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Sammendrag
•

•

•

•

•
•

•

Hovedpåstanden i dette notatet er at selv om Private Barnehagers Landsforbund (PBL) er en
arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for alle typer private barnehager, står PBL for en politikk
som særlig fremmer interessene til kommersielle barnehageeiere. Det har siden etableringen av
PBL i 1993 vært tette bånd mellom viktige kommersielle barnehageeiere og organisasjonens
ledelse.
PBLs vedtekter gir kjedene betydelige fullmaktsrettigheter som enkeltstående barnehager er
avskåret fra. Dette fører til en betydelig skjevfordeling av makt til fordel for kjedene når PBLs
politikk utformes. Denne skjevfordelingen av makt får store konsekvenser for PBLs
interessepolitiske prioriteringer.
Barnehageavtalen i 2002 var en betydelig seier for PBL og de kommersielle barnehagene da de
fikk gjennomslag for at «private barnehager» skulle forstås som én felles gruppe. Før dette
eksisterte det klare skiller mellom ulike former for privat barnehagedrift og barnehager med
«forretningsmessig drift» var utelukket fra statsstøtte. Gjennomslaget for lik behandling av ulike
private eieformer ble avgjørende for fremveksten av de kommersielle barnehagene.
Dagens finansieringsordning med likebehandling av ulike barnehager fører til en betydelig
overfinansiering av de kommersielle kjedene og økonomiske problemer for små, enkeltstående
og ideelle barnehager. Konsekvensen av dette finansieringssystemet og den såkalte
likebehandlingen er en klar nedgang i antallet små og ideelle barnehager, og en konsolidering
av de store kommersielle kjedene.
Ingen lovendringer har så langt styrket de enkeltstående og ideelle barnehagene, til tross for
politisk konsensus om at man ønsker å bevare og legge til rette også for disse barnehagene.
I viktige saker for PBL organiserer de omfattende PR- og lobbykampanjer. PBLs kampanjer
involverer en stor del av medlemsmassen, ansatte, foreldre og barn i private barnehager. PBLs
kampanjer argumenterer ofte for at løsningene på utfordringene i sektoren er like for alle private
barnehager. Kampanjene fokuserer ofte på forskjeller mellom offentlige og private barnehager,
men svært lite på forskjellene mellom private barnehager. I virkeligheten har ulike typer private
barnehager ulike utfordringer, og trenger derfor ulike løsninger.
Når PBL aktivt bruker ansatte og foreldre i sitt påvirkningsarbeid, eksisterer det betydelig grad
av asymmetrisk informasjon mellom den som former budskapet (PBL) og de som frembringer
det (ansatte og foreldre). Mottakernes mulighet for å danne seg et helhetlig bilde av
barnehagesektoren blir ytterligere skjevt når vi vet at kommunesektoren, som driver de
offentlige barnehagene, ikke driver et profesjonalisert medie- og påvirkningsarbeid slik PBL gjør.

•

•

•

PBL har etablert flere egne kanaler for å nå ut med sitt budskap og skape engasjement for
organisasjonens interesser. PBLs kanaler har ulike roller, men alle har en profil og en utforming
som underspiller koblingen til PBL. I dette notatet ser vi på barnehage.no, Nasjonalt
kunnskapssenter for barnehager og Barnehagemonitor.
Ifølge formålsparagrafen skal PBL jobbe til det beste både for barn og eiere. I praksis viser det
seg at denne balansegangen er vanskelig, fordi barnehageeiere med profittformål og
barnehagebarn ikke alltid har sammenfallende interesser. Mange eksempler viser at når barnas
beste står mot eiernes interesser, så støtter PBL barnehageeierne. I dette notatet ser vi på fire
konkrete saker som omhandler dette: Økernly-saken, Gnist Trøa-saken, Månestråle-saken og
Seraphin-saken
PBL driver, som andre interesseorganisasjoner, strategisk kommunikasjon og legger vekt på
informasjon som kan styrke deres politiske interesser. Noen ganger viser denne informasjonen
seg å være direkte misvisende. I dette notatet ser vi på fem vanlige påstander fra PBL:
• PBL hevder at private barnehager er billigere for samfunnet og viser til en rapport PBL
har bestilt fra konsulentfirmaet Agenda Kaupang. Både metode og tall benyttet i
rapporten er svake og konklusjonene er tilbakevist en rekke ganger. Ingen offentlige
rapporter eller gjennomganger har kommet frem til tilsvarende tall.
• PBL hevder at private barnehager har dårlig økonomi, på tross av solid dokumentasjon
på at det er store forskjeller innad i privat barnehagesektor, og det er store variasjoner
i hvordan pengene brukes.
• PBL hevder at revisor sørger for at de private barnehagene benytter midlene i tråd med
barnehagelovens bestemmelser. Ved tilsyn har det derimot blitt avdekket at regnskap
har blitt godkjent selv med alvorlige brudd på de økonomiske bestemmelsene.
• PBL fremhever årlig at private barnehager scorer litt høyere på foreldreundersøkelser
enn kommunale barnehager. Ikke bare er forskjellene minimale, men undersøkelsene
egner seg ikke til å sammenlikne barnehager og sier ikke noe vesentlig om kvalitet.
• PBL hevder at alle private barnehager er viktig for mangfoldet i sektoren. De viser
derimot liten bekymring for utviklingen med store konsern, kommersialisering og
standardisering av pedagogisk innhold.

Dersom politikerne fortsetter å lytte til PBLs råd om fortsatt likebehandling av alle typer private
barnehager, vil utviklingen bare fortsette mot en stadig mer kommersiell barnehagesektor. For
foreldrene og barna vil det pedagogiske mangfoldet bli mindre og kvaliteten utfordres. De
barnehageansatte vil oppleve at kampen skjerpes om deres lønns- og arbeidsvilkår. Barnehagekroner
vil forsvinne ut av sektoren, og politikeres handlingsrom til å demokratisk styre den offentlig
finansierte barnehagesektoren, både nasjonalt og lokalt, vil bli enda mindre. Det er derfor god grunn
til å se kritisk på PBLs politiske rolle.
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Innledning
Private Barnehagers Landsforbund (PBL) har i mange tiår vært en av de viktigste premissleverandørene for norsk barnehagepolitikk. Hvis man engasjerer seg i barnehage, treffer man fort
på PBL.
Direktøren i PBL, Anne Lindboe, uttalte til Dagbladet 28. januar 2021: «Hele konseptet med å drive
en privat barnehage er jo selvfølgelig at de skal ha en eller annen form for fortjeneste.»1 Samtidig
skal det ikke store undersøkelser til for å finne ut at mange av PBLs medlemmer driver helt uten
profitt som formål. Hvorfor uttaler da direktøren seg som om muligheten for eiere til å hente ut
privat, økonomisk fortjeneste er en nødvendig motivator for alle private barnehager?
PBL sier alltid at alle deres medlemmer er viktige og skal ha like muligheter, samtidig har de
vedtekter som gir kjedene betydelige fullmaktsrettigheter i organisasjonens viktigste beslutningsorgan. De «heier på gode barnehager» på Facebook, men som leseren vil se bistår de også barnehager
når kommunen har vedtatt tvangsstengning fordi det pedagogiske tilbudet er for dårlig eller
offentlige bevilginger er misbrukt.
PBL er en arbeidsgiverorganisasjon som mange private barnehager, uavhengig av eieform, er
avhengige av, men de står for en politikk som gagner kommersielle barnehageeiere. Historisk sett
er det bare kort tid siden kommersielle eiere gjorde sitt inntog i barnehagesektoren – en offentlig
finansiert og rettighetsbasert velferdstjeneste. Helt siden de fikk politisk gjennomslag i
barnehageforliket i 2003 har PBL vært en sentral aktør ved alle endringer av barnehageloven som
regulerer hvordan de private barnehagene drives. Fasit for alle disse lovendringene er at ingen av
dem har stanset utviklingen mot at stadig flere barnehager drives kommersielt, stadig færre ideelt
og at kjedemakten øker.
PBL har bygd opp et stort og profesjonalisert kommunikasjonsapparat. Organisasjonens arbeid har
lykkes så godt, at politikere og medier har gitt PBL stor politisk innflytelse og definisjonsmakt. Men
den fortellingen som PBL fremmer i offentligheten krasjer både med realitetene i barnehagesektoren
og realitetene blant egne medlemmer.
Dersom politikerne holder fram med å lytte til PBLs råd og vender blikket en annen vei, vil
utviklingen bare fortsette mot en stadig mer kommersiell barnehagesektor. For foreldrene og barna
https://borsen.dagbladet.no/nyheter/barnehageavsloring--grotesk/73337819?fbclid=IwAR3g8i46R_UNEJ1PKQ0Xh9BAKvpI0WepcAq-NOkqShhIt58VmRf5lEWTsFQ
1
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vil det pedagogiske mangfoldet bli mindre og kvaliteten utfordres. De barnehageansatte vil oppleve
at kampen skjerpes om deres lønns- og arbeidsvilkår. Og politikeres handlingsrom til å demokratisk
styre den offentlig finansierte barnehagesektoren, både nasjonalt og lokalt, vil bli enda mindre.
Fordi PBL er en så sentral premissleverandør for den rådende barnehagepolitikken, er det på høy
tid å problematisere deres politiske rolle. I dette notatet ser vi derfor på hvem og hva PBL
representerer. Hva slags politiske standpunkter og interesser de fremmer og hvordan politikken
deres utformes og fremføres.
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Hvem er PBL?
PBL er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for private barnehager. Organisasjonen ble startet
i 1993 på initiativ fra 72 private barnehager. Sentral i etableringen var høyrepolitikeren Benn Harald
Eidissen, som var en av de første kommersielle kjedeaktørene i sektoren (les mer om Eidissen og
Norlandia på side 14). Ifølge organisasjonens egen nettside har PBL over 2100 medlemmer landet
over (per februar 2021).
Foruten arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen PBL, består PBL-konsernet av blant annet PBL
Regnskap AS, PBL Bedriftshelsetjeneste AS, PBL Mentor AS (tidligere PBL Medlemsservice AS),
barnehage.no og Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager AS.
Det finnes andre organisasjoner som representerer private barnehager, for eksempel Spekter og
Virke ideell og frivillighet, men når dette notatet skrives utgjør PBLs medlemmer om lag 70% av de
private barnehagene totalt. PBL har bygd seg opp som en betydelig aktør mange private barnehager
er avhengige av, uavhengig av eierskap og form. Mange ansatte har også pensjonsavtalene sine i
PBL-området. De store kjedene kan drive barnehager uten mye ekstern hjelp, men i takt med at
kommersiell sektor har vokst, har også kontrollkravene til barnehagene vokst. Det har påført mange
barnehager betydelige administrative og organisatoriske utfordringer.
PBL har en svært god og effektiv medlemsservice, knyttet til regelverk, regnskap osv. Mange private
barnehager er derfor avhengig av og veldig fornøyd med PBLs tjenester, og oppfatter hjelpen de får
som god og nyttig. Dette gjør samtidig at PBL har hele mangfoldet av barnehager å spille på, når de
driver sitt politiske påvirkningsarbeid.

Medlemmene
Medlemsbarnehagene i PBL inkluderer alle typer private barnehager; ideelle, kommersielle, små,
store, enkeltstående og kjedebarnehager, sentrums- og distriktsbarnehager. Selv om private
barnehager har noen felles interesser, har ulike typer barnehager naturlig nok også ulike
driftsforutsetninger og -mål. Til tross for ulikheter og forskjeller har likevel likebehandling av
private barnehager vært hovedlinjen til PBL siden oppstarten i 1993. Først likebehandling av ulike
eieformer, deretter lik rett til tilskudd. Dette er en linje som først og fremst har gagnet de store
kommersielle barnehagene og kjedene.
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Dagens barnehagelov skiller ikke mellom ulike
former for private barnehager, men kun mellom
kommunale og ikke-kommunale barnehager.
Dette har vært en sentral kampsak for PBL siden
etableringen (se PBLs politiske historie på side
27). Dermed finnes det heller ingen formell
definisjon på hva en ideell barnehage er eller noen
fullverdig oversikt over hvor mange ideelle og
kommersielle barnehager som finnes i Norge eller
hvordan disse fordeler seg blant PBLs medlemmer.
Det finnes mange barnehager som på ulike måter
definerer seg som ideelle aktører, men mangelen
på en offisiell definisjon gjør at det har vært
avdekket flere tilfeller av barnehager som
fremstiller seg som ideelle aktører uten at de reelt
sett er det (se også faktaboks om ideelle posører
på side 13).
I 2007 besto PBLs medlemmer av 83% enkeltstående barnehager og 17% kjedebarnehager. I
2018 var andelen enkeltstående redusert til 61%,
og andelen kjedebarnehager økt til 39%.2
Utviklingen går altså raskt mot færre enkeltstående barnehager og flere kjedebarnehager.
Per utgangen av 2020 er de fem største
medlemmene av PBL de kommersielle kjedene
Læringsverkstedet, FUS, Espira og Norlandia,
samt den ideelle Kanvas-kjeden. Disse kjedene er
også de fem største i Norge. De fire kommersielle
kjedene har vist seg å være de aktørene i sektoren
med størst fortjeneste og lavest bemanning.3
Innføringen av bemanningsnormen (se boks side
51) har tvunget kjedene til å bemanne opp, men
de siste tallene viser at de i snitt fremdeles har
lavere bemanning enn alle andre typer barnehager,
både private og kommunale.4
Læringsverkstedet AS

Den kommersielle kjeden Læringsverkstedet AS er i dag den største private barnehageaktøren i
Norge, og PBLs aller mektigste medlem med sine 239 barnehager (per februar 2021). Kjeden ble
Melding fra landsmøteperioden 2017-2019, side 8.
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-rapport-om-gevinstuttak-i-private-barnehager/id2600399/
4
https://www.utdanningsnytt.no/bemanning-bemanningsnorm-kommune/na-har-de-private-barnehagene-best-bemanning-iet-flertall-av-storkommunene--en-av-dem-er-oslo/254172
https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/Statistikknotat-bemanningsnorm-barnehage/#139859
2
3
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startet og drives av ekteparet Hans Jacob og Randi
Sundby. De har uttalt at det ikke er pengene som
driver dem, men at de er «visjons- og
verdidrevet». På spørsmål om hvor mange
barnehager de har planer om å drive, er ekteparets
svar: «Hvor mange barn trenger å høre at de er
verdifulle?»5 Ekteparet kom i 2019 på Kapitals
liste over Norges aller rikeste med en formue på
1.3 milliarder kroner.6
I 2020 og i forkant av varslede endringer i
barnehageloven, solgte kjeden en stor del av sine
barnehagebygg til det svenske selskapet SBB for
4,25 milliarder kroner. -Vi er pedagoger og vil
drive med barn og ikke bygg, uttalte Hans Jacob
Sundby i forbindelse med salget. I samme artikkel
kom det dog frem at SBB ikke vil ha noe med
driften av byggene å gjøre og at Læringsverkstedet
skal vedlikeholde og drifte dem som før.7
Detaljene i leieavtalen mellom SBB og
Læringsverkstedet er ikke kjent.
Læringsverkstedet har de siste årene hatt en klar
oppkjøpsstrategi både i Norge og utlandet. De
driver barnehager i Latvia og Dubai, og har i
tillegg kjøpt opp den finske barnehagekjeden Pilke
og deres 146 barnehager.8 Ifølge årsberetningen
til Læringsverkstedet Gruppen AS fra 2019 driver
konsernet også 75 barnehager og skoler i Sverige
gjennom selskapet Dibber.9 Høsten 2020 var de i
svenske nyheter da det kom frem at de på en av
sine nylig oppkjøpte grunnskoler kun hadde
ansatt lærere som ikke kunne svensk.10
Kjeden har ved flere anledninger også vært i
norske mediers søkelys, både for bruk av barn til å gjennomføre markedsføring for kjeden, og for å
være en av dem med størst overskudd og lavest bemanning blant de private barnehagene.11
https://laringsverkstedet.no/om-oss/historien
https://kapital.no/kapital-index/norges-400-rikeste
7
https://e24.no/naeringsliv/i/JokgoR/svensk-selskap-kjoeper-barnehagebygg-i-norge-for-over-fire-milliarderkroner?fbclid=IwAR0On4QPRALjwpIysHKCBKGakDGQC5Oa7wSUJtdN8BPWiKu56Rf2IkTqcEc
8
https://www.pilkepaivakodit.fi/pilkkeen-uudeksi-omistajaksi-norjalainen-la%cc%88ringsverkstedet/
https://laringsverkstedet.no/om-oss/historien
9
Læringsverkstedet Gruppen AS - Årsberetning for 2019, side 1.
10
https://www.dn.se/sverige/elever-i-chock-efter-sommarlovet-lararna-pratade-bara-engelska/
11
https://www.aftenposten.no/okonomi/i/l1k7wy/store-barnehagekjeder-har-stoerst-overskudd-og-lavest-bemanning
https://arkiv.klassekampen.no/article/20200207/ARTICLE/200209977
5
6
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FUS Barnehagene

