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Velkommen til 
medlemsmøte

1. mars
Administrerende direktør, PBL
Anne Lindboe

Direktør arbeidsgiveravdelingen, PBL
Espen Rokkan

Velkommen til medlemsmøte

På dagens møte vil du høre fra: 

Møtet starter kl.13.00



1. Storberget-utvalget og 
fremtidig finansiering av 
private barnehager

2. PBLs landsmøte 2021 

3. Utredning om private aktører i 
velferden – høringssvar fra PBL

4. Nasjonal markering 12. mars

5. Aktuelt fra PBL
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Agenda



 Møtet varer i ca. 45 minutter

 Du kan stille skriftlige spørsmål 
underveis

 Spørsmål kan bli gjort synlig for 
alle deltakere
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Praktisk info
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Velkommen til 
medlemsmøte

1. mars

Direktør arbeidsgiveravdelingen, PBL
Espen Rokkan

1. «Storberget-utvalget»
Fremtidig finansiering av private barnehager



Øvrige medlemmer:

 Mee Eline Eriksson 
• seniorrådgiver Virke

 Christian Monsbakken
• spesialrådgiver KS
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Utvalg oppnevnt 12.2.21

 Espen Rokkan 
• direktør PBL

 Sidsel  M. Schade
• spesialrådgiver Fagforbundet

 Anne-Dorthe Nodland Aasen 
• seniorrådgiver Utdanningsforbundet

 FRIST: 15.6.21

Utvalget ledes av:

Knut Storberget 
Statsforvalter Innlandet
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Mandat

 Bygger på avtale om 
statsbudsjett 2021
• Utrede finansieringen av 

private barnehager
• Muligheter for lån i 

Husbanken



 Bakgrunn – hensyn:
• Mangfold
• Ulik størrelse og eierform
• Samfunnsøkonomisk effektiv ressursbruk
• Rammefinansiering
• Kommunale prioriteringer 
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Mandat



 Beskrive dagens systemer
 Fordeler og ulemper – både for:

• Kommunene
• Små barnehager
• Store barnehager
• Enkeltstående barnehager
• Barnehager i konsern
• Barnehager med ulik sammenslutningsform
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Mandat – første del



 Gjennom:
• Analyse av økonomisk situasjon til 

private siste 5 år
• Oppdatering av eksisterende 

tallgrunnlag
• Utgangspunkt fra 

Velferdstjenesteutvalget
• Oppdaterte versjoner av tidligere 

rapporter
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Mandat – første del



Forslag til 
endringer
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Mandat – andre del

Mulige endringer 
med effekter for alle 
typer barnehager og 
eiere

Hvordan endringer 
står seg over tid

Hvordan endringer 
stimulerer til økt 
kvalitet

Lån i ordinært 
marked vs. 
Husbanken



 Forslag til endringer
• Hvordan endringer sikrer  samfunnsøkonomisk effektiv 

ressursbruk
• Om endringene medfører mer- eller mindre kostnader for 

det offentlige
• Minst ett forslag skal ikke gi økte utgifter

• Følge utredningsinstruksen
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Mandat – andre del



 I tillegg:
• Kan komme med vurderinger 

om kapitaltilskudd for andre 
halvår 2021

 Organisering:
• Sekretariat fra Statsforvalteren i 

Innlandet
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Mandat



 Utvalget vurderer behov for å avholde møter med 
ulike deler av sektoren
• Det forventes at deltakerne henter innspill fra egne 

medlemmer
• Involveringen må representere bredden i medlemsmassen
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Mandat
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Møteplan
3.-4. mars Gardermoen

9. mars Hamar

16.–17. mars Gran

23. mars Gardermoen

7. april Oslo

15. april Hamar

28.–29. april Kongsvinger

12. mai Oslo

20. mai Gardermoen

31. mai Elverum

15. juni Overlevering



 Innspill og 
undersøkelser
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Involvering av medlemmer

 Dypdykk med innspill 
fra ulike deler av 
medlemsmassen



www.pbl.no/storberget-utvalget
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Les mer og gi innspill

http://www.pbl.no/storberget-utvalget
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Velkommen til 
medlemsmøte

1. mars

Direktør arbeidsgiveravdelingen, PBL
Espen Rokkan

2. PBL landsmøte 2021
Innkalling til ekstraordinært landsmøte og 
forslag til nytt tidspunkt for ordinært landsmøte
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Opprinnelig plan: 10. 
og 11. mai

Vedtektene: 
«Innen utgangen av mai»

Ny plan: Ekstraordinært 
digitalt møte 24. mars

Mulig nytt tidspunkt: 
1. og 2. november



 Styret: 
• Stor verdi i ordinært 

landsmøte med fysisk 
deltakelse

• Øke muligheten for 
gjennomføring av ordinært 
møte med fysisk deltakelse

20

Hvorfor foreslå nytt tidspunkt?



