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Mulig kutt i satsene for kapitaltilskudd – PBL ber om viktige avklaringer fra statsråden 

Som statsråden er kjent med, er PBL svært kritisk til regjeringens forslag om å kutte i 
pensjonstilskuddet til alle private barnehager, et kuttforslag som ble kjent i forbindelse med 
fremleggingen av statsbudsjettet 7. oktober.  

PBL mener forslaget er basert på et utdatert og misvisende kunnskapsgrunnlag og at regjeringen ikke 
har gjort nødvendige vurderinger av helheten i finansieringen av barnehagesektoren. Forslaget er 
usosialt fordi det vil ramme pensjonsvilkårene for mange av de ansatte i private barnehager. Kuttet 
vil kunne gå ut over kvaliteten og innholdet i mange barnehager og i verste fall vil barnehager måtte 
legge ned og mangfoldet av gode tilbud vil bli innskrenket.  

Negativ økonomisk utvikling som bekymrer 

PBL er sterkt bekymret for den økonomiske utviklingen i barnehagesektoren. Tidligere år har de 
offisielle regnskapstallene for sektoren dokumentert at om lag tre av ti private barnehager årlig går 
med underskudd. I påvente av at de offisielle 2019-tallene publiseres i desember, har PBL hentet ut 
tall fra PBL Regnskap som viser at fire av ti private barnehager drev med underskudd i 2019. En 
undersøkelse PBL gjorde blant enkeltstående medlemsbarnehager i september, viser at fem av ti 
barnehager budsjetterer med underskudd i 2020. 

På denne bakgrunn opplever PBL nå svært stor pågang fra medlemsbarnehager som er bekymret for 
fremtiden. I skrivende stund har 370 medlemsbarnehager skrevet til oss om hvilke konsekvenser et 
kutt i pensjonstilskuddet vil få for deres barnehage. Dette er illevarslende historier om effektene av 
det kuttet som allerede er foreslått i statsbudsjettet for 2021.  

På toppen av dette er PBL i løpet av de siste dagene blitt kjent med innholdet i Telemarksforskings 
ferske rapport «Nasjonale satser til private barnehager i 2021». Rapporten danner årlig grunnlag for 
fastsettelse av nasjonale satser for driftstilskudd og også de nasjonale satsene for kapitaltilskudd som 
gjelder for alle ordinære private barnehager over hele landet.  

PBLs beregninger: Vil kutte tilskuddet med 245 mill. kroner 

Dersom satsene som Telemarksforsking har beregnet for 2021 blir gjeldende, viser PBLs beregninger 
at det i 2021 vil bli en samlet reduksjon på kapitaltilskuddet på om lag 16 prosent eller 245 millioner 
kroner, fra om lag 1,645 milliarder kroner i 2020 til om lag 1,4 milliarder kroner i 2021. 

Nedgangen i kapitaltilskuddet vil være størst for nyetablerte barnehager. For en gjennomsnittlig 
barnehage med 53 heltidsplasser vil kapitaltilskuddet i 2021 bli redusert med henholdsvis 70.000 
kroner («gammel» barnehage) og 306.000 kroner («ny» barnehage), sammenlignet med 2020.  

Telemarksforsking begrunner selv reduksjonen med lavt rentenivå og lav kommunal deflator for 
2020. Men selv om det lave rentenivået gjør at en del barnehager vil ha lavere kapitalkostnader i 
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2021 sammenlignet med tidligere, gjelder dette på langt nær alle private barnehager. Barnehagenes 
kapitalkostnader vil ikke på langt nær bli redusert så mye som det de nye satsene fra 
Telemarksforsking legger opp til.  

På bakgrunn av ovennevnte, vil PBL med dette be statsråden om en orientering om hvilke 
vurderinger Kunnskapsdepartementet har gjort vedrørende det varslede kuttet i kapitaltilskuddet 
spesielt, men også knyttet til de samlede effektene av endringene som er foreslått.  

Hvilke vurderinger har departementet gjort knyttet til behovet for bærekraftig økonomi i alle private 
barnehager? Hva er eventuelt begrunnelsen for å svekke private barnehagers konkurransekraft 
ytterligere, sammenlignet med kommunale barnehager som fra før er betydelig dyrere for 
samfunnet, og det uten at det kan dokumenteres bedre kvalitet enn i private barnehager.  

Videreføring av 2020-satsene for kapitaltilskudd i 2021 

PBL vil sterkt anmode statsråden om at satsene for kapitaltilskudd i 2020 videreføres i 2021, i 
påvente av at det gjøres en grundig og helhetlig vurdering av den samlede finansieringen for private 
barnehager.  

PBL mener konsekvensene av de mulige endringene i rammebetingelsene for private barnehager 
understreker behovet for slik helhetlig gjennomgang, og at dette må komme i gang raskt.  

Vi viser i den forbindelse til at PBL og KS i fellesskap har bedt Stortinget om å sette ned et utvalg som 
skal belyse økonomiske konsekvenser av den innførte bemannings- og pedagognormen for 
kommuner, offentlige og private barnehager, samt ønsket om at utvalget også skal vurdere 
økonomiske konsekvenser for kommuner og private barnehager av pensjonspåslaget i tilskudd til 
private barnehager.  

PBL stiller gjerne i snarlig møte med statsråden om dette. Alternativt imøteser vi skriftlig svar på vår 
henvendelse.  

Av hensyn til sakens aktualitet og behovet for raske avklaringer for barnehagene, ber vi om snarlig 
tilbakemelding.  
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