Inntil de ble forbigått av Læringsverkstedet var
FUS/Trygge Barnehager lenge Norges største
barnehagekjede. Det kommersielle konsernet eies
av Eli Sævareid og hennes tidligere ektemann
Sigurd
Aase.
De
startet
opp
sin
barnehagevirksomhet i 1987, da de manglet
barnehageplass til sønnen sin. De står således bak
en av de opprinnelige gründervirksomhetene i
barnehagesektoren, som ble til før investorene
begynte å dukke opp etter barnehageforliket i
2003. Plasseringen til Sævareid på Kapitals liste
over Norges rikeste, sier noe om hvor godt de har
lykkes.12
Sævareid og Aase er jevnlig omtalt i media for
finansspekulasjoner og pengebruk. Gjennom sitt
holdingselskap Vista Holding har de blant annet
investert nesten en milliard kroner i
oljevirksomhet, samt 150 millioner i spansk
eiendom. De har også kjøpt seg inn i verdens
største vikingskip. Pengene til investeringene er
lånt fra morselskapet i barnehagekjeden, som igjen
har lånt pengene fra de offentlige finansierte FUSbarnehagene.13 Fram til 2018 sto det å lese på
nettsidene til Trygge Barnehager AS at FUSbarnehagene «driftes med ikke-økonomisk formål, og
et evt. overskudd av driften forblir i barnehagen
(...).»14 (Se for øvrig boks om ideelle posører i
barnehagesektoren på side 13).
Siden 2017 har konsernet vært i en prosess med
å etablere separate drifts- og eiendomsselskap for
barnehagene. Regnskapene for 2019 viser at 87 av
FUS-barnehagene, etter først å ha blitt omdannet
til eiendomsselskaper, har skilt ut barnehagedriften i egne selskaper - for selv å bli rendyrkede
utleieselskaper.15 Eiendomsselskaper er ikke underlagt barnehagelovens begrensninger, noe også Ola
H. Grytten, økonomiprofessor ved Norges Handelshøyskole, var inne på da han uttalte seg om
utskillingen av selskaper til Dagbladets Børsen: - Det virker åpenbart at de ser at overskuddene ikke kan
komme i barnehageselskapene, hvor det er begrensninger for overskudd. Professoren mener opprettelsen
av eiendomsselskapene er en opplagt strategi for å føre overskuddene dit man ønsker.16 I praksis:
https://kapital.no/kapital-index/profile/7560062/eli-saevareid
https://borsen.dagbladet.no/nyheter/barnehage-toppenes-ukjente-spania-palass/73061053
14
https://www.aftenposten.no/okonomi/i/P3ya45/Eierne-i-barnehagekonsern-har-tatt-ut-nesten-1-mrd
15
https://www.dagbladet.no/nyheter/full-forvandling-i-barnehagekjempe/71497921
16
https://borsen.dagbladet.no/nyheter/tjente-36-millioner-pa-barnehageutleie/73013797
12
13

12

Vekk fra barnehageselskapene, og unna barnehagelovens bestemmelser om bruk av offentlige midler
og foreldrebetaling (se boks om barnehageloven på side 34).
FUS-barnehagene sto lenge utenfor PBL, men november 2020 meldte kjeden alle sine 188
barnehager inn i organisasjonen. I kraft av sin størrelse blir FUS dermed det medlemmet med størst
makt etter Læringsverkstedet. – Vi tenker det er viktigere enn noen gang at hele sektoren står samlet. Det
kan se ut som det for tiden er et press mot private barnehager både fra venstre og høyresiden i politikken,
uttalte eier Eli Sævareid til pbl.no i forbindelse med innmeldingen. Pbl.no kunne samtidig melde at
kjeden kun har meldt seg inn i interesseorganisasjonen PBL, og fremdeles vil ha eget tariffområde
utenfor organisasjonen (les mer om ulike typer medlemskap i PBL på side 19).17

Espira Barnehager AS

Espira Barnehager AS er driftsselskapet til og del av Espira Gruppen AS. Kjeden ble etablert i 1992
av Einar Magne Jansen fra Karmøy, under navnet Barnehagebygg, og består i dag av 103 barnehager.
17

https://www.pbl.no/aktuelt/om-pbl/far-180-nye-medlemsbarnehager--fus-blir-en-del-av-pbl-familien/

13

Fra 1992 til 2002 bygde selskapet til Jansen 150 barnehager, men etter barnehageavtalen i 2002
begynte han også å drive egne barnehager. Jansens motivasjon for å satse stort innen barnehage kom
frem i en reportasje i Dagbladet i 2010, da han uttalte at planen var å bygge opp et sterkt selskap
for så å selge seg ut av barnehagesektoren.18 En plan han fullførte i 2008, da han solgte
aksjemajoriteten sin til investeringsfondet Capman Bayout for 300 millioner kroner. Våren 2014
skiftet kjeden eier nok en gang, da AcadeMedia, Sveriges største kommersielle skolekonsern, overtok
driften for en antatt sum av 850 millioner kroner.19
Som kommersielt velferdskonsern har Espira vært i media en rekke ganger på grunn av
kritikkverdige forhold. For eksempel var de et av selskapene i NRK brennpunkt-dokumentaren «De
lønnsomme barna» i 2011, der det blant annet ble avdekket hvordan Jansen etter salget fortsatte å
tappe barnehageselskapet for penger gjennom å overfakturere for leie av barnehageeiendommene
han hadde beholdt eierskapet til.20
Etter innføringen av bemanningsnormen i 2018 (les mer om den på side 51) kom det fram at
Espira hadde innført ansettelsesstopp for fagarbeidere og pedagoger med høy ansiennitet for å spare
penger (se boks side 36).21 Samtidig kunne Dagbladet rapportere at over halvparten av de ansatte i
en av Espiras barnehager i Oslo hadde sagt opp i protest mot det de etter sigende oppfattet å være
uansvarlig drift og dårlige lønns- og arbeidsbetingelser.22
Norlandia Barnehagene AS

Norlandia Barnehagene AS er Norges fjerde største barnehageselskap med sine 92 barnehager.
Kjeden er en del av Norlandia Care Group AS, som er en fusjon mellom barnehagene til Benn Harald
Eidissen og Even Carlsen og brødrene Kristian og Roger Adolfsens selskaper for drift av eldreomsorg
og sykehushotell. Norlandiakonsernet består av mange selskaper organisert i en komplisert
konsernstruktur, og det er ikke enkelt å følge pengestrømmene i selskapet. Uansett har Eidissen og
hans medeiere i Norlandia bygget opp betydelige formuer på offentlig finansiert barnehagedrift.23
Konsernet er jevnlig omtalt i media for kontroversielle forhold. I 2020 kom det for eksempel fram
at eierne av kjeden fikk over 2 milliarder kroner da de solgte 117 barnehagebygg til et australsk
hedgefond. Disse barnehageeiendommene var allerede skilt ut i et eget selskap med samme eiere,
som barnehagene betalte husleie til.24 En husleie som var langt høyere enn gjennomsnittet for private
barnehager (se også boks om sale-leaseback på side 11).25 Det kom fram at mange av
barnehageeiendommene var kjøpt billig av norske kommuner til langt under markedspris, som ledd
i barnehageutbyggingen som startet for alvor på 1990-tallet. Det viste seg også at salget av flere av
dem var gjennomført til tross for kontrakter som forbød videresalg, og uten at kommunen, som
Ville selge til beste pris, Dagbladet Magasinet 07.09.2010 (www.dagbladet.no).
Finansavisen 01.04.2014, også gjengitt på www.dagbladet.no samme dag under tittelen Selger 75 barnehager til Sverige med
kjempegevinst.
20
De lønnsomme barna, NRK Brennpunkt, 01.11.2011 (www.nrk.no).
21
https://www.dagbladet.no/nyheter/barnehage-kjempen-har-sluttet-a-ansette-fagarbeidere---avslorende-ogopprorende/71117677
22
https://www.dagbladet.no/nyheter/foreldresjokk-i-oslo-barnehage-halve-arbeidsstokken-gar/71145602
23
Velferdsprofitørene, Linn Herning, 2015, kapittel 2 «Kampen om barnehagepengene» side 71-80.
24
https://fagbladet.no/nyheter/fikk-gratis-tomter-fra-kommunen-tjente-store-penger-pa-salg-6.91.724472.bd801991f5
25
https://fagbladet.no/nyheter/barnehagekjede-betalte-husleie-til-seg-selv-slik-ble-leia-dobbelt-sa-hoy-som-i-andre-privatebarnehager-6.91.752042.ec745b2aea
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hadde forkjøpsrett, hadde blitt informert.26 I sin NOU 2020:13 Private aktører i velferdsstaten
fremhever Velferdstjenesteutvalget at slik eiendomsspekulasjon kan være ulovlig statsstøtte.27
Norlandias barnehager var tidligere omfattet av PBLs tariffavtale, men våren 2014 meldte de seg ut
av arbeidsgiverorganisasjonen til PBL og inn i Spekter.28 Norlandia har dog beholdt et medlemskap
i interesseorganisasjonen PBL, noe som tyder på at de fortsatt ser seg tjent med PBL i kraft av deres
rolle som lobbyorganisasjon.
Stiftelsen Kanvas

Kanvas-kjeden er den største ideelle kjedeaktøren i landet (en av få), med sine 67 barnehager.
Kjeden er likevel en av de aktørene som har hatt lavest bemanning i sektoren. Ifølge kjeden selv har
de hatt «noe lavere bemanning» fordi de «har prioritert andre kvalitetsaspekter ved barnehagedrift
[som for eksempel] 50% andel ansatte med barnehagelærerutdannelse».29
Kjeden ble etablert i 1991 med utgangspunkt i en samling foreldredrevne barnehager, og het
opprinnelig Barnehageforbundet. Forbundet var med på sonderingene da PBL ble stiftet i 1993, men
meldte seg ikke inn i PBL før 2002.30 Tre år senere, i 2005, skiftet forbundet navn til Stiftelsen
Kanvas.
Barnehageforbundets leder Bjørn Pettersen, var nestleder i PBLs styre fra 2006 til 2008. Det gjør
ham til en av de få representantene for ideelle barnehager som har innehatt et lederverv i styret til
PBL (les mer om PBLs styresammensetninger på side 17). Pettersen uttalte på
innmeldingstidspunktet at de ønsket «å være med i en organisasjon for vår sektor, med service og
medlemsfordeler knytta opp mot det vi driver med», og illustrerte med det PBLs store fortrinn som
arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager. Et fortrinn som betydde at de også var attraktive
for ideelle barnehager som daværende Barnehageforbundet, til tross for at «PBL har en politisk
undertone, slått an av sentrale konservative politikere», som journalisten fra Utdanningsnytt
formulerte det.31

Direktør og styre
Anne Lindboe - direktør

Lindboe er tidligere barneombud og barnelege, og overtok som PBL-direktør etter Arild M. Olsen i
2018. Lindboes bakgrunn gjorde at hun allerede var kjent i offentligheten før hun tiltrådte som
barnehageeiernes direktør. Hun har i sin direktørperiode vært aktiv i mediene og blir ofte brukt av
journalister for å belyse situasjonen ikke bare for privat barnehagedrift, men også for
barnehagesektoren generelt i Norge.

https://klassekampen.no/samling/bors-og-barnehage
Velferdstjenesteutvalget, NOU 2020:13 Private aktører i velferdsstaten. Se for eksempel kapittel 2.2 Funn og tilrådning, side
27.
28
Linn Herning, Velferdsprofitørene, 2015, kapittel 2 «Kampen om barnehagepengene» side 109.
29
https://www.kanvas.no/nytt-og-nyttig/kanvas-innfrir-ny-bemanningsnorm-til-tross-for-manglende-tilskudd/
30
Linn Herning, Velferdsprofitørene, 2015, kapittel 2 «Kampen om barnehagepengene» side 73,
https://www.utdanningsnytt.no/barnehage/barnehageforbundet-inn-i-pbl/134052
31
https://www.utdanningsnytt.no/barnehage/barnehageforbundet-inn-i-pbl/134052
26
27

15

Styret32

Det nåværende styret i PBL består av styreleder, nestleder og fem styremedlemmer. 5 av 7 i det
nåværende styret (per februar 2021) representerer kommersielle barnehager, inkludert styreleder
og nestleder. 4 av 7 representerer eller driver
barnehagekjeder. I motsetning til for eksempel NHO og
Spekter, har ikke PBL noen begrensninger på hvor lenge
et medlem kan sitte i styret.33
Eirik Husby – styreleder

Husby driver den kommersielle kjeden Borg Barnehager
AS, sammen med Egil Nicolaysen. Husby er omtalt i media
som en av barnehageeierne i utbyttetoppen.34 I 2018 fikk
en av hans barnehager et tilbakebetalingskrav på 800.000
fra Oslo kommune etter brudd på barnehageloven (se
boks om barnehageloven på side 34, og les mer om
Husbys barnehagedrift på side 49).35 Husby fikk likevel
fornyet tillit i PBL og ble gjenvalgt som styreleder på
landsmøtet i mai 2019. Husby har vært en gjenganger i styret siden 2001, og har sittet
sammenhengende de siste fem periodene. Styreledervervet har han hatt siden 2015.36 Husby er
utdannet førskolelærer.
Ragnhild Antonie Finden – nestleder

Finden driver den kommersielle gårdsbarnehagen Kausvol barnehage AS. Hun har også styreverv i
PBL-selskapet Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager AS, og er styreleder i Nettverk for Naturog Gårdsbarnehager i Norge. Finden har lang fartstid som Senterpartipolitiker og satt i over ti år i
kommunestyret og i flere ulike utvalg for Stange Senterparti. Finden har sittet sammenhengende i
styret til PBL siden 2012. Finden har ikke barnehagefaglig utdannelse.
Torstein Johannessen – styremedlem

Johannessen er daglig leder av den ideelle foreldreeide barnehagen Bergheim i Trondheim. Han har
sittet i PBL-styret siden 2012. Først som varamedlem og fra 2014 som ordinært styremedlem.
Johannessen er utdannet førskolelærer.
Marit Lambrechts – styremedlem

Lambrechts er administrerende direktør i den kommersielle barnehagekjeden Espira. Hun har også
styreverv i PBL-selskapet Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager AS. Espira-kjeden er en av de
fem største medlemmene i PBL, målt i antall barnehager (les mer om dem på side 14). Lambrechts
har ikke barnehagefaglig utdannelse.
Informasjon om styremedlemmene er blant annet hentet fra kandidatinformasjon til mulige styre- og varamedlemmer i PBL
for perioden 2019-2021 (pbl.no)
33
Et forslag om å innføre begrensninger på antall perioder et medlem kan sitte i styret ble fremmet på landsmøtet i 2019,
men forslaget ble nedstemt. Se side 19 om maktfordelingen i PBL.
34
https://www.utdanningsnytt.no/fagartikkel-private-barnehager/25-barnehageeiere-tok-ut-50-millioner-kroner-i-utbytte-paett-ar/170608
35
https://www.utdanningsnytt.no/bemanning-pbl-private-barnehager/pbl-styreleder-har-brutt-barnehageloven-ifolgetilsynprivate-barnehagers-landsforbund-ber-om-avklaring-fra-departementet/252356
36
Informasjonen er hentet fra Brønnøysundregisteret.
32
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Harald Berge Breistein – styremedlem

Berge Breistein er daglig leder av kjeden NLMbarnehagene AS. Per januar 2021 driftet
selskapet 35 barnehager på vegne av Norsk
Luthersk Misjonssamband, i tillegg til å drive åtte
barnehager alene eller i samarbeid med andre
organisasjoner. Ifølge selskapet har kjeden ikke
erverv som formål. Breistein er også
styremedlem i Bergen kirkelige fellesråd, som
eier den kommersielle Akasia-kjeden. Akasia fikk
i 2019 et tilbakebetalingskrav på over 28
millioner kroner, etter at det ble avdekket
omfattende misbruk av barnehagemidler i
kjedens barnehager.37 Breistein er aktiv i
Kristelig Folkeparti, og har blant annet sittet i
bystyret i Bergen. Breistein har ikke
barnehagefaglig utdannelse.
Kjetil Hopen – styremedlem

Hopen er eier av den kommersielle barnehagekjeden Eventus. Eventus-kjeden, som per
november 2020 består av åtte barnehager, oppgir
i sine vedtekter at de driver med «et ideelt, ikkeøkonomisk formål». I kraft av å være et såkalt
non-profit
aksjeselskap
hadde
Eventusbarnehagene tidligere fritak for betaling av
eiendomsskatt, men i november 2014 ble de
fratatt fritaket. Kemneren i Bergen gjorde en
vurdering av kjeden og konkluderte at
organiseringen gjennom en rekke aksjeselskap
peker mot at virksomheten driver med kommersielt formål.38 Kjeden er et eksempel på hvordan ASbarnehager feilaktig kan fremstå som ideelle, og hvordan noen opererer i gråsonen mellom ideell og
kommersiell driftsform (les mer om Eventus-kjeden og ideelle posører på side 13). Hopen er
utdannet barnehagelærer.
Therese Børke – styremedlem

Børke driver to kommersielle barnehager gjennom familieselskapet Teb Eiendom AS. Børke-familien
har vært gjengangere i PBL-styret siden 2001. Børke er utdannet førskolelærer.