 Miniseminarer 10. og 
11. mai går som 
planlagt – overføres 
digitalt

 Politisk debatt og 
innledninger

 Private barnehager, 
rammevilkår og 
sårbare barn
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NB! Hold uansett av datoene i mai



Velkomstbilde 
med bilde av 
Espen og Anne 
og Barcode i 
bakgrunnen

22

Velkommen til 
medlemsmøte

1. mars

Administrerende direktør, PBL
Anne Lindboe

3. Utredning om private 
aktører i velferden 
Velferdstjenesteutvalget og NOU 2020:13. 
PBLs høringssvar.
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Offentlig debatt



 Offentlig utvalg, ledet av Kåre Hagen

 Kartlegge lønnsomhet og pengestrømmer i offentlig 
finansierte velferdstjenester

 Foreslå løsninger som kan sørge for at offentlige midler 
i størst mulig grad går til velferd
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Velferdstjenesteutvalget



 Private barnehager er avgjørende for barnehagetilbudet i Norge

 Lønnsomhet blant private barnehager på nivå med annet norsk 
næringsliv

 Pengestrømmer er som forventet – ikke stort omfang av utbytte, 
konsernbidrag, interne transaksjoner eller skattetilpasning

 Ordnede lønns- og arbeidsvilkår

 Mangler kunnskap om sammenhenger mellom kvalitet ,  
kostnadseffektivitet og eierskap (kommunale vs. private)
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Utvalgets funn



Utvalget mener lønnsomheten i 
barnehagesektoren tilsier at 
finansieringssystemet bør endres, 
med sikte på å få ned det 
offentliges utgifter
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Utvalgets analyse



 PBL mener utvalget:
• Overvurderer lønnsomheten (enda 41 prosent har lave marginer)
• Ikke tar hensyn til samfunnsmessige besparelser
• Ikke tar hensyn til prinsippet om likeverdig økonomisk behandling
• Ikke vektlegger hensynet til kvalitet
• Ikke har gjort analyser av konsekvenser for kvalitet og mangfold
• Ser bort fra at nasjonale krav til kvalitet er innført (kun tall til 2018)
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Utvalgets analyse



 PBL er kritisk til:  
• å oppheve nasjonale regler for 

finansiering
• mer fleksibilitet for kommunene
• tidsbegrenset varighet på 

kontraktene
• mer bruk av offentlige 

anskaffelser
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Utvalgets tilrådninger

 PBL støtter utvalget: 
• om ordnede lønns- og 

arbeidsvilkår
• om åpenhet og innsyn (ikke 

regnskapsmessig skille)
• i at det må innhentes mer 

kunnskap



 Utvalget avkrefter myter om at penger 
forsvinner ut av sektoren

 Kvalitet i barnehagene er viktigst. 
Utvalget gir få svar på dette, men peker på 
viktige kunnskapshull som må tettes.
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PBL mener
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Velkommen til 
medlemsmøte

1. mars

Administrerende direktør, PBL
Anne Lindboe

4. Nasjonal markering 12. mars
Ett år siden Norge stengte ned. 
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Nasjonal markering 12. mars

 Felles nasjonal markering

 Stor takk til alle ansatte

 En «positiv pandemi»

 Opp til hver enkelt barnehage 
hvordan de vil markere dagen

 Over 7.000 t-skjorter og 8.000 
buttons bestilt av nær 600 
barnehager – bare via PBL
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Velkommen til 
medlemsmøte

1. mars

Administrerende direktør, PBL
Anne Lindboe

5. Aktuelt fra PBL
• Kampanje
• Valg 2021
• Lokallag
• Barnehagefaglig rådgiving – nytt tilbud
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 Styrke private barnehagers 
posisjon i samfunnet, og 
gjennom det bidra til å sikre 
gode rammebetingelser

 Barnehageplass til  alle er 
ingen selvfølge – sektoren kan 
være stolt over det gode 
tilbudet til barna
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Mål og budskap



 Humor som virkemiddel

 Bred målgruppe

 Medieplan

 Egen film til hver barnehage

 Positive tilbakemeldinger 

 Viktige budskap på landingsside
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Kampanje



Gode barnehager er viktige, først og fremst for barna.

Vi er stolte av barnehagene som hver dag gjør en viktig 
forskjell, for barn, foreldre og samfunnet. Plass til alle og stort 
mangfold av tilbud er lett å ta som en selvfølge. Det er det ikke.

Halvparten av alle barn går i en privat barnehage. Takk for 
tilliten!
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Budskap i tekst og på nett
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 Politikere på besøk 

 Fakta og informasjon

Utfordringer og behov
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Barnehagebesøk



Alle politiske partier

Nøkkelpersoner og stortingskandidater

 Folkeopplysning og sektorens utfordringer
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Politiske møter
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 Vil du være med på å utgjøre en forskjell for de private 
barnehagene i din kommune?

 Har du tenkt på å starte PBL lokallag?

 PBL satser på lokallag og bistår dere med alt dere 
trenger i oppstartsfasen!
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PBL lokallag



Vestland
• Bergen (2010)
• Alver (2019)
• Øygarden (2020)
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PBLs lokallag

Agder
• Arendal (2010)
• Grimstad (2019)

Trøndelag
• Steinkjer (2020)
• Stjørdal (2020)
• Trondheim (2020) Viken

• Fredrikstad (2009)
• Sarpsborg (2010)
• Halden (2014)
• Kongsberg (2019)
• Nittedal (2021)

Rogaland
• Haugesund (2018)
• Karmøy(2018) 
• Stavanger (2018)
• Sandnes (2020)

Innlandet
• Lillehammer (2020)
• Gjøvik (2020)
• Stange (2020)

Nordland
• Vefsn (2020)

Oslo
• Oslo (2020)

Møre og Romsdal
• Ålesund (2020)

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Mangler Troms og Finnmark, Vestfold og Telemark



 Daglig drift av PBL lokallag:
Christine Klippenvåg Nordgård: christine@pbl.no

www.pbl.no/lokallag
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PBL – info og kontakt

mailto:christine@pbl.no
http://www.pbl.no/lokallag
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Barnehagefaglig rådgiving

 Nytt tilbud

 Nasjonalt kunnskapssenter 
for barnehager (NKFB)

 En del av 
medlemsrådgivningen
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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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