjeningsmodell

• Opptjeningsnivå*

• Regulering av tidligere 
opptjening

• Utbetalingslengde

• Regulering under 
utbetaling 

*Opptjeningssatsen er ikke direkte sammenliknbart mellom modellene

Årlig pensjon = 
Beholdning /utbetalingslengde

Påslagsmodellen

• Basert på beholdning

• 0 G – 12 G: 5,7 % +
7,1 G – 12 G: 18,1 %

• Generell lønnsvekst (G)

• Livsvarig

• Gjennomsnitt av pris- og 
lønnsvekst 

Barnehagepensjon

• Basert på beholdning

• 0 G – 12 G: 7 %
Uten tillegg for lønn > 7,1 G

• Avkastning 
(aksjeandel tilpasset alder)

• Livsvarig

• Avkastning 
(aksjeandel tilpasset alder) 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
5,7 % i den offentlige ordningen tilsvarer omtrent 6,5 % i en hybrid pga ulikheter i forventet levealder. 



Sammenlikning av forventet pensjon i prosent av lønn 
med opptjening fra 01.01.2020 
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Påslagsmodellen Barnehagepensjon



Kostnadselementer i en pensjonsordning

Sparing til 
alders-
pensjon

Forsikrings-
dekninger

Uføre-
pensjon

Premie-
fritak

Pensjon 
til 

etterlatte

Admin-
istrasjon

Forvaltning 
av pensjons-

kapitalen

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Forsikringsdekninger:Kommunal: UP: 3 % + 66 % + 0,25 G + 4 % BTEktefellepensjon: 9 % av pensjonsgrunnlagetBarnepensjon: 15 % av pensjonsgrunnlagetBarnehagepensjon:UP: 3 % + 66 % +0,25 G + 4 % BTDekning for ektefelle og samboer er en gruppeliv med erstatning på 20 G (dobbel kommunal tariff)Barnepensjon: 50 % av tidligere uføre-/alderspensjon



Pensjonskostnader PBL-barnehager

Kostnadselement Kostnad i prosent 
av lønn

Lav

Kostnad i prosent 
av lønn

Høy
Lukket ytelsespensjonsordning 2,0 % 5,8 %

Hybridpensjonsordning (Barnehagepensjon) 8,9 % 8,5 %

AFP-ordning 1,5 % 1,5 %

Sum 12,1 % 15,8 %

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Uten AFP – ligger mellom 11,5 % og 14,5 %



Bjørn Kato Winther
leder samfunnsøkonomisk avdeling,
PBL
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Prisen for kvalitet og mangfold



Ulik finansiering mellom offentlige 
og private barnehager, og mellom 
ulike private barnehager
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Forskjellsbehandling av 
barn og barnehager



«Likebehandling» – bare i teorien

Kommunale kostnader Tilskudd private barnehager

Driftskostnader

Kapitalkostnader 
kommunale bhg.

Kommunal pensjon

Ordinære 
driftskostnader 

kommunale 
barnehager, eks. 

pensjon, 
sektoruavhengig 
administrasjon

Pensjonspåslag

Kapitaltilskudd

Sjablong = 12/10%

«Trappetrinn» - den private bhg byggeår

Driftstilskudd 
inkl. adm.

F
e
l
l
e
s

a
d
m

Kostnader
= 16-18%



 Offentlig finansiering av kommunale (136.814 heltidsplasser): 
26,4 milliarder kroner

 Offentlig finansiering av private (134.419 heltidsplasser): 
21,9 milliarder kroner

 Nå: Kutter til de som får minst fra før –
forskjellsbehandlingen øker

K i l d e :  T e l e m a r k s f o r s k i n g  ( 2 0 2 1 )
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Store offentlige besparelser
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2022-tilskudd – fortsatt store forskjeller 
fra kommune til kommune
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 Enkeltstående barnehager
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Realnedgang i tilskudd i 2022