Se for eksempel: https://www.nrk.no/vestland/gigantkrav-mot-privat-barnehagekjede-_-skal-ha-spart-60-arsverk-med-forlav-bemanning-1.14976265
38
https://eventus.barnehage.no/innhold/side/45163,
https://www.utdanningsnytt.no/private-barnehager/private-barnehager-finansierer-firmahytter-med-offentlige-penger/178785
37
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PBLs inntekter
Driftsinntektene til PBL har de
siste ti årene mer enn doblet
seg. I 2010 lå driftsinntektene
på 77 millioner kroner, et
beløp som hadde steget til
nesten 190 millioner i 2019. I
løpet av de siste årene har PBL
også utvidet sine inntektskilder. I tillegg til å heve
kontingent fra medlemmene
sine, selger de tjenester innen
regnskap og juridisk bistand,
og har også utviklet produkter
innen for eksempel forsikring,
HMS, og reise (personalturer).39
Kontingentinnbetalinger var
den største inntektskilden i 2010, og utgjorde nesten 30% av de totale driftsinntektene. I 2019 sto
derimot regnskapstjenester og produktsalg for over halvparten av inntjeningen, mens
kontingentinnbetalinger var redusert til knappe 17% av inntektene.40
I januar 2021 annonserte PBL en ny satsning da PBL Medlemsservice AS ble relansert som PBL
Mentor AS.41 På selskapets egne nettsider oppgis det at selskapet har 37 ansatte og ifølge et oppslag
i Avisa Nordland er de i ferd med å rekruttere og ansette enda flere. Selskapet selger digitale verktøy
for kommunikasjon og administrasjon til både barnehager, skoler og kommuner, og har også utviklet
tjenester innen HMS og bedriftshelsetjeneste. Ambisjonene er internasjonale, og selskapet har
allerede kunder utenfor Norge, ifølge artikkelen i Avisa Nordland. Årsregnskapet viser at PBL
Mentor AS i fjor hadde en inntekt på over 50 millioner kroner. I forbindelse med lanseringen uttalte
organisasjonsdirektør Tommy Schjelderup at PBL har en organisasjon og et formål som gjør at de
kan være en slagkraftig aktør, og siktet til at PBL ikke har erverv til formål. Således vil ikke
overskuddene utbetales som utbytte til eierne – barnehagene, men vil komme selskapet, og PBLkonsernet, til gode.42

https://www.pbl.no/produkter/
Basert på informasjon fra årsregnskapene 2010-2019, tilgjengelig hos Brønnøysundregistrene.
41
Økonomi og næringsliv, IKT | Kristin (27) står fremst i satsningen til selskapet – nå går startskuddet (an.no)
42
Ibid., https://pblmentor.no/
39
40
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Maktfordelingen i PBL
Ulike typer medlemskap – ulik innflytelse?
Før 2014 var PBL formelt inndelt i to separate seksjoner; interesseorganisasjonen PBL og
arbeidsgiverorganisasjonen PBL-A. Medlemmer innmeldt i PBL-A var «fullverdige» medlemmer,
noe som gjenspeiles i en kontingentoversikt fra 2013 som viser at det var langt dyrere å være PBLA-medlem. Ifølge de tidligere vedtektene ble antall stemmer på landsmøtet beregnet ut fra innbetalt
kontingent, hvilket medførte at «fullverdige» medlemmer hadde flere stemmer. Medlemmene av
interesseorganisasjonen PBL var avskåret fra å stemme i «alle saker som angår
arbeidsgiverseksjonen».43
Ved sammenslåingen i 2014 ble den nye hovedregelen at alle medlemsbarnehager skulle være
fullverdige medlemmer og omfattet av PBLs tariffavtale. Men gjennom unntaksbestemmelser i
vedtektene er det blitt åpnet opp for at medlemmer kan være tilknyttet andre tariffavtaler og fortsatt
ha et interessemedlemskap i PBL.44
Eksempler på interessemedlemmer er kjedene Norlandia og Akasia, som er organisert i Spekter, og
FUS, som har tariffavtale for alle sine barnehager i eierselskapet Trygge Barnehager AS. FUS er
Norges nest største barnehagekjede og meldte seg som nevnt inn i PBL som interessemedlem i 2020.
Detaljene i avtalen mellom FUS og PBL er ikke offentliggjort.
Norsk Montessoriforbund (NMF) har inngått en avtale med PBL om kollektivt medlemskap for
sine barnehager, med redusert kontingent. Men dersom medlemmer ønsker full stemmevekt på PBLs
landsmøte, kan barnehagene reservere seg mot kollektivt medlemskap og betale normal kontingent.45
KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter) har på sin side fremforhandlet en avtale
med PBL der deres barnehager som interessemedlemmer i PBL er sikret «tale-, forslags- og stemmerett
på PBLs landsmøte på linje med PBLs øvrige medlemmer».46
På spørsmål om interessemedlemmer har de samme stemmerettighetene på landsmøtet som
«fullverdige» medlemmer av PBL, svarer kommunikasjonsdirektør Marius Iversen: «Jfr. vedtektene
blir antall stemmer beregnet ut fra innbetalt kontingent. Stemmevekten er mao. lik per innbetalt krone, men
Kontingent i PBL og PBL-A for 2013, Vedtekter PBL og PBL-A 2011 (Begge hentet fra internettarkivet Waybackmachine)
https://www.pbl.no/om-pbl/vedtekter/, § 8 Hoved- og hovedtariffavtale
45
https://montessorinorge.no/for-medlemmer/medlemskap-og-kontingent/kollektivt-medlemskap-i-pbl/
46
https://www.ka.no/barnehage/medlemskap-i-pbl
43
44

19

medlemmer som er omfattet av andre tariffavtaler – og ikke har tilgang til den samme hjelpen og rådgivingen
– betaler naturlig nok noe lavere kontingent.»47
Åpningen for slike interessemedlemskap gjør at et betydelig antall deltakere på PBLs landsmøter
ikke er innmeldt i PBL som arbeidsgiverorganisasjon, men likevel stiller med fulle rettigheter. Dette
tydeliggjør at PBLs rolle som interesseorganisasjon ikke er direkte overlappende med rollen som
arbeidsgiverorganisasjon. Interessemedlemmene påvirker også maktfordelingen når PBLs
interessepolitikk skal utformes.

Vedtektene gir kjedene makten
Det er medlemmene som bestemmer hva PBL skal jobbe med og for, og PBLs politikk fastsettes på
landsmøtet som holdes annethvert år.48 Som nevnt utgjør enkeltstående barnehager (foreløpig)
flertallet av medlemmene av organisasjonen, men likevel er det de store kommersielle kjedene som
sitter med den strukturelle makten. En av årsakene ligger i vedtektene.
Ifølge vedtektene har den enkelte barnehage stemmer etter sin størrelse og innbetalte kontingent
(som avgjøres av antallet ansatte).49 Jo større barnehagen er, dess flere stemmer har dermed
barnehagen på landsmøtet.
Kjedeeiere kan oppnevne én representant for alle sine barnehager, som forvalter alle stemmene for
kjedens barnehager. Kjedene får dermed full uttelling for sine stemmerettigheter så lenge de sørger
for å ha minst én representant til stede på landsmøtet. De største eierne er sikret mange hundre
stemmer. En enkeltstående barnehage kan representere maksimalt ti andre enkeltstående
barnehager. Fullmakt til eventuelt å gjøre det må innhentes fra hver av de maksimalt ti andre
barnehagene før hvert landsmøte (se også «Opprør til ingen nytte», side 21).50
Vedtektsbestemmelsene fører til at det er vanskelig for små barnehager å få sin stemme hørt, og
resulterer også i at kjedene får uforholdsmessig mye makt og påvirkningskraft innad i
organisasjonen. For eksempel satt ti aktører med over 50% av stemmene ved landsmøtet i 2017,
selv om det var over 200 deltakere til stede.51
Hans Jacob Sundby, som eier Læringsverkstedet, Norges største barnehagekjede og en av PBLs aller
mektigste medlemmer, uttalte til Utdanningsnytt i etterkant av landsmøtet i 2017:
– Prinsipielt er jeg en klar tilhenger av en demokratisk prosess. Jeg har alltid vært en talsperson for at alle
de private barnehagene skal stå sammen og jobbe for den gode barnehagen. Samtidig er det også opp til de
enkeltstående barnehagene å stille opp på landsmøtet.52

E-post fra Marius Iversen til undertegnede datert 28.01.2021.
https://www.pbl.no/om-pbl/bli-medlem/
49
https://www.pbl.no/om-pbl/vedtekter/, § 2 Medlemskap
50
https://www.pbl.no/om-pbl/vedtekter/, § 3 Landsmøtet
51
https://www.utdanningsnytt.no/barnehage-private-barnehager/alt-er-rigget-for-at-de-store-barnehage-aktorene-skal-styresektoren-i-den-retningen-lommeboka-styrer/178092
52
Ibid.
47
48
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Læringsverkstedets eier mener først og fremst det er de enkeltstående barnehagenes ansvar å stille
opp på landsmøtet, framfor PBLs ansvar å bidra til mer demokratisk representasjon ved å endre
vedtektene. På landsmøtet i 2017 satt Læringsverkstedet alene med 18% av stemmene, selv om deres
barnehager kun utgjorde 9% av medlemsmassen i PBL på det tidspunktet.53
For enkeltstående, ofte små barnehager, kan det være krevende å prioritere fysisk deltagelse på PBLlandsmøtet. Det koster i både tid og penger å delta på samlingen, som varer over flere dager. Mange
små, enkeltstående barnehager har presset økonomi. Landsmøtedeltagelse vil belaste barnehagen
med ikke bare deltakeravgift, men reiseutgifter og vikarutgifter. Det er ikke sikkert det oppleves å
være verdt det.
Vedtektene tilsier at de små barnehagene må få til en stor og enhetlig mobilisering for at deres
deltakelse skal resultere i innflytelse på landsmøtet. Slik mobilisering er tid– og ressurskrevende.
Etter tilbakemeldinger fra medlemmer om at deltakelse på landsmøtet var for dyrt, reduserte PBL
selve deltakeravgiften i forkant av landsmøtet i 2017.54 Ellers er det gjort liten innsats for å sikre
økt innflytelse for og deltagelse fra enkeltstående barnehager. Før landsmøtet i 2019 gikk likevel
noen enkeltstående ideelle barnehager sammen for å forsøke å samle støtte til endring av vedtektene
og vesentlige endringer i PBLs politikk. Hvordan det gikk, sier litt om hvor vanskelig det er for den
delen av sektoren som er ideelt drevet å få gjennomslag i PBL.

Opprør til ingen nytte
I etterkant av landsmøtet i 2017 ble det etablert en aksjonsgruppe bestående av seks ideelle
enkeltstående barnehager.55 Gruppa ønsket å endre PBLs vedtekter, for å sikre alle medlemmer reell
medvirkning, samt at ulike interesser og verdier blir ivaretatt. Forslaget fikk støtte fra et stort antall
andre enkeltstående barnehager. Gruppa ønsket også å bytte ut styreleder og styrerepresentanter på
landsmøtet i 2019.56
Før 2019 kunne ikke enkeltstående barnehager representere barnehager utenfor sin egen kommune.
Aksjonsgruppa ønsket å fjerne begrensningen, slik at enkeltstående barnehager også kunne
representere barnehager på tvers av kommunegrenser, slik kjedene har mulighet til.
Forslaget slik det ble fremsatt ble nedstemt. og følgende forslag ble i stedet foreslått og anbefalt av
styret, og vedtatt av landsmøtet (1573 mot 287 stemmer):
En medlemsbarnehage som ikke møter i landsmøtet selv kan, med personlig fullmakt, la seg representere av
en landsmøtedeltaker. En landsmøtedeltaker kan ikke representere mer enn ti medlemsbarnehager med slik
fullmakt [min understreking].57

Ibid.
https://www.barnehage.no/bemanningsnorm-finansiering-kvalitet/rekordstor-pamelding-til-pbls-landsmote/111226
55
https://www.enkeltbarnehager.no/
56
https://www.dagbladet.no/kultur/de-kommersielle-barnehagekjedene-dikterer/70917309
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Protokoll fra landsmøte i Private Barnehagers Landsforbund, 2019, s. 5.
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PBL fjernet en begrensning, men la til en ny, og resultatet ble at handlingsrommet for enkeltstående
barnehager ble innskrenket ytterligere. Der én enkeltstående barnehage før i teorien kunne
representere alle innenfor en kommune uavhengig av antall, kan en enkeltstående barnehage med
de nye vedtektene representere maksimalt ti andre enkeltstående barnehager.
– Frihet til fritt å velge hvem som skal representere egen barnehage er viktig og beskyttelsesverdig. Men et
totalt frislipp av fullmakter vil kunne føre til aksjons- og fraksjonsvirksomhet som styret mener kan være
uheldig for PBL, kommenterte PBLs styreleder Eirik Husby i forkant av landsmøtet. Husby satt selv
med stemmer for fjorten barnehager på landsmøtet gjennom sin kjede Borg barnehager (les mer om
Husbys barnehagekjede på side 49).58
Ledelsen og barnehageeiere som støttet ledelsen, ga klart uttrykk for underveis i landsmøtet, i sosiale
medier og i mediene at de oppfattet aksjonsgruppas kritikk og ønske om endring som negativt.59
PBLs ledelse ønsket ikke en endring av maktforholdene i PBL.
PBLs vedtekter har vist seg å utgjøre et betydelig hinder for enkeltstående barnehagers muligheter
til å danne nettverk seg imellom og jobbe i fellesskap for interessene til denne typen barnehage
internt i organisasjonen. Samarbeid ble også vanskeliggjort av at medlemslistene ikke var tilgjengelig
for medlemmene. PBL begrunnet dette med at ingen skulle få lov til å kjøpe deres medlemslister,
heller ikke medlemsbarnehager, og at offentliggjøring ikke var en del av avtalen mellom PBL og det
enkelte medlem. PBL hevdet at disse restriksjonene primært gjaldt for å hindre at listene ble benyttet
i salgsøyemed.60 Først i forkant av landsmøtet i 2019 ble medlemslistene offentliggjort, etter press
fra blant annet aksjonsgruppas medlemmer.
Fullmaktsordninger kan være en utfordring i alle organisasjoner. Det er likevel uvanlig i
demokratiske organisasjoner at bestemmelsene om bruk av fullmakt fører til så stor skjevfordeling
av makt, som i PBL. I praksis har kjedene betydelige fullmaktsrettigheter, som enkeltstående
barnehager er avskåret fra. Det kan derfor stilles store spørsmål ved om PBL-landsmøtet som
beslutningsorgan fungerer etter vanlige demokratiske prinsipper i organisasjonslivet.
En av aksjonsgruppas medlemmer, Bente Seierstad, ble innstilt til styreverv av valgkomiteen i
forkant av landsmøtet. Men under landsmøtet ble Seierstad kastet i en kampvotering mot en
kommersiell aktør. Ingen av gruppas andre forslag ble vedtatt av deltakerne på landsmøtet og gruppa
ble i etterkant avviklet.61
Hva var så PBL-ledelsens reaksjon etter landsmøtet og på aksjonsgruppas mobilisering og kamp for
de enkeltstående medlemmene av organisasjonen? Styreleder Husby formulerte det slik:
https://www.pbl.no/aktuelt/om-pbl/landsmote/landsmote-2019/vil-apne-for-fullmakter-fra-andrekommuner/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nyhetsbrev_fra_PBL_2_mai&utm_medium=email&fbclid=IwAR3AGCL
SXWNDhO0b05zAowmrSfGLjEztEluDxslHTef09l4loqFQzRSfCwY
59
For eksempel: https://www.dagbladet.no/nyheter/slutt-a-skape-splittelse-mellom-privatebarnehager/71073449?fbclid=IwAR0YXHPMj_0NUt8VooRTpaN1nz8ON5Ws_dvAb__Y7zo2h2kcpZ8OmoQTkNI
https://www.barnehage.no/pbls-landsmote/de-er-helt-ulike---men-samtidig-veldig-enige-om-hva-barnehagene-ma-jobbefor/134352
https://www.barnehage.no/pbl-politikk-utdanningsforbundet/reagerer-pa-utidig-innblanding-fra-utdanningsforbundet/133073
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Redegjort for i Svar på henvendelse til styret i PBL, datert 2. november 2017.
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– Aksjonsgruppa består av disse seks personene, slik jeg har skjønt det. For PBL er alle medlemmer verdifulle,
men ut ifra debatten på landsmøtet tror jeg ikke det kommer til å skje at vi mister 200 barnehager.62
Royne Berget, et annet medlem av aksjonsgruppa, uttalte i etterkant at han var overrasket over tonen
på landsmøtet, som han beskrev som preget av «hersketeknikker og ufinheter».
– Det har vært tøft, konkluderte han.63
Andre deltakere underbygget Bergets beskrivelse. Monia Buyle, daglig leder av den ideelle
barnehagen Askeladden i Narvik, skrev for eksempel:
Jeg opplevde det som om selve landsmøtet handlet mer om å få kneblet aksjonsgruppa enn å behandle de
viktige sakene. Og jeg fikk behov for å si at i alle fall JEG helhjertet ønsket svar på samme type spørsmål
som denne gruppen hadde tort stille (...). I mine øyne var det en svært uheldig og uklok avgjørelse som ble
tatt på landsmøtet på tirsdag. Avgjørelsen om å godta et benkeforslag og bytte ut Seierstad med en kommersiell
aktør er ikke med på å gjøre PBL-styret hverken sterkere eller klokere, men kanskje likere.64
PBL-styreleder Husby uttalte til PBL.no at det hadde vært et fantastisk og veldig samlet landsmøte.65
Frank Bergli, styrer i den ideelle Hjellbakkane barnehage, formulerte seg annerledes:
(De) som dro fra Gardermoen med det inntrykket at landsmøtet var mer samlet, må i beste fall være
tonedøve. (...) Hvorfor tar ikke PBL, i sin foreløpige evaluering, inn over seg at det var et ganske stort
mindretall i salen? Hvorfor tar ikke styreleder tak i spørsmålet om hvordan vi virkelig kan samle oss etter
et, for mange, tøft landsmøte? Dersom man, i glansen av et mektig flertall, ikke tar inn over seg at ikke alle
kjenner like sterkt på dette fellesskapet, så er de gode intensjonene om samhold, som styreleder og
administrerende direktør åpnet landsmøtet med, ikke troverdig i mine øyne.66
Da PBL åpnet for påmelding til landsmøtet i 2021, ga Bergli uttrykk for at han for første gang på
mange år sannsynligvis ikke kom til å delta. «Etter siste LM ble jeg usikker på om det er i LM-salen
beslutningene tas, eller om det meste er bestemt på andre måter. Dette gjør at jeg sannsynligvis velger å bli
hjemme denne gang», skrev han på PBLs Facebook-side.67
Royne Berget ble i januar 2021 fagsjef i en nyopprettet arbeidsgiverorganisasjon under Virke, Virke
ideell og frivillighet, der han skal jobbe for et alternativ til PBL for ideelle barnehager. – Jeg håper
mange får øynene opp for at her er det mulig å få en organisasjon hvor det kun er de ideelle
barnehagenes behov som får oppmerksomheten, uttalte Berget til Utdanningsnytt i forbindelse med
jobbskiftet.68

Ibid.
Ibid.
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https://www.facebook.com/monia.buyle/posts/10156877812566549
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https://www.facebook.com/frank.bergli/posts/2368221836534270
67
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Skjevfordeling av makt får politiske konsekvenser
På PBL-landsmøtet i 2019 ble altså forslag om endring av vedtektene nedstemt. Men det finnes også
en rekke andre eksempler fra landsmøteprotokollene som viser at maktfordelingen i organisasjonen
får konsekvenser for PBLs interessepolitiske prioriteringer. De kommersielle kjedene har
stemmeovervekt og vedtak tenderer å gagne deres interesser. Kommersielle kjeder er i
barnehagesektoren for å oppnå fortjeneste, og en gjennomgang av PBLs politikk viser at forslag som
kan true dette formålet blir nedstemt. Det store antallet mindretallsstemmer i forslagene under viser
dog at styreleder Husby forregnet seg når han gav inntrykk av at det kun var 6 barnehager som
ønsket den type endringer aksjonsgruppa fremmet i 2019.
På landsmøtene i 2017 og 2019 ble følgende endringsforslag nedstemt:69

Informasjonen om forslagene og avstemmingen er hentet fra landsmøtebøkene og protokollene fra landsmøtene i Private
Barnehagers Landsforbund i henholdsvis 2017 og 2019.
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En representant for Læringsverkstedet uttalte etter landsmøtet i 2017: –Vi ser at vi sitter med mange
stemmer i PBL (...). Men jeg vil være helt klar på at vi ikke har gjort noen aktive fremstøt for å heve vår
maktbalanse inn i PBL. Vi er veldig tydelige på at det som er bra for de store, også er bra for de små.70
Som den foregående oversikten viser, spriker dog interessene internt. Gjennomgangen viser også at
forslag som vil sikre eller styrke interessene til ideelle eller enkeltstående barnehager blir nedstemt.
Nedstemt blir også forslag som ønsker å ta grep om og/eller begrense de kommersielle aktørenes
mulighet til å tjene penger, for eksempel gjennom bemanningskrav eller økt kontroll. Tatt i
betraktning den skjeve maktfordelingen PBLs vedtekter skaper, er likevel antallet
mindretallsstemmer i endringsforslagene betydelige.

Politisk påvirkning til de kommersielle kjedenes fordel
Barnehageloven med forskrifter har hyppig vært endret siden barnehageforliket i 2003, da
prinsippet om likebehandling av offentlige og private barnehager ble nedfelt i lovverket. Etter denne
reformen har privat barnehagesektor vokst. De store kommersielle kjedene har vokst mest. Først
skjedde denne veksten ved fri etableringsrett. Etter hvert som målet om full barnehagedekning ble
nådd, har de kommersielle stort sett vokst gjennom oppkjøp av mindre barnehager. Lovverket har
hele veien lagt et grunnlag for kommersielle barnehagekjeders vekst. Lovverket vedtas av Stortinget,
og PBL og de kommersielle kjedene har ved alle korsveier vært innflytelsesrike samtalepartnere og
høringsinstanser for politikerne.
Forskeren Trond Erik Lunder gir en beskrivelse av dette påvirkningsarbeidet:
«En rask gjennomgang av barnehageloven hos Lovdata.no viser at det, med unntak av 2007 og 2014, har
vært endringer i Barnehageloven og tilhørende forskrifter hvert eneste år siden ny barnehagelov kom i 2005.
I tillegg er praktiseringen av lovverket hele tiden utsatt for diskusjoner og presiseringer. Ved slike endringer
vil også innspill fra barnehagesektoren kunne bli tatt hensyn til, både formelt gjennom offisielle høringer,
men også gjennom mindre formell kontakt. Ved offisielle høringer vil større aktører, som en barnehagekjede,
normalt levere en samlet høringsuttalelse. Enkeltbarnehager vil også kunne levere høringsuttalelser, og har
slik sett et potensial for å dominere i antall svar. I praksis vil likevel flertallet av enkeltbarnehager sjelden gi
en høringsuttalelse, mens kjedene som oftest vil være representert. Ofte vil nok kjedene også være mer
profesjonelle i sin utforming av argumenter for sitt syn. Dersom kjedene og enkeltstående barnehager har
ulike interesser, er det derfor en fare for at det er kjedenes synspunkter som har størst innflytelse i en høring.
(...) Flertallet av de enkeltstående barnehagen er medlemmer av PBL, og er slik sett representert av
organisasjonen i politiske spørsmål, men også her kan det være kjedenes syn som lettest blir hørt.»71

https://www.utdanningsnytt.no/barnehage-kjempene--vi-presser-ingen-til-a-selge/176429
Lunder, T. E., En barnehagesektor i endring. Hvilken betydning har framveksten av barnehagekjedene?, Telemarksforsking TFnotat nr. 20/2019, side 18-19.
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Lunder begrunner sin antakelse om at kjedenes syn lettest blir hørt innad i PBL, med PBLs
vedtekter.72 Som nevnt innledningsvis er det liten tvil om at PBL og de kommersielle
barnehagekjedene har hatt betydelig gjennomslagskraft i norsk barnehagepolitikk. Kjedenes vekst og
dokumenterte fortjeneste, er konkrete og synlige beviser for dette.73 Ingen lovendringer har så langt
styrket de enkeltstående og ideelle barnehagene, til tross for tverrpolitisk enighet om at man ønsker
å bevare og legge til rette for disse barnehagene.
De kommersielle kjedenes makt i PBL er ikke av nyere dato. Som neste kapittel vil vise, har de
kommersielle interessene tvert imot vært sentrale gjennom hele PBLs politiske historie.

Ibid. Lunder skriver: «PBL sin politikk fastsettes offisielt på landsmøtet som holdes annethvert år. Den enkelte barnehage har
stemmer etter sin størrelse. Kjedene har normalt en representant som forvalter alle stemmene for kjedens barnehager. Så lenge kjedene
sørger for å ha minst én representant tilstede på landsmøtet, får de dermed full uttelling for sine stemmerettigheter. Enkeltstående
barnehager må selv sørge for å være representert. Regelverket tillater at en delegat representerer andre barnehager gjennom fullmakt,
men kun barnehager i samme kommune. Systemet medfører at kjedene kan bli overrepresentert i styringen av PBL. Dette betyr ikke
nødvendigvis at de har flertallet av stemmene eller at de har sammenfallende interesser i alle saker.»
73
Ibid., samt for eksempel: BDO, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet: Markedssvikt, lønnsomhet og gevinstrealisering i
barnehagesektoren, og Velferdstjenesteutvalget, NOU 2020:13 Private aktører i velferdsstaten.
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PBL s politiske historie 74
PBL (Private Barnehagers Landsforbund) ble stiftet i 1993, på initiativ fra barnehageeieren Benn
Harald Eidissen. PBL har i hele sin historie organisert alle former for private barnehager, men det
har siden etableringen vært tette bånd mellom viktige kommersielle barnehageeiere og
organisasjonens ledelse.
Fra etableringen har «likebehandling» vært et av organisasjonens viktigste politiske krav. Kravet har
handlet om at private barnehager skal ha lik rett til tilskudd som offentlige barnehager, men også
lik behandling av ulike eieformer.

Barnehageavtalen i 2002 og barnehageforliket i 2003
Barnehageavtalen i 2002 mellom Sosialistisk Venstreparti (SV) og Fremskrittspartiet (FrP), og
barnehageforliket i 2003 mellom opposisjonspartiene SV, Arbeiderpartiet (Ap), Senterpartiet (Sp)
og FrP, var en betydelig seier for å få full barnehagedekning – som var SVs overordnede mål. Men
det var også en stor seier for de kommersielle barnehageeierne, representert ved FrP. De fikk
gjennomslag for at «private barnehager» skulle forstås som én felles gruppe, i motsetning til slik det
var tidligere, da det eksisterte klare skiller mellom ulike former for privat barnehagedrift, og
barnehager med «forretningsmessig drift» var utelukket fra statsstøtte. Å sikre alle private
barnehager lik rett til offentlige bevilgninger var Frps mest sentrale punkt i forhandlingene med SV.
Som vi skal se senere er dette kun en av flere anledninger der det er FrP som har vært de
kommersielle barnehagens viktigste partipolitiske talerør.
Barnehageavtalens punkt 1b sier:
(Alle) barnehager, uavhengig av barnehagens eierskap, som gir et fullverdig tilbud i tråd med barnehageloven
og rammeplanen for barnehager, godkjennes som berettiget til om lag 80% driftsstøtte [min understreking].
Denne setningen hadde PBL jobbet hardt for og den ble avgjørende for fremveksten av de
kommersielle barnehagene. Linn Herning (2015) skriver: «Endelig hadde de skaffet seg en plass i
varmen sammen med foreldre, husmorlag, menigheter og pedagogisk pionerer. Ti års lobbyvirksomhet fra de
kommersielle selskapene og PBL hadde vunnet frem. I spissen for dette arbeidet stod herrene Benn Harald
Eidissen og Arild M. Olsen.»
Dersom ikke annet er spesifisert bygger fremstillingen av PBLs politiske historie som omhandler tiden før 2015, på: Linn
Herning, Velferdsprofitørene, 2015.
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Arild M. Olsen var PBLs første direktør og satt i denne stillingen til 2018, da Anne Lindboe tok
over. Historien om PBLs initiativtaker, Benn Harald Eidissen, er en fortelling om
kommersialiseringen av barnehagesektoren i Norge. Etter å ha etablert en barnehage til sine egne
barn, bygget han opp barnehagekjedene Tromsø barnehagedrift og Barnehagekompaniet i Bodø
(senere ACEA AS), sammen med barndomsvennen Even Carlsen. I 2012 fusjonerte ACEA med
Norlandiakonsernet, og Benn Harald Eidissen og Even Carlsen gikk inn som deleiere av Norlandia
Care Group AS (les mer om Norlandia-kjeden på side 14). Eidissen har også en lang karriere i
partipolitikken for Høyre.
Da barnehageavtalen ble inngått i 2002 og Stortinget inngikk barnehageforliket i 2003, hadde dette
flere viktige effekter for kommersielle barnehageeiere:
•

Det var startskuddet for en storstilt utbygging av barnehager med rause investeringstilskudd
som dekket utgiftene til allerede gunstige lån i Husbanken.

•

Det ble innført et nytt prinsipp om likebehandling av private og kommunale barnehager
som ga de private barnehagene større driftstilskudd og etter hvert fullfinansiering av driften.

•

Alle private barnehager, uavhengig av eierskap, skulle likebehandles og ha rett til driftsstøtte.

Barnehageforsker Clas Jostein Claussen, karakteriserte i 2009 barnehagepolitikken siden
barnehageavtalen slik:
«Det er helt spesielt at private aktører kan få statssubsidiert driftskostnader og dekket renter og avdrag på
byggelånene sine. (...) Tanken var god, men at dette har blitt store penger, har ikke regjeringen maktet å ta
konsekvensen av. Istedenfor har de brukt penger som fulle sjøfolk.»

«Likebehandling»: resultat av vellykket lobbystrategi
I årene før barnehageavtalen var det langt fra politisk enighet om at alle private eieformer skulle ha
rett til offentlig støtte. Bondevik I-regjeringen (Kristelig Folkeparti (KrF), Venstre (V), Sp) mente
at de som var berettiget til offentlig finansiering, var barnehager med alternativt pedagogisk innhold,
barnehager med et spesielt livssynsgrunnlag og barnehager som er drevet av foreldre eller frivillige
organisasjoner. I denne regjeringens stortingsmelding om barnehager het det at:
«Gjennom det siste tiåret er det blitt oppretta ein del barnehagar med sikte på størst mogleg forteneste for
eigaren. Regjeringa ønskjer ikkje at slike barnehagar skal støttast med offentlege midlar.»
Avstanden mellom den politiske forståelsen av hva offentlig finansiert barnehagedrift skulle være,
og de kommersielle eiernes målsetting var altså stor. Det måtte et betydelig påvirkningsarbeid til
for å oppnå seieren i barnehageforliket, og sentrale aktører utnyttet en kombinasjon av
markedsmakt, strategisk språkbruk, aktivt mediearbeid og intens lobbyvirksomhet for å få endret
politikken.
PBL har fulgt samme strategi siden og har lykkes svært godt. Ved alle endringer av barnehageloven
siden barnehageforliket har PBL vært sentrale og kraftfulle interesseaktører. Ingen politiske initiativ
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som PBL har stått bak har rokket ved de kommersielle kjedenes markedsmakt. Organisasjonen har
altså i stor grad lykkes med å få gjennomslag politisk, under fanen «likebehandling».