 Barnehager i konsern
0-2 år 3-5 år

Driftstilskudd 2021 230 663 110 720

Driftstilskudd 2022* 231 734 111 167

Nominell endring 0,5 % 0,4 %

Justert for forventet lønns- og 
prisvekst (2,5 %)

-2,0 % -2,1 %

0-2 år 3-5 år

Driftstilskudd 2021 230 663 110 720

Driftstilskudd 2022* 226 763 108 570

Nominell endring -1,7 % -1,9 %

Justert for forventet lønns- og 
prisvekst (2,5 %)

-4,2 % -4,4 %

Utvalg: 221 kommuner med 2021-satser, 109 kommuner med 2022-satser
*Justert for kompensasjon red. makspris fra 1. aug. 2022 (kr. 265 * 5 mnd. = kr. 1.325)
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Påstått sikkerhetsnett – Søknadsordning for 
barnehager med høye pensjonskostnader

 Over 20 % lavere tak 

sammenlignet med 2021

 Takene varierer fra kr.  

27.257 ti l  kr.  157.764

Høy risiko for avslag 0
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Avgrensning i kommunenes finansieringsplikt

2021-TAK 2022-TAK

n= 59 kommuner som foreløpig har dokumentert sine tak i 2021 og 2022



Status økonomi i private barnehager
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Økonomi i private 
barnehager
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Fallende lønnsomhet etter nye krav

-2,0%
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Resultatgrad ordinære barnehager

Samlet Enkeltstående barnehager Eier mellom 2 og 40 barnehager Eier 41 barnehager eller flere

Kilde: Utdanningsdirektoratet
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Dårl ige forutsetninger for  å  levere kval itet :

Fire av ti med underskudd i 2021

Kilde: 
Medlemsundersøkelse
PBL februar 2022
592 barnehager
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Budsjett  2022 tyder  på  svekket  kval itetssatsing:
Seks av ti går i null eller underskudd 

Kilde: 
Medlemsundersøkelse
PBL februar 2022
592 barnehager
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Mange frykter for fremtiden

Kilde: 
Medlemsundersøkelse
PBL februar 2022
592 barnehager



Jørn-Tommy Schjelderup
konstituert administrerende direktør, 
PBL
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Prisen for kvalitet og mangfold



Høyere og jevnere kvalitet
Et mangfold av tilbud og tilbydere 
Likebehandling av barn og barnehager
Effektiv kontroll og regulering
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Felles mål for barnehagesektoren



 Finansieringssystemet setter ikke alle barnehagene 
i stand til å levere ønsket kvalitet
• Store forskjeller i tilskudd, manglende finansiering av normer, kutt i 

pensjon, kommuner som effektiviserer 

 «Private barnehager skal være en del av løsningen»

49

Forutsetninger for høy kvalitet?



 Vesletun barnehage, Tinn kommune
• 39 barn (50 alderskorrigerte barn) 
• Tilskuddssats: 316.070,-/158.324,-
• Driftstilskudd 2021: 7,9 mill.kr

Norlandia Bjørnhaugen barnehage, Vestvågøy
• 37 barn (51 alderskorrigerte barn)
• Tilskuddssats: 198.755,-/93.847,-
• Driftstilskudd 2021: 4,9 mill.kr

50

Ulike forutsetninger for å levere et 
tilbud med høy kvalitet



Elise Waagen, Arbeiderpartiet
Marit Knutsdatter Strand, Senterpartiet
Kari-Anne Jønnes, Høyre
Abid Raja, Venstre
Freddy André Øvstegård, SV
Himanshu Gulati, Fremskritsspartiet
Hege Bae Nyholt, Rødt
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Utfordringer og løsninger – en 
samtale med sentrale politikere



Politisk seminar om 
kvalitet og rammevilkår
Oslo  •  16. februar 2022

52

Fremtidens 
barnehager –
satsing eller 
sultefôring?
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PBL skal bidra til å øke kvaliteten og verdiskapningen i medlemsbarnehagene, til 
beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig.
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