Da den rødgrønne regjeringen ville stanse barnehageprofitten
Våren 2008 skrev Aftenposten flere artikler om de kommersielle barnehageselskapene, privat profitt
og den mangelfulle reguleringen av offentlige tilskudd. Flere rapporter bekreftet senere det
Aftenposten skrev. Den rødgrønne regjeringen startet et arbeid for å endre barnehageloven.
Regjeringen var klar over muligheten for å hente ut profitt gjennom å blåse opp utgifter i regnskapet
via internhandel eller handel med nærstående, konsernbidrag og eiendom. Lovforslaget som ble
fremlagt om profitt-innstramming i 2010, skulle ta høyde for flere profittmuligheter i sektoren.
Men først stod slaget om finansieringsordningen.
Kampen for «likebehandling» og politisk
stengning av barnehager

Gjennom hele den rødgrønne regjeringsperioden
kjørte PBL en massiv kampanje mot regjeringen
og kommunene for å øke tilskuddene til private
barnehager. 19. mai 2009 gjennomførte PBL en
aksjon med å stenge PBL-barnehager. Dette er en
dramatisk aksjonsform og må sammenliknes med
en politisk streik. Som arbeidsgiverorganisasjon
organiserte altså PBL en form for politisk lockout, en aksjonsform som er svært sjelden og
kontroversiell i andre sektorer. Bakgrunnen for
aksjonen var lovforslag fra regjeringen om ny
barnehagefinansiering. Forslaget gikk ut på å
fjerne det øremerkede statlige driftstilskuddet og
overlate finansieringen til kommunene.
1. januar 2011 trådte den nye finansieringsordningen for barnehagene i kraft (se boks om
finansieringssystemet). Tilskuddene til de private
barnehagene skulle beregnes ut ifra en kommunal
stykkpris basert på den enkelte kommunes egne
utgifter til offentlige barnehager. PBL ønsket også
videreføring av statlig finansiering, men dette
slaget tapte de – barnehagenes finansiering ble
overført
til
kommunenes
ordinære
rammebudsjett.
Den rødgrønne regjeringen økte finansieringen av
private barnehager fra 85 prosent til 96 prosent
med lovnad om 100 prosent fra 2014. I tråd med
PBLs ønsker gjaldt likebehandlingen kun for
tilskuddene. Tilsvarende krav til likebehandling av
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kostnadssiden ble ikke stilt. PBL hadde vunnet sin neste delseier: Likebehandlingsprinsippet ble
tolket som rett til like mye penger, uavhengig av reelle kostnadsforskjeller.
PBLs bruk av trusselen om nedleggelser av barnehager, og stengingsaksjonen, ble avgjørende. I PBLstyrets årsberetning 2011–2012 står det om stengeaksjonen 19. mai 2009 at: «regjeringen [ble]
tvunget til å stoppe avviklingen av lov om økonomisk likeverdig behandling».
Kamp for kommunale tilskudd gjennom massiv mediekampanje

Når prinsippet og tolkningen av «likebehandling» var slått fast, startet PBL kampen om hvordan
kommunene skulle beregne sine tilskudd i praksis. De ansatte 25 økonomi-/ revisorstudenter for å
gjennomgå samtlige kommunale tilskuddsberegninger i kommuner med PBL-barnehager, og startet
parallelt en mediekampanje rettet mot lokale og nasjonale medier. I årsmelding 2011-2012 forteller
styret i PBL om sin strategi og suksess:
«Hele 2011 og deler av 2012 ble preget av medieoppslag i aviser over hele Norge om feil og manglende
tilskudd. PBLs målrettede lokale mediekampanje i alle fylker førte også med seg oppslag i nasjonale media
som satte fokus på alle millionene som ikke lenger nådde frem til barn i private barnehager. Alt på grunn
av regjeringens nye finansieringssystem. Medias fokus økte presset på kommuner til å komme i dialog med
PBL om å få beregnet tilskudd på nytt. Dette ga resultater i mange kommuner. Mediesakene økte imidlertid
også temperaturen i sektoren, men styret og administrasjonen så seg nødt til å få satt dagsorden for å oppnå
to mål:
1. Få utøvd nok press til å få ut riktige tilskudd, spesielt til hardt rammede medlemsbarnehager. Dette
skjedde i prioritert rekkefølge etter omfanget av tilskuddskuttene og nivåene på tilskuddene.
2. Tvinge flertallsregjeringen til å sette opp et møte, for igjen å kunne dokumentere finansieringssystemets
svært uheldige utslag og press på kvaliteten for barn og foreldre. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen
innkalte til slutt PBL og KS til et møte. Hun ba PBL og KS om å ordne opp gjennom samarbeid og lovet til
slutt å se på endringer i forskrift om likeverdig behandling. PBL og KS gjorde sin del av jobben gjennom
PBL-KS-malen.»
PBL hyret i samarbeid med KS inn konsulentfirmaet Agenda Kaupang. Disse tre aktørene laget
sammen en veileder for beregning av tilskudd. Det ble holdt en rekke konferanser der Agenda
Kaupang lærte opp kommuner og private barnehager i sin egen veileder og regnemal.
Ved lanseringen begrunnet PBL behovet for veilederen med et høyt konfliktnivå knyttet til
tilskuddene – et konfliktnivå de selv skapte gjennom sine kampanjer mot kommunene. PBL hadde
dermed både skapt og dekket et behov.
Lovforslag om profitt-innstramming 2010

I april 2010 la den rødgrønne regjeringen frem et lovforslag om innstramming av barnehageeieres
mulighet til å hente ut privat profitt. Lovforslaget regulerte både utbytte, oppbygging av
eiendomsverdier og flytting av offentlig bevilgede barnehagekroner over i andre selskaper. I forslaget
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lå det også en form for hjemfallsordning som ville
innskrenke mulighetene til å hente ut verdier
gjennom å bygge opp eiendomskapital.
Regjeringen valgte å kun legge en løs definert
begrensning, ikke et forbud, på uttak av verdier.
Likevel var lovforslaget til da det første seriøse
forsøket på å gjenvinne noe kontroll med
felleskapets midler bevilget til barnehagedrift.
På tross av at lovforslaget omhandlet flere former
for profitt, dreide debatten om lovforslaget raskt
mot kun en av dem: utbytte. PBL var aktive med å
kjøre debatten inn i utbyttesporet. Politikerne ble
utsatt for et stort og effektivt påvirkningsarbeid.
PBL startet en kampanje under overskriften: «0,7
prosent av barnehagepotten er 100 prosent av
problemet», med henvisning til at det i 2008 ble
tatt 0,7 prosent i utbytte fra private barnehager.
Barnehagekjeden Espira leide inn Bjarne Håkon
Hanssen, som for kort tid siden hadde gått av som statsråd i den rødgrønne regjeringen til PRbyrået First House. Han ble aktivt del av lobbyvirksomhet mot sin tidligere regjering. Det førte til
flere møter på Stortinget med rødgrønne politikere og med Kunnskapsdepartementets embetsverk.
En rapport fra Fürst og Høverstad var sentral i debatten. Roland Fürst påpekte i et oppslag i
Aftenposten at selv om deres rapport viser regnskapsmessige underskudd, er ikke det ensbetydende
med dårlig økonomi.
«Nei, alle disse har ikke dårlig økonomi. (…) Underskuddet kan være indikasjon på en økonomisk situasjon,
men private barnehager har en mulighet til å påvirke regnskapsresultatet ved å overføre penger til
eierorganisasjon i form av konsernbidrag, husleie eller administrative kostnader, sier han, og gir en klar
pekepinn om at han tror noen av kostnadene er oppblåst.»
I januar 2009 la Kunnskapsdepartementet fram forskningsrapporten «Kostnadsforskjeller i
barnehagesektoren», utført av Telemarksforsking. Den viste at de private barnehagene
gjennomsnittlig hadde lavere kostnader enn de kommunale barnehagene på grunn av lavere
bemanning, lavere lønn og dårligere pensjonsforhold. Rapporten viste også at regnskapsmessige
underskudd i barnehageselskapene kunne være en indikator på internprising og pengeflytting. Særlig
gjaldt dette AS-barnehagene, som både hentet ut mer offentlig støtte enn de fleste andre eieformer,
og som gjennom strategisk selskapsstrukturering og internprising kunne skjule sin reelle økonomi.
Regjeringspartienes representanter fortsatte, på tross av den store dokumentasjonen på ulike
profittmuligheter og at regjeringens lovforslag var rettet mot flere av dem, likevel å snakke om at
en måtte begrense utbytte i privat barnehagesektor. PBL kunne fortsette å si at utbytte var svært
lavt, og da var alle de andre reguleringene som ble foreslått unødvendige. Dermed dreide debatten
mot en diskusjon om hva som er et rimelig utbytte, akkurat slik PBL ønsket.
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PBLs direktør Arild M Olsen kalte lovforslaget «Kristins barnehageran». Eli Sævareid i FUS/Trygge
Barnehager uttalte:
«Hvis forslaget vedtas slik det er nå, er det fare for at det ikke blir mer privat barnehagedrift. Mange
barnehageeiere har varslet at de ikke ser annen utvei enn å legge ned. Forslaget er dramatisk for hele
barnehagesektoren, ikke bare for private, men også for kommunene. Jeg tror ikke de er forberedt på å overta.»
Thomas Havnegjerde i Espira, som da jobbet for oppkjøpsfondet CapMan Buyout, mente at:
«[h]vis lovforslaget går igjennom, er det i utgangspunktet ikke interessant for noen å bygge og drive
barnehager, med mindre du driver helt ideelt. (…) Straks det blir kjent at lovforslaget skal gjennomføres, vil
de private aktørene ta konsekvensene av det.»
Den eneste store ikke-kommersielle barnehagekjeden, Kanvas, uttrykte støtte til regjeringens forslag
i 2010: «Det er helt naturlig at muligheten for utbytte begrenses. Barnehager handler om pedagogikk, ikke
butikk.» Også den ideelle stiftelsen Vappusbarnehagene uttalte seg positivt. «Vappus barnehagene synes
det er rimelig med en form for regulering av utbytte. Dette med bakgrunn i at sektoren er finansiert gjennom
offentlige tilskudd og foreldrebetaling.»
Linn Herning skriver (2015): «Det var altså gode muligheter for regjeringspartiene til å bruke uenigheten
mellom de private barnehagene som bevis på at deres forslag ikke var rettet mot private barnehager som
sådan, men mot den private profitten i de kommersielle barnehagene.»
Dette ble ikke gjort. Det er også verdt å merke seg at også de ideelle barnehagene forholdt seg til
premisset som var lagt for debatten, ved å skrive om «utbytte».
I tillegg til strategisk kommunikasjon og lobbyvirksomhet benyttet både de kommersielle
barnehagekjedene og PBL seg av sin maktposisjon som store barnehageaktører. Espira truet gjentatte
ganger i høringssvaret med å legge ned alle sine 6500 barnehageplasser dersom de foreslåtte
reguleringene ble innført. Liknende trusler kom også fra PBL: «Vi har stengt barnehager med stort hell
før», uttalte daværende direktør Olsen til NRK, med klar referanse til aksjonen i 2009.
De rødgrønnes retrett og PBLs seier

I oktober 2011 var regjeringens retrett et faktum. Den la da fram et nytt forslag der de private
barnehagenes rett til «likebehandling» var beholdt, mens reguleringene av privat profitt var betydelig
svekket. Lovforslaget som ble vedtatt var i realiteten kun en videreføring av eksisterende lovverk.
Forskjellen var at det nå ble den enkelte kommune som fikk ansvar for å håndheve et svært krevende
lovverk (se også boks om barnehageloven på side 34).
Politikerne ble bondefanget av aktører med et svært bevisst forhold til økonomiske termer.
Politikerne var så ubevisst egen språkbruk at de bidro til å undergrave sine egne politiske ambisjoner,
ved å godta premisset om at debatten skulle dreie seg om utbytte. PBLs respons på forslaget som
ble vedtatt viser at de rødgrønne mislyktes. Mens Arild M. Olsen altså omtalte det opprinnelige
forslaget som «Kristins barnehageran», var hans karakteristikk av det nye forslaget at det var «ren
symbolpolitikk fra SV».
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Utfallet av den rødgrønne barnehagepolitikken var full barnehagedekning. Men det politiske regimet
med lik rett til inntekter uten like forpliktelser, og svake reguleringer av privat profitt, var blitt en
gullgruve for kommersielle selskaper.

Da Solberg-regjeringen ville stramme inn, gjentok PBL sin suksessoppskrift
Samme runddans mellom myndighetenes dokumentasjon og PBLs argumentasjon gjentok seg i
2018-2020. Da dokumenterte forskingsinstituttet Telemarksforsking, og revisorfirmaet BDO (på
oppdrag fra Kunnskapsdepartementet) markedssvikt i barnehagesektoren og at de store kjedene
fortsatt drev med lavere bemanning og oppnådde høyere profitt.75 PBL møtte debatten med samme
krav om likebehandling, med fokus på lave utbytter, underskudd og med egne utregninger og
rapporter.
Strategien var igjen å så tvil om beslutningsgrunnlaget til regjeringen (nå bestående av borgerlige
partier) og å snevre inn debatten til å dreie seg om utbytte. PBL ville også denne gangen unngå
debatt om alle andre måter de kommersielle selskapene oppnår profitt på (se boks på side 31 om
forskjellen på profitt og utbytte). I daglig språkbruk er det liten forskjell på ordene «utbytte» og
«profitt», men det har stor betydning når lovverk skal utformes og barnehagenes faktiske økonomi
skal vurderes.
Myndighetenes dokumentasjon førte til innføring av en bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm
i 2018. I forslag til statsbudsjett for 2021 la regjeringen også frem forslag til kutt i pensjon, basert
på beregninger som viste at private barnehager fikk for høye pensjonstilskudd i forhold til reelt
forbruk.76 PBL startet store påvirkningskampanjer der hovedbudskapet var at det er lave utbytter i
sektoren og at mange private barnehager går med underskudd. I PBLs kampanje i 2020 var
omkvedet «Fire av ti barnehager går med underskudd.»77
Strategien med å fokusere på utbytte og underskudd, lyktes for PBL i 2010. I budsjettavtalen mellom
regjeringen og FrP i 2020, lyktes de på nytt. Kuttene regjeringen hadde foreslått for 2021 ble
reversert (se side 39 for mer om dette).78

Kampen for «likebehandling»: status 2020
Barnehageloven fungerer ikke, dersom målet er at foreldrepenger og midler bevilget til barnehage
skal gå til barnehage og dersom ønsket er at de enkeltstående og ideelle barnehagene skal ha en
framtid i sektoren. Dagens barnehagelov (se boks), gjeldende fra januar 2021, inneholder ingen
formuleringer som vil sikre denne typen private barnehager. Loven tillater videre at overskuddet i
BDO, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet: Markedssvikt, lønnsomhet og gevinstrealisering i barnehagesektoren, 2018, og
Lunder, T. E., En barnehagesektor i endring. Hvilken betydning har framveksten av barnehagekjedene? Telemarksforsking TF-notat
nr. 20/2019.
76
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-67-l-20172018/id2595870/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kutter-i-pensjonstilskuddet-til-private-barnehager/id2769057/
77
https://www.pbl.no/aktuelt/tilskudd-og-barnehagedrift/ny-medlemsundersokelse-fire-av-ti-private-barnehager-medunderskudd/
78
https://www.barnehage.no/politikk/kaller-budsjettavtalen-en-solid-styrking-av-okonomien-i-private-barnehager---menerdet-fremdeles-vil-vaere-riktig-a-kutte-i-pensjon/213836, https://www.barnehage.no/budsjettenighet-reverserer-pensjonskuttfor-private-barnehager/213754
75
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de private barnehagene brukes fritt av eierne, så lenge barnehagen oppfyller kravene til bruk av
tilskudd og foreldrebetaling. I dag har Norge en barnehagesektor hvor den private delen har et
betydelig innslag av store og mektige kommersielle barnehagekjeder. Utenlandske eiendomsselskap
og finansfond er sentrale på eiersiden i flere av dem.79 Flere av eierne er blitt blant Norges rikeste.

Nye politiske initiativ, som PBL tolker som innstramminger, følges av nye aksjoner mot
«forskjellsbehandling» (les mer om dette i kapittel 5, side 37). Nasjonale og lokale medier er fortsatt
fulle av historier om underfinansiering og feil i tilskudd (se boks om finansieringssystemet på side
Se feks Gnist: https://www.proff.no/roller/gbh-topco-as/oslo/-/IF85YJ30000/ og Espira:
https://www.proff.no/aksjon%C3%A6rer/-/espira-holding-as/913192281
79
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29). Da Velferdstjenesteutvalget la fram sin rapport i desember 2020 (NOU 2020:13) var en av
konkusjonene at barnehager og spesialisthelsetjenestene hadde høyest lønnsomhet målt i
driftsmargin.80 Som kontrast til PBLs omkved om at «fire av ti barnehager går med underskudd»,
viste utvalgets rapport at en like stor andel av de private barnehagene faktisk har høy fortjeneste, samt
at det er store forskjeller på de private barnehagenes økonomi. Utvalgets tall gir en pekepinn på
hvilke aktører som tjener på PBLs versjon av likebehandling: de kommersielle kjedene.81
Solberg-regjeringen har siden 2019 jobbet med å få på plass endringer i barnehageloven, og har i
flere omganger sendt forslag til endringer på høring (se boks om dette på side 12). Ifølge
Kunnskapsdepartementet skal endringene ta sikte på å gi «betre kvalitet, meir åpenhet og bidra til at
loven passer betre til sektoren og at den offentlege finaniseringa kjem barna til gode».82 Men lovendringene
har stadig blitt utsatt, blant annet som konsekvens av motstand fra PBL, som har vært negative til
mange av forslagene.83
FrP, PBLs støttespiller i kampen mot regjeringens kuttforslag høsten 2020, fikk i desember 2020
gjennomslag for at det skulle settes ned et hurtigarbeidende utvalg som skulle se på finansieringen
av private barnehager. PBL er en av partene i utvalget.84 Dette skjedde altså til tross for at
departementet selv nylig hadde gjort en helhetlig gjennomgang av sektoren, og rett etter at
Velferdstjenesteutvalget leverte en tilråding som anbefaler store endringer i finansieringen av
sektoren. Nok en gang kom FrP de kommersielle aktørene og PBL til unnsetning. Utvalget skal
legge frem sitt arbeid før sommeren 2021.

Dagens likebehandlingsprinsipp – uheldig for barna, gunstig for de kommersielle barnehagene
Som tidligere forklart i notatet stammer prinsippet om likebehandling av barnehager fra
Barnehageforliket i 2003. Ettersom de private barnehagene er ulike og har ulike forutsetninger for
og formål med driften, har barnehagesektoren endt opp med et likebehandlingsprinsipp som
favoriserer noen framfor andre. De som tjener mest, bokstavelig talt, på dagens
likebehandlingsprinsipp, er de store kommersielle aktørene.
I dag har vi et prinsipp om økonomisk likebehandling av private og kommunale barnehager, der
PBL gjennom kampanjer og lobbyvirksomhet har fått gjennomslag for sin tolkning av begrepet
«likebehandling». Dette innebærer at private og kommunale barnehager har lik finansiering, men
ikke like plikter. PBL mener nemlig at likebehandling kun skal gjelde for barnehagenes inntektsside,
altså hva de får av tilskudd fra det offentlige.
PBL mener derimot at det ikke skal være likebehandling mellom private og kommunale barnehager
på kostnadssiden, som for eksempel på personalkostnader. Derfor har PBL motsatt seg alle endringer
som går i den retning (se kapitler om PBLs politiske historie og kommunikasjonsstrategi på hhv
side 27 og 37). Når PBL opplever nederlag, som bemannings- og pedagognorm, har strategien fra
Velferdstjenesteutvalget, NOU 2020:13 Private aktører i velferdsstaten, kapittel 2.2 Funn og tilrådning, side 26.
https://www.utdanningsnytt.no/politikk-private-barnehager-tilsyn/velferdstjenesutvalget-4-av-10-private-barnehager-harhoy-fortjeneste/264717
82
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/sender-forslag-om-ny-regulering-av-private-barnehager-pa-hoyring/id2642674/
83
https://www.pbl.no/aktuelt/politikk/pbl-bade-positiv-og-kritisk-til-regjeringens-forslag-om-nye-reguleringer/
84
https://www.barnehage.no/politikk/skal-se-pa-finansiering-av-private-barnehager--jobber-med-mandat-til-utvalg/215540
80
81
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kommersielle kjeder vært tilpasninger som kan
sikre fortsatt profitt (se boks om Espira som
sluttet å ansette fagarbeidere), og ny retorikk fra
PBL: full-finansiering.
Et av grepene til de kommersielle barnehageaktørene for å skaffe seg fortjeneste er å kutte i
personalkostnadene. Barnehagesektoren er en
arbeidsintensiv sektor, der størsteparten av
driftskostnadene (cirka 80 prosent) er relatert til
bemanning, og der kvalitet nødvendigvis er nært
knyttet til dem som sørger for det pedagogiske
tilbudet til barna. I og med at inntektssiden til
barnehagene er gitt, er det kostnadssiden som må
kuttes, for å skape avkastning. Når det gjelder
personalkostnader kan det skje gjennom lavere
bemanning, kompetanse og ansiennitet og/eller
dårligere arbeidsvilkår for de ansatte.
Sammenhengen mellom høy fortjeneste og lav
bemanning, som Telemarksforsking avdekket, er
ikke tilfeldig. Det eksisterer etter hvert mye
dokumentasjon og mange eksempler som viser
hvordan kommersielle aktører kutter i bemanning
og dermed reduserer kvaliteten på tjenesten for å
øke egen fortjeneste.
Et likebehandlingsprinsipp av private og offentlige barnehager, som gjelder både på inntekts- og
kostnadssiden, ville gitt bedre muligheter for å sikre at midlene ble brukt til formålet, men det ville
også redusere inntjeningsmulighetene for de kommersielle aktørene. PBLs intense kamp for sin
tolkning av «likebehandling» må ses i lys av dette.
Enhver form for likebehandling i en sektor med så ulike aktører som i barnehagesektoren, vil slå
skeivt ut. PBL er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, styrt av store kommersielle interesser:
De ønsker mest mulig tilskudd til de private barnehagene, men minst mulig krav til hvordan midlene
skal benyttes.
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Pbl s kommunikasjonsstrategi
PBL har opparbeidet seg en posisjon som den dominerende aktøren innenfor privat barnehagesektor.
Organisasjonen representerer barnehageeiere og det er i realiteten de store kommersielle kjedene
som styrer kommunikasjonsprioriteringene og politikkutviklingen (ref. vedtektene). I
kommunikasjonsarbeidet deltar likevel en stor del av medlemsmassen, ansatte og foreldre i private
barnehager.

Kampanje mot
bemanningsnorm
I viktige saker for PBL
organiseres
koordinerte
kampanjer. Ved innføring av
bemanningsnorm i barnehagesektoren i 2017/ 2018
startet PBL en bred
kampanje som rettet seg mot
statsråder, alle stortingspolitikere, medlemsbarnehager
og
foreldre
i
medlemsbarnehagene
(se
forslag til brev medlemsbarnehager ble oppfordret
til å sende til regjeringen,
utformet av PBL sentralt).
Bemanningsnormen
ble
vedtatt blant annet etter at
det ble dokumentert at
bemanningen var dårligere i
private enn kommunale
barnehager og at kjedebarnehagene hadde flere
barn per ansatt og høyere
økonomisk overskudd enn
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andre typer barnehager.85 Med normen fulgte det penger og en søknadsordning der barnehager som
ikke hadde økonomi til å oppfylle normen kunne dokumentere dette, og søke om ekstra midler.
Det var også nødvendig å sikre at reglene om at private barnehager får støtte etter utgiftene i de
kommunale barnehagene 2 år tilbake i tid, ikke ble til hinder for å oppfylle normen. Myndighetene
arbeidet for å løse dette og det var politisk debatt om løsningene var gode nok. Også
kommunesektoren var bekymret og mente normen manglet tilstrekkelig finansiering (se boks om
finansieringssystemet på side 29).86
I PBLs informasjonskampanje var imidlertid ikke differensierte løsningsforslag et tema. PBL hevdet
at bemanningsnormen ville føre til forskjellsbehandling av barn i henholdsvis privat og offentlig
barnehage, men underkommuniserte som vanlig at det er vel så store forskjeller mellom ulike private
barnehager. PBL gikk ut med et bredt krav om full-finansiering av normen, som ville bety at alle
barnehager skulle få nøyaktig det samme, selv om utfordringene var veldig ulike. Igjen ser vi at PBLs
likebehandlingskrav betyr at den eneste måten å håndtere reelle utfordringer på er mer penger til
alle – helt uavhengig av hvilken situasjon den enkelte barnehage er i. Slik sikres overskuddene i de
kommersielle barnehagekjedene.
PBL sendte ut budskap til alle medlemsbarnehager og foreldre om at normen ville føre til:
•

•

•

«Færre ansatte til å ta vare på ditt barn: Er du forelder, og har ditt barn i en privat barnehage
i en av disse kommunene, så blir ditt barn forskjellsbehandlet! Det følger mindre offentlig tilskudd
til ditt barn, og barnehagen til ditt barn får ikke nok offentlig støtte til å gi barnet ditt enda flere
voksne å støtte seg til.
Færre kolleger å dele arbeidsoppgavene med: Er du ansatt i en barnehage i en av disse
kommunene, så må du rekke over og gi omsorg, lek og læring til flere barn enn dine kolleger i de
kommunale barnehagene.
Eiere må kutte i driften for å unngå konkurs: Konsekvensene for barnehagene kan være at det
budsjetteres med underskudd, fare for konkurs, at det kuttes i vedlikehold av barnehagen, kutt i kurs
og utdanning for ansatte, kutt i innkjøp av leker og kutt i vikarbudsjett.»87

Kampanjen ble også formidlet til foreldre. De ble
blant annet oppfordret til å kontakte politikere,
signere opprop og starte underskriftskampanjer,
med ferdig forfattede forslag til tekster
foreldrene kunne benytte seg av.88 Uttalelser fra
foreldre som uttrykte sin bekymring over
forskjellsbehandling ble også delt på PBL sine
sider.
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-rapport-om-gevinstuttak-i-private-barnehager/id2600399/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-67-l-20172018/id2595870/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-til-endringer-i-barnehageloven-med-forskrifter-ny-reguleringav-private-barnehager2/id2641852/
86
Se for eksempel: https://www.ks.no/fagomrader/barn-og-unge/barnehage/lovforslag-om-bemanningsnorm-erunderfinansiert/
87
https://www.pbl.no/sider/stopp-forskjellsbehandling-av-barn/
88
https://www.pbl.no/sider/ja-til-rettferdig-behandling-av-barnehager/
85
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Kampanjen mot bemanningsnormen er typisk for
PBLs påvirkningsarbeid. Foreldrene og ansatte i
private barnehager brukes aktivt for å målbære
PBLs politiske budskap, inn mot myndighetene og
i opinionen. Foreldre blir fortalt selvsagte ting,
som at alle barn er like mye verdt, og at alle barn
skal likebehandles uansett hvilken barnehage de
går i. De blir fortalt at de private barnehagene ikke
får nok midler, når det egentlige problemet for
sektoren er at stadig mer av barnehagemidlene
ikke går til formålet, og at enkeltstående private
barnehager lider under myndighetenes mer eller
mindre effektive tiltak for å få kontroll.
I tillegg har lover, regler og tilskuddsordningene
blitt et svært komplisert og byråkratisk system,
nettopp på grunn av myndighetenes forsøk på
innsyn og kontroll. Dette rammer særlig de små
og enkeltstående barnehagene hardt, fordi de ikke
har samme ressurser til administrativt arbeid (se
boks om administrasjonsbyrde).

Kampanje mot pensjonskutt
Høsten 2020 lanserte PBL en ny kampanje: «Hjelp
oss å stoppe forskjellsbehandlingen før det er for
sent!» I forslag til statsbudsjett 2021 forelå blant
annet et kutt i pensjonspåslaget til private barnehager. Pensjonskuttet var begrunnet i rapporter som
viste at private barnehager fikk nesten 1 milliard kroner mer til pensjoner enn de faktisk brukte til
sine ansattes pensjonssparing i 2017, og at 93.8 prosent av barnehagene får dekket og
overkompensert pensjonskostnader.89
Det fulgte med en ordning der private barnehager som faktisk hadde høyere pensjonskostnader enn
det flate påslaget, kunne få dette dekket. Likevel reiste forslaget om pensjonskutt stor debatt. PBL
og arbeidstakerorganisasjonene Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta var imot kuttforslaget
og påpekte at det nylig var inngått en ny pensjonsavtale i PBL-området som ville gi barnehagene
større kostnader i årene fremover. De mente således at tallgrunnlaget kuttforslaget var basert på, var
utdatert.90 Deres tallgrunnlag var basert på gjennomsnittskostnader, der forskjellene i
pensjonskostnader blant de private barnehagene ikke kom fram.
Problemstillingen med likebehandling av ulike aktører og lik stykkprisfinansiering på tross av ulike
kostnader fortsetter dermed. Det kan være stor avstand mellom pensjonskostnadene i de ulike PBLbarnehagene. Det kan i tillegg være enda større avstand i pensjonskostnader mellom PBLs

89
90

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kutter-i-pensjonstilskuddet-til-private-barnehager/id2769057/
https://www.pbl.no/aktuelt/politikk/varsel-om-pensjonskutt-2020/ber-om-hastemote-med-statsraden/
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tariffmedlemmer som er forpliktet til ny pensjonsavtale og andre private barnehager som enten ikke
har tariffavtale eller har tariffavtale som ikke inneholder pensjonsavtale lik den nye i PBL.
Utdanningsforbundet skrev i sitt innspill til
statsbudsjettet 2021: "Utdanningsforbundet mener at
tilskuddet til pensjon ikke skal være høyere enn de faktiske
kostnadene, men mener likevel at dette kuttet er uheldig. Det
er stor usikkerhet om hva de faktiske kostnadene til pensjon
vil bli fremover".91
Det er altså behov for en politisk debatt og styring
basert på et solid kunnskapsgrunnlag, som kan sikre at
alle barnehager får dekket faktiske pensjonskostnader,
men ikke mer. Differensierte løsninger eller balansert
informasjon var imidlertid ikke tema i PBLs
informasjonskampanje, som rettet seg mot de samme
målgruppene som fra kampanjen om bemanningsnormen. PBL hevdet igjen at barn i private
barnehager ble utsatt for forskjellsbehandling, og at kuttene ville få dramatiske konsekvenser for
barn i private barnehager.
Som ved forrige kampanje mot bemanningsnormen, ble foreldrene mobilisert og oppfordret til å
engasjere seg. Denne gangen resulterte det blant annet i Facebook-gruppen «JA til likebehandling av
barna våre!», som ble etablert av to foreldre fra en PBL-barnehage i Hordaland.92 Gruppen formidlet
PBLs budskap på denne måten i sin gruppebeskrivelse 04.12.20 (skjermdump fra Facebook):

https://stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Horing/horingsinnspill/?dnid=13613&h=10004193
JA til likebehandling av barna våre! Offentlig gruppe, 13,7 k medlemmer (pr.04.12.20)
https://www.facebook.com/groups/656349961686836/about
91
92
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Norges største foreldrekaffe

19. november 2020 arrangerte PBL «Norges største foreldrekaffe» over hele landet og oppfordret
alle medlemsbarnehager til å delta.93 Foreldrekaffen skulles sette søkelys på «konsekvensene av at
økonomien i private barnehager strupes over hele landet». Kampanjen var bredt anlagt med egen
nettside. På nettsiden fantes foreldreinformasjon barnehagene ble oppfordret til å formidle
foreldrene.
All informasjon var laget av PBLs kommunikasjonsavdeling og lå klart til nedlasting, med
oppfordringen «skriv ut og del ut i barnehagen». Alternativt, eller i tillegg, kunne informasjonen
deles digitalt på e-post eller annen måte, skrev PBL og bidro med forslag til foreldre-e-post. PBL ba
om at foreldre skulle henvises til www.pbl.no/likebehandling, der de kunne «bidra på ulike måter i
kampen for likebehandling».
Filmen «Hjelp oss å stoppe forskjellsbehandlingen av barn og barnehager»
ble oppfordret spredt, også i
barnehagens eksterne kanaler. På
nettsiden fantes også video med PBLdirektøren, bakgrunnsnotat til styrere,
flyers til foreldrene, plakater i ulik
størrelse, forslag til barnehagens
budskap til foreldrene og detaljerte
forslag
til
gjennomføring
av
arrangementet.
PBL opprettet et eget arrangement på
Facebook, der alle barnehager ble
oppfordret til å poste innlegg og bilder
fra sine arrangement. På den måten ble
bilder av koselige foreldrekaffearrangement fra hele landet spredt. Det
var bilder av ansatte, barn og foreldre
med budskap som: «Er våre barn
mindre verdt?», «Lik behandling!»,
«Urettferdig!»,
«Stopp
forskjellsbehandlingen» osv. PBLs emneknagg #levebarnehagene ble effektivt spredt.
Bakgrunnen for PBLs kampanje i 2020 var altså at kunnskapsministeren og Solberg-regjeringen,
bestående av Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti, var i ferd med å innse de kostnadsmessige
ulempene ved dagens organisering av barnehagesektoren. I forslaget til statsbudsjett for 2021 ville
regjeringen derfor kutte i både pensjons- og kapitaltilskuddet for private barnehager. Kuttforslagene
var et forsøk på å minske avstanden mellom tilskudd og faktiske utgifter hos de private barnehagene.
Ikke overraskende reagerte og mobiliserte PBL sterkt.

93

https://www.pbl.no/sider/foreldrekaffe-for-likebehandling-av-alle-barn/
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PBLs kampanje mot Solbergregjeringen i 2020 var lik
kampanjen
mot
den
rødgrønne regjeringen i 2009;
en kruttsterk kombinasjon av
medieoppslag,
målrettet
kommunikasjonsarbeid
og
lobbyvirksomhet, der også
enkeltstående
og
ideelle
barnehager i PBL deltok
sammen med foreldre og barn.
Som i 2010, gikk PBL av med
seieren også i 2020, da FrP
sikret reversering av de
foreslåtte budsjettkuttene i
budsjettavtalen
med
regjeringen.94

Ansatte, foreldre og barn i
kommunikasjonsarbeidet
PBL er altså blant Norges
dyktigste organisasjoner i
målrettet
politisk
og
kommunikasjonsmessig
påvirkningsarbeid.
Som
eksemplene over har vist
oppfordres ansatte og foreldre
til å delta aktivt i spredningen av organisasjonens budskap. På den måten oppnår PBL at samme
fortelling gis av et mylder av stemmer over hele landet. Problemet er at PBL fremstiller det som at
løsningene på utfordringene i sektoren er like, enten barnehagen er enkeltstående, del av en stor
kjede, ideell eller kommersiell, om den ligger i distriktet eller i byen.
Sosiale medier, lokalaviser og politikere får ofte innlegg og historier hvis grunnfortelling er utformet
i PBLs sentrale kommunikasjonsavdeling, men som med lokale tilpasninger fremstår som genuine
fortellinger fra lokalsamfunnet.95 På Stortinget får ofte enkeltrepresentanter besøk eller brev fra
PBL-barnehager i sin kommune. Selvsagt kan slik kontakt skje på barnehagenes eget initiativ, men
initiativene er hyppigere i PBLs sentrale kampanjeperioder. Budskapene inneholder ofte PBLs
grunnfortelling.
https://www.pbl.no/aktuelt/politikk/varsel-om-pensjonskutt-2020/mulige-kutt-i-tilskuddene-til-alle-private-barnehager-slik-har-prosessen-vart/
95
Se for eksempel:
https://www.barnehage.no/fus-laeringsverkstedet-pensjonskutt/foregar-det-na-en-systematisk-nedbygging-av-den-privatebarnehagesektoren-i-norge/212834
https://www.an.no/et-hjertesukk-fra-barnehagestyrere-i-bodo/o/5-4-1308927
https://www.ifinnmark.no/kjare-politiker-i-alta-engasjer-deg-mot-kuttene-til-private-barnehager/o/5-81-1304371
94
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Den skjevfordelte makten i PBL er ofte verken foreldre, ansatte eller mottakerne av budskapet klar
over. Organisasjonens vedtekter og hvordan de politiske beslutningsprosessene fungerer er ikke
allmennkunnskap og ikke noe PBL informerer om. Ideelle barnehager, som forsøker å få frem dette
og forskjellene på for eksempel ideell og kommersiell drift, har en stor og mektig aktør å konkurrere
med.
Foreldre og ansatte kan ikke forventes å ha fullstendig kunnskap om et så komplisert system som
systemet for barnehagefinansiering (se boks om finansieringssystemet på side på side 29). Svært få
sitter også med kunnskap om de kompliserte konsernstrukturene i kommersielle barnehagekjeder
og fortjenestemulighetene. Når PBL aktivt bruker ansatte og foreldre i sitt påvirkningsarbeid,
eksisterer det betydelig grad av asymmetrisk informasjon mellom den som former budskapet (PBL)
og de som frembringer det (ansatte, foreldre og også barn). De problematiske sidene ved dette har
vært underlagt for lite offentlig søkelys.
Mottakernes mulighet til å danne seg et helhetlig bilde av barnehagesektoren blir ytterligere skjevt
når vi vet at kommunesektoren, som driver de offentlige barnehagene, ikke driver et profesjonalisert
medie- og påvirkningsarbeid, slik PBL gjør.
Barnehagedebattene dreier seg ofte om økonomien i de private barnehagene og politikernes
håndtering av dette. Her er PBL åpenbart en kilde, men dersom de får opptre uten at det kommer
tydelig frem at de fremmer et partsinnlegg, er dette problematisk. Det burde også stilles flere kritiske
spørsmål ved at barna som går i PBL-barnehager brukes så aktivt i det politiske arbeidet for
særinteresser i den private barnehagesektoren. Også kommersielle kjeder bruker barna aktivt i sin
markedsføring.
Læringsverkstedet har for eksempel blitt kritisert for at de i sin årlige «Barnas hjertedag» bruker
barna i ulovlig markedsføring.96 Under «Hjertedagen» skal barna i Læringsverkstedets barnehager
spre glede i nærsamfunnet. Barnehagebarn har delt ut ballonger og brosjyrer med logo og påskrifter
som «Læringsverkstedet barnehager. Vi har hjerte for deg». Barna har ingen forutsetninger for å vurdere
om det de brukes som deltakere i, tjener deres hverdag som barnehagebarn eller ikke.

https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/barne-hagekjede-anklages-for-ulovlig-bruk-av-barn-til-markedsforing1.1660518
96
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PBL s påvirkningskanaler
PBL har opprettet flere egne kanaler for å nå ut med sitt budskap og skape engasjement for
organisasjonens interesser. Nedenfor er en kort gjennomgang av de viktigste. De har ulike roller,
men alle har en profil og en utforming som underspiller koblingen til PBL.

«Nyhetsmediet»: Barnehage.no
Barnehage.no er PBLs redaksjonelle produkt. Redaksjonen sitter i samme lokaler som resten av
organisasjonen i Bodø/Oslo. Redaktøren skriver om siden at:
«Målsettingen til barnehage.no er å være ledende på barnehagenyheter, og vi lager journalistikk for en sektor
der det i 2019 ble utført 78.000 årsverk. Leserne våre spenner vidt; fra barnehagelærerstudenter og
utdannings- og forskningsmiljøer, via foreldre og foresatte, til barnehageeiere og -myndigheter på alle nivå.
Vi skriver saker om økonomi og politikk, forskning og utdanning, aktuelle nyheter fra barnehagene, både
private og kommunale, – samt at vi har et stort tilfang av innsendte kronikker/debattinnlegg.»97
Ambisjonen er altså å være ledende på barnehagenyheter, og målgruppen strekker seg langt forbi
PBLs medlemsbarnehager. «Barnehage.no skal utøve uavhengig, saklig og kritisk journalistikk»
oppgir barnehage.no på sine nettsider.98 Men en gjennomgang av saker over tid viser at i særlig
viktige saker for PBL, så fungerer ikke nettstedet som et uavhengig medium, slik de hevder.
Gnist Trøa-saken er et godt eksempel på at barnehage.no ikke alltid opptrer uavhengig av eieren
PBL. Gnist Trøa barnehage er en kommersiell PBL-barnehage som ble stengt av Trondheim
kommune i mars 2020 etter at eier ikke klarte å rydde opp i bekymringsverdige forhold i
barnehagen til tross for mange år med tilsyn (les mer om saken på side 51). I den påfølgende
rettstvisten har PBL vært eiers partshjelp, og mener barnehagen ikke burde vært stengt. PBL har
også uttalt flere ganger at saken er en viktig prinsippsak for dem. PBL-direktør Anne Lindboe har
sådd tvil om tilsynsmyndighetens uavhengighet og kompetanse, anklager som går på tvers av for
eksempel Sør-Trøndelag tingretts gjennomgang og konklusjon om gjennomføringen av tilsynet.99

PFU SAKS-ID 3469, Tilsvar på klage, side 1.
https://www.barnehage.no/om
99
https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/ordetfritt/2019/02/12/Trondheim-kommune-svikter-fundamentalt-itilsynssaken-18455065.ece
https://www.velferdsstaten.no/wp-content/uploads/2020/03/49_Kjennelse_27574606.pdf
97
98
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Barnehage.no har dekket saken bredt. En gjennomgang av artiklene (per november 2020) viser en
tydelig slagside. For eksempel får barnehagens støttespillere mye spalteplass, mens foreldre og
ansatte som har varslet er fraværende i dekningen. Dette er i motsetning til andre medier, som for
eksempel Adresseavisen og TV2.100 Eier og eiers støttespillere får også fremme sitt syn ukritisk i
mange artikler på barnehage.no, mens tilsynsmyndigheten ikke får samme mulighet.
Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager (se under), et PBL-eid selskap som ble leid inn av Gnist
Trøas eier for å bistå i tilsynsprosessen, blir av barnehage.no omtalt som en nøytral aktør likestilt
med tilsynsmyndigheten. I motsetning til for eksempel Utdanningsforbundets fagblad
utdanningsnytt.no, der senteret omtales som «heleid av PBL».101
Barnehage.no ble felt av Pressens faglige utvalg (PFU)102 nettopp på grunn av mangelfull
informasjon av slike bakenforliggende forhold i dekningen av Gnist Trøa-saken.103 Et av PFUutvalgets medlemmer påpekte hvordan leseren lett kan tro at Nasjonalt kunnskapssenter for
barnehager er et uavhengig fagmiljø, og også feilaktig anta at senteret er et av de offentlige nasjonale
kunnskapssentrene, både på grunn av det misvisende navnet, og gjennom barnehage.no sin
unyanserte omtale av det.

«Kunnskapssenteret»: Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager
Til tross for navnet er ikke Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager et offentlig kunnskapssenter,
men et aksjeselskap heleid av PBL. Senterets ansatte sitter i samme bygg som resten av PBL i Bodø,
og står oppført som en av PBLs avdelinger på deres nettsider.
PBL-direktøren er senterets styreleder. Styret består per januar 2021 av Elisabeth Bjørnestad, som
blant annet har vært prosjektleder for forskningsprosjektet GoBaN («Gode barnehager for barn i
Norge»), og Hans-Jørgen Leksen, tidligere rektor ved Dronning Mauds Minne Høgskole. Også
Ragnhild Antonie Finden og Marit Lambrechts fra PBLs styre er styremedlemmer, og representanter
for kommersielle barnehager og kjeder.104 Til tross for sin nære tilknytning til PBL presenteres ofte
senteret som en «uavhengig part» i ulike sammenhenger (se for eksempel kapittelet om
barnehage.no over).
Senteret ble etablert høsten 2016 og skal ifølge PBL «bidra til at alle barn i Norge får et
barnehagetilbud med høy kvalitet».105 Ifølge senterets nettsider er ambisjonene «å fremme forskning,
bidra til kvalitetsutvikling og spre kunnskap». På nettsidene lenkes det til de faktiske nasjonale
sentrene tilknyttet universitets- og høgskolesektoren (UH-sektoren), uten at det samtidig oppgis at
PBL-senteret selv ikke er et slikt senter. Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager oppgir at de
samarbeider med de offentlige kunnskapssentrene, uten å utdype hva slags prosjekter eller hvilke
sentre det er snakk om. For en leser uten kjennskap til kunnskapssentrene eller UH-sektoren er det
https://www.adressa.no/pluss/nyheter/2019/01/26/Eierne-m%C3%A5-ta-ansvaret-18319424.ece
https://www.tv2.no/a/11245728/
101
Se for eksempel: https://www.utdanningsnytt.no/tilsyn-trondheim/gransker-stengingen-av-barnehagen-gnist-troa-itrondheim/229398
102
Til opplysning var det Elin Skrede som klaget inn barnehage.no til PFU på vegne av en av familiene i Gnist Trøa.
103
https://journalisten.no/barnehageno-kortnytt-pfu/mener-barnehageno-burde-opplyst-om-eierskap/424857
104
https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=916269749
105
PBL, Melding for landsmøteperioden 2017-2019, side 26.
100
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lett å få inntrykk av at PBL-senteret er en etablert og offentlig forankret faginstitusjon, selv om det
ikke er tilfelle.
I Gnist-Trøa saken ble senteret leid inn av eier for å komme med en faglig vurdering av kvaliteten
i barnehagen. Dette ble gjort blant annet for å imøtegå offentlige myndigheters tilsyn. Barnehagen
ble, som tidligere omtalt, vedtatt stengt etter mange år med tilsyn, bekymringsmeldinger, varsler og
flere alvorlige hendelser der barn har tatt fysisk og psykisk skade av å være i barnehagen.
Kunnskapssenteret konkluderte i sin rapport med at kvaliteten i den omstridte barnehagen var god,
en vurdering som var basert på bare to dagers observasjoner i barnehagen.
I et innlegg i Adresseavisen skrev PBLs direktør Anne Lindboe:
«Den eksterne kartleggingen av barnehagens pedagogiske praksis, som PBL-eide Nasjonalt kunnskapssenter
for barnehager har utført ved hjelp av internasjonalt anerkjente måleverktøy, er ikke tillagt nevneverdig vekt
i saken. Disse undersøkelsene viste at kvaliteten på tilbudet i Gnist Trøa barnehage ligger på nivå med det
som er gjennomsnittet i Norge.» 106
PBL direktøren uttrykte bekymring for private barnehagers rettssikkerhet, dersom kommunens
vedtak om stenging skulle bli stående: «Hvis kommunens metodikk og fremgangsmåte aksepteres som
grunnlag for stenging, så innføres det samtidig en vilkårlighet og mangel på faglig forankring ved tilsyn som
gjør at mange private barnehager kan risikere stenging.»107
PBL fester større lit til sitt eget kunnskapssenter enn offentlige tilsynsmyndigheter (les mer om
Gnist Trøa-saken på side 51).

«Faktanettstedet»: Barnehagemonitor108
Barnehagemonitor er den nyeste påvirkningskanalen til PBL. Den ble lansert i 2019 og blir
presentert som et faktanettsted om norske barnehager. – Med denne faktanettsiden ønsker PBL å gjøre
en del sentrale opplysninger om sektoren, og om private barnehager spesielt, enkelt tilgjengelig for
medlemmene, ansatte, foreldre, politikere, journalister og alle andre som er opptatt av barnehager, uttalte
PBLs kommunikasjonsdirektør i forbindelse med lanseringen til PBLs nyhetsnettside barnehage.no.
Som for organisasjonens andre kanaler, er det ikke umiddelbart opplagt at det er PBL som står bak
siden og innholdet. Barnehagemonitor har egne nettsider med egen logo og fremtoning. PBL har
logoen sin nederst på forsiden, men det står kun at nettstedet er et faktanettsted for
barnehagesektoren i Norge. For lesere som ikke er godt kjent med sektoren og PBLs rolle i den,
kan siden fremstå feilaktig uavhengig.
PBL hevder Barnehagemonitor skal bidra til en bedre og mer faktabasert debatt om private
barnehager, men ved nærmere øyensyn blir det tydelig at siden først og fremst gjenspeiler PBLs
fortelling om private barnehager:
https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/ordetfritt/2019/02/12/Trondheim-kommune-svikter-fundamentalt-itilsynssaken-18455065.ece
107
Ibid.
108
All informasjon om nettstedet er hentet fra barnehagemonitor.no
106
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Under siden «Mangfold og eierskap» verken
nevnes eller forklares for eksempel skillet mellom
ideell og kommersiell driftsform. Hvilket er
overraskende, gitt at dette skillet og
problematisering rundt profitt og pengeuttak
utgjør et kjernepunkt i debatten om private
barnehager i Norge det siste tiåret. I stedet
benyttes hovedsakelig paraplybetegnelsen «private
barnehager», som sammenliknes med kommunale
barnehager.
På siden om «Tilskudd og økonomi» fremstilles
det som om det ikke tjenes mye penger på
barnehagedrift i Norge. Det skrives utførlig om
begrenset overskudd og lave utbytter, uten at det
samtidig informeres om at gevinstrealisering skjer
og kan skje på andre måter enn gjennom uttak av
utbytte (se også PBLs politiske historie, side 27 og
Fordreide fakta, side 56).109
Der det skrives om foreldreundersøkelser, er det
mange tabeller og oversikter som viser hvordan
norske foreldre er litt mer tilfredse med tilbudet i
private enn kommunale barnehager, men viktig
informasjon mangler:
For eksempel opplyses det ikke om at
foreldreundersøkelsene
ikke
er
statistisk
representative og at de er uegnet til å sammenlikne
barnehager. Det presiseres heller ikke at
undersøkelsene måler subjektiv tilfredshet, framfor
objektiv kvalitet, og at foreldre generelt kan lite
om hva som utgjør kvalitet på tilbudet i barnehagen (se også Fordreide fakta side 60).110
Kvalitet er for øvrig ikke et tema på Barnehagemonitor, selv om det er en viktig del av
barnehagedebatten. Det er riktignok en størrelse som er vanskelig å kvantifisere, men en nettside
som bestreber seg på å være faktaorientert, kunne for eksempel oppgi hvilke strukturelle faktorer
som er viktig for kvaliteten på barnehagetilbudet (se boks om kvalitet i barnehagen). På siden som
omhandler bemanning kunne de oppgitt at de store kjedene har vært og er, selv etter innføringen
av bemanningsnormen, dårligst på bemanning blant barnehagene, være seg private eller
De økonomiske tilsynsrapportene for Gnist-Trøa og Akasia-kjeden avdekker noen av metodene som benyttes, for
eksempel transaksjoner med nærstående på vilkår som ikke ville vært fastsatt mellom uavhengige parter. Se også for eksempel
BDO, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet: Markedssvikt, lønnsomhet og gevinstrealisering i barnehagesektoren, 2018, og
Velferdstjenesteutvalget, NOU 2020:13 Private aktører i velferdsstaten.
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https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-barnehage/resultater-fra-foreldreundersokelsen-2019/#
T. E. Lunder, En barnehagesektor i endring, Telemarksforsking, 2019.
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kommunale.111 Det ville også vært relevant å nevne
at de ideelle og enkeltstående barnehagene jevnt
over bruker mer av inntektene på bemanning og
personal enn de store kjedene.112
På siden som tar for seg tilsyn med barnehagene
understrekes det at det er viktig for både tilliten
til private barnehager og for kvaliteten i
barnehagen at det gjennomføres økonomisk tilsyn.
Samtidig sås det tvil om kommunene som
tilsynsmyndighet. Hovedfokuset er at kommunene
mangler kapasitet og kompetanse, og at flere
private barnehager er gjenstand for tilsyn enn
kommunale.
Det opplyses ikke om at det for eksempel har vært
tilnærmet umulig for kommunene å gjennomføre
tilsyn med kjedebarnehager på grunn av kjedenes
kompliserte selskapsstrukturer og fordi det
mangler handlingsrom i et lovverk som er utydelig
og vanskelig å tolke. Ei heller at det de siste årene
har blitt gjennomført en rekke økonomiske tilsyn
som har avdekket alvorlig misbruk av midler i
private barnehager, og at kommersielle barnehager
her skiller seg negativt ut.
Men viktigst: Det opplyses ikke om hva som er
årsaken til at det i det hele tatt trengs omfattende
kontroll med pengene i de private barnehagene:
Det faktum at kommersielle aktører får operere i
en offentlig finansiert sektor der markedet ikke
fungerer (se boks om markedssvikt).
Barnehagemonitor er ikke en nøytral kilde til fakta om private barnehager, men er PBLs
informasjonskanal og formidler deres grunnfortelling om private barnehager.

https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/Statistikknotat-bemanningsnorm-barnehage/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-barnehage/
112
https://www.utdanningsnytt.no/politikk-private-barnehager-tilsyn/velferdstjenesutvalget-4-av-10-private-barnehager-harhoy-fortjeneste/264717
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Lang avstand mellom liv og lære
PBLs formålsparagraf sier at «PBL skal bidra til å øke kvaliteten og verdiskapningen i
medlemsbarnehagene, til beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig.»113
Dessverre er det etter hvert mange eksempler som viser at når barnas beste står mot eiernes
interesser, så støtter PBL barnehageeierne.
I PBLs strategiplan for 2019-2021 står det at: «Det følger av PBLs formålsparagraf at PBL-barnehagene
skal levere et godt tilbud hvor foreldre/foresatte, ansatte og samfunnet for øvrig kan være trygge på at
offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode.»114
Også her er det grunn til å stille spørsmål ved hvor PBL stiller seg når de må forholde seg til
konkrete saker der det viser seg at eierne har tatt ut privat fortjeneste i strid med målet om at
offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna til gode.

Økernly - saken
Eirik Husby er styreleder i PBL og driver den
kommersielle kjeden Borg barnehager AS
sammen med Egil Nicolaysen. Kjeden bestod
per høsten 2020 av 14 barnehager i
Østlandsområdet. Ved økonomisk tilsyn av
Økernly barnehage i Oslo ble det avdekket at
Husby og Nicolaysen i 2014 hadde tatt ut en
million kroner i utbytte samtidig som
barnehagen
hadde
vesentlig
lavere
personalkostnader enn tilsvarende kommunale
barnehager, og at barnehageloven således var
brutt. Barnehagen fikk et tilbakebetalingskrav
på 800.000.115
Saken har nå gått gjennom to klagebehandlinger, der PBL har bistått. Ingen av dem har gått i Husbys
og Nicolaysens favør, snarere tvert imot. I sitt vedtak går Utdanningsdirektoratet, som i et
PBLs formålsparagraf: https://www.pbl.no/om-pbl/vedtekter/
PBLs strategiplan 2019-2021: https://www.pbl.no/om-pbl/strategiplan/
115
Oslo kommune, Bydel Bjerke, Endelig tilsynsrapport – Økernly barnehage, saksnummer 201700339-6.
113
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normaltilfelle er den siste og høyeste klageinstansen, faktisk langt i å antyde at tilbakebetalingskravet
burde vært høyere. På grunn av manglende handlingsrom i lovverket opprettholder de det
opprinnelige beløpet bestemt av Oslo kommune.116

PBL har støttet sin styreleder gjennom hele tilsynssaken, og har nå besluttet å ta saken enda videre
til Kunnskapsdepartementet, med begrunnelsen at dette er en «viktig og prinsipiell sak» for private
barnehager.117 De er villige til å bruke enda mer av fellesskapets og organisasjonens ressurser på sin
styreleders etter alt å dømme tapte tilsynssak.
Husby hevder han ikke har hatt andre intensjoner med driften enn å skape «en god barnehage for
barn, foreldre og ansatte». Han forklarer Økernlys lave personalkostnader med «effektiv drift».118
Det sentrale spørsmålet er jo om denne «effektive driften» har gått på bekostning av tilbudet til
barna eller arbeidsforholdene for de ansatte. Det er ikke vanskelig å «effektivisere» en barnehage.
Det vanskelige er å gjøre det uten at det går utover kvaliteten for barna eller arbeidsvilkårene til de
ansatte.
Driften har uansett helt klart gitt utslag på Husbys formue. Bare i årene 2013-2015 tok Husby og
Nicolaysen ut over 17 millioner kroner i utbytte og lønn fra sine barnehager, og regnskapstallene
viser at det senest i 2018 ble tatt ut 800.000 i rent utbytte fra Økernly alene.119
Utdanningsdirektoratet, Endelig klagesaksbehandling - Økernly Barnehage, side 12.
https://www.pbl.no/aktuelt/om-pbl/okernly-saken-pbl-tar-lovforstaelsen-opp-med-kunnskapsdepartementet/
https://www.barnehage.no/tilsyn/uenig-med-udir-tar-saken-opp-med-kunnskapsdepartementet/142738
118
https://www.pbl.no/aktuelt/tilskudd-og-barnehagedrift/opprettholder-krav-om-tilbakebetaling-i-langvarig-tilskuddssak/
119
Årsregnskapet for regnskapsåret 2018, Økernly barnehagedrift AS.
https://www.utdanningsnytt.no/fagartikkel-private-barnehager/25-barnehageeiere-tok-ut-50-millioner-kroner-i-utbytte-paett-ar/170608
116
117
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Utdanningsdirektoratets statistikk viser også at
Husbys barnehager jevnt over og over lang tid har
hatt lav bemanning. De siste tallene fra 2020 viser
en gjennomsnittlig bemanningstetthet på 6.0; kun
to av barnehagene har en bemanning over
minstekravet (se boks om bemanningsnormen).
Det er ganske tydelig at forretningsmodellen til
Husby og Nicolaysen går ut på å tjene penger på
lav bemanning. Husby kunne ha valgt å prioritere
flere ansatte til å ta vare på barna, men det har han
ikke gjort. Han ser heller ikke ut til å prioritere
det i dag mer enn han må (se for øvrig boks om
kvalitet i barnehagen på side 47).
Konfrontert med sin styreleders lovbrudd, har
PBL-direktør Anne Lindboe blant annet uttalt at
offentlige midler skal brukes til det beste for
barna, men mener samtidig at Husby ikke har gjort
noe galt.120 Det er litt av en spagat, all den tid
Husbys lovbrudd har blitt behandlet og skjerpet121
i tre instanser, og den generelle bemanningen i
barnehagene hans i årevis har vært vesentlig lavere
enn gjennomsnittet for både kommunale og
private barnehager.

Gnist Trøa - saken
I den alvorlige Gnist Trøa-saken blir det svært tydelig at PBL først og fremst er barnehageeiernes
interesseorganisasjon.
Trondheim kommune gjennomførte allerede i 2014 sitt første tilsyn med Gnist Trøa barnehage, eid
av den kommersielle Gnist-kjeden. På grunn av en rekke varsler om alvorlige hendelser i
barnehagen, ble det gjennomført flere tilsyn i årene som fulgte. Etter mange runder ble det i januar
2019 sendt varsel om varig stenging. Begrunnelsen var uforsvarlig drift og pedagogisk svikt over
lengre tid. Fem år med tilsyn og alvorlige hendelser lå altså bak vedtaket om stenging. Barnehagen
stengte dørene i mars 2020, etter å ha tapt flere runder i retten mot Trondheim kommune.122

https://www.barnehage.no/tilsyn/udir-har-konkludert-barnehage-eid-av-pbl-styreleder-ma-betale-tilbake-800000kroner/142458
121
Tilsynssaken til Økernly har per november 2020 gått gjennom tre instanser: Oslo kommune, Fylkesmannen i Oslo og
Viken og Utdanningsdirektoratet. Saken dreier seg om at tilsynsmyndigheten mener barnehagen har hatt vesentlig lavere
personalkostnader enn tilsvarende kommunale barnehager, og dermed brutt barnehageloven da eierne samtidig tok ut utbytte.
Oslo kommune konkluderte opprinnelig at barnehagen hadde 17% lavere personalkostnader per heltidsplass, noe som ble
vurdert som vesentlig lavere enn tilsvarende kommunale barnehager. Etter at Utdanningsdirektoratet hadde behandlet saken,
var avviket i personalkostnader kommet opp i hele 27%.
122
https://www.adressa.no/pluss/nyheter/2020/03/16/N%C3%A5-har-H%C3%B8yesterett-behandlet-anken-om-omstridtbarnehagestenging-i-Trondheim-21363081.ece
120
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Det barn har blitt utsatt for i Gnist Trøa barnehage
er alvorlig. Fordi barna manglet tilsyn og
oppfølging fra de ansatte utviklet det seg et
barnehagemiljø preget av mobbing og krenkelser.
Barn har fått slått hodet i bakken gjentatte ganger
av andre barn, barn har endt på legevakten med
mistanke om hjernerystelse, sovende barn har blitt
bitt og slått og fått helt iskaldt vann over seg i
vognen sin, barn har blitt funnet gråtende på
bakken med brukket tann ved henting, barn har
vært låst inne i skur uten at ansatte har vært klar
over det, barn har fått frostskader, barn har blitt
funnet på personaltoalettet lekende oppi doskåla,
barn har forsvunnet ut av barnehagen, andre har
stukket av og gått hjem alene uten at barnehagen
har oppdaget det.123
Uhell kan skje i enhver barnehage, men som SørTrøndelag tingrett slo fast i sin behandling av
saken: Omfanget og innholdet i bekymringsmeldingene over tid underbygger at saken ikke
dreier seg om enkeltepisoder, men om en
overordnet systemsvikt.124
Gnist-kjeden er en av de kommersielle
barnehagekjedene med høyest lønnsomhet i
sektoren, ifølge oversikten til Velferdstjenesteutvalget.125 Utdanningsdirektoratets statistikk viser også at de jevnt over har hatt lav bemanning i
barnehagene sine.126 Konsernet har ikke overraskende bestridt stengingsvedtaket fra Trondheim
kommune og PBL har spilt på lag med sitt medlem hele veien. De har bistått Gnist gjennom flere
rettsinstanser i arbeidet med å reversere vedtaket. Gnist har per skrivende stund tapt i alle ledd,
inkludert et sivilt søksmål mot kommunen og staten i Oslo tingrett, der PBL var partshjelp. Dom
ble avsagt 1. mars 2021 til kommunens og statens fordel, og Gnist Trøa ble idømt
saksomkostningene til partene på over en million kroner. Om Gnist og PBL kommer til å ta saken
enda videre er uvisst, men det er ikke usannsynlig.127
PBL kan velge å ekskludere eller ikke gi bistand til barnehageeiere dersom de har opptrådt på en
måte PBL ikke kan støtte. Men som i Husby-saken omtalt over, er dette nok et tilfelle der PBL
forsvarer sitt engasjement ved å hevde at saken er «en veldig viktig prinsippsak» for private
Hentet fra kjennelsen i Sør-Trøndelag tingrett om sakens bakgrunn, side 2-17: https://www.velferdsstaten.no/wpcontent/uploads/2020/03/49_Kjennelse_27574606.pdf
124
Ibid., side 29.
125
Velferdstjenesteutvalget, NOU 2020:13 Private aktører i velferdsstaten, kapittel 19.7.2 Lønnsomhet side 338-340.
126
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-barnehage/
127
https://www.adressa.no/pluss/nyheter/2021/03/02/Stengning-av-Gnist-barnehage-f%C3%A5r-medhold-i-dom23579483.ece?fbclid=IwAR1wdF1rqI71xMklAmv0PCGs8sL_hu9nqzwwaPvu2G9I0ITfnmnWYUlvweE
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barnehager. De er bekymret for «rettsikkerheten til private barnehager».128 I disse sakene støtter
PBL barnehageeiernes sak, ikke barnas. Som uttalelsene viser, gjør de det for å hindre at sakene
skaper presedens. PBL vil altså hindre at andre barnehageeiere skal tape i retten med bakgrunn i
rettsanvendelsen i Økernly- og Gnist Trøa-sakene.
I et innlegg i Adresseavisen skrev Lindboe at «PBL erkjenner at det i et gitt tilfelle [...] kan være
nødvendig å stenge en barnehage. Men basert på den informasjonen som så langt er kommet frem om
forholdene i Gnist Trøa barnehage, kan ikke PBL se at dette er en slik sak.»129 Her er vi ved kjernen av
problemet: Det er sjeldent «en slik sak» for PBL.
I Gnist Trøa tok barn fysisk og psykisk skade av å være i barnehagen. Manglende tilsyn og
oppfølging førte til voldelige barn, redde barn, selvskadende barn, mobbende barn og mobbede barn.
Dette foregikk i årevis uten at eier kunne eller ville rette opp i forholdene. Selv etter årevis med
veiledning og tilsyn. Hvis ikke Gnist Trøa er «en slik sak», hvor går grensen for hva PBL er villige
til å forsvare?

Månestråle - saken
Fra 2007 til 2018 bevilget Kari Tovar seg selv over en million kroner i lønn hvert år. Toppåret var
2013, da hun ga seg selv 2.286.217 kroner i lønn og godtgjørelse fra barnehagen. Tovar er eieren
av den kommersielle PBL-barnehagen Månestråle på Frogner i Oslo, som fra før kanskje var mest
kjent for å være den barnehagen i landet med høyest kostpenger for foreldre; 1107 kroner per
måned, eller mer enn fire ganger så mye som gjennomsnittet for familier i kommunale barnehager.130
Da Oslo kommune gjennomførte økonomisk tilsyn i 2019, ble det avdekket at offentlige midler
uriktig hadde blitt benyttet til hudpleie, treningstimer og turer til Firenze og Berlin for ledelsen. I
tillegg var lønnsnivået til eier over dobbelt så høyt som det som ville vært fastsatt mellom uavhengige
parter. Til sammen krevde tilsynsmyndigheten tilbake over 1.7 millioner kroner, kun for to
driftsår.131 Seks tidligere barnehageansatte stod senere frem og fortalte om kaotiske forhold i
barnehagen, med for få ansatte, for liten plass og dårlige og uhygieniske fasiliteter. Barna ble stresset,
urolige og utagerende av den uforsvarlige driften, ifølge de ansatte.132
Helt klart uakseptable forhold, også i forhold til PBLs egen standard. Men i stedet for å refse sitt
medlem, rettet PBL-direktør Lindboe kritikk mot medias fremstilling av saken, og sådde tvil om de
ansattes troverdighet fordi de sto frem uten navn: – Det er vanskelig å forholde seg til anonyme varsler,
og jeg vil ikke forhåndskonkludere, uttalte hun til Klassekampen, med henvisning til at eier hadde anket
tilbakebetalingskravet til Fylkesmannen.133
I samme artikkel uttalte Lindboe at eier på det tidspunktet ikke hadde fått noen sanksjoner fra PBL
fordi de mente det ikke var avklart om barnehagen hadde brutt loven og saken ikke var
https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/ordetfritt/2019/02/12/Trondheim-kommune-svikter-fundamentalt-itilsynssaken-18455065.ece
129
Ibid.
130
https://www.barnehage.no/kostpenger-mat-udir/her-er-barnehagene-der-du-betaler-mest-kostpenger/122585
131
Oslo kommune, bydel Frogner, Endelig tilsynsrapport – vedtak om tilbakebetaling av tilskudd, saksnummer 2017/1300.
132
https://arkiv.klassekampen.no/article/20190221/ARTICLE/190229994
133
https://klassekampen.no/utgave/2019-02-23/venter-med-kritikk
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ferdigbehandlet. Samtidig var direktøren tydelig på at de forventer at deres medlemmer følger loven
og at ekskludering av medlemmer som bryter loven er en mulighet.
Siden har det vært tyst fra PBL om saken, selv om tilbakebetalingskravet senere ble opprettholdt av
Fylkesmannen og lovbruddet var et faktum. PBL har ikke svart på spørsmål om eieren av Månestråle
barnehage har fått noen sanksjoner fra dem, men ifølge PBLs egen oversikt er Månestråle barnehage
fremdeles medlem av organisasjonen (desember 2020).134

Seraphin - saken135
Da det i 2017 ble sendt inn bekymringsmelding om driften til den kommersielle barnehagen Risenga
i Asker, som var en del av det lille konsernet Seraphin AS, var PBL først raskt ute med å forsvare
eierne. De gikk god for dem både overfor tilsynsmyndigheten og senere i media, uten å ha sjekket
regnskapene (se faksimile).136
Bekymringsmeldingen resulterte dog i tilsyn
i alle de tre barnehagene til eierne, og
tilbakebetalingskravet endte på nesten 8
millioner, bare for noen få driftsår.
Tilsynsrapportene viser at det ble avdekket
mange lovbrudd, inkludert brudd på andre
lover enn barnehageloven. Eierne hadde tatt
millioner av kroner for mye i husleie, gitt seg
selv millioner for mye i lønn og godtgjørelse,
og uriktig belastet barnehagene for blant
annet restaurantbesøk, privatbil, gestaltterapeut, og spabehandlinger.
– PBL ser alvorlig på det som kommer frem i
tilsynet og tar avstand fra måten barnehagen har
brukt offentlige midler på, uttalte daværende
administrerende direktør Arild M. Olsen om
tilsynet i den ene barnehagen. Men var rask
til å tilføye at dette var et særtilfelle og at
«etter det PBL kjenner til, er det ingen andre
saker som har et omfang i nærheten av det som
nå er avdekket».137
Det å alltid hevde det er snakk om
«enkelttilfeller» og «avvik» når barnehageeiere bryter barnehageloven, er effektiv kommunikasjon.138 Men stemmer det? Eksemplene på
https://www.pbl.no/vare-medlemmer/
Til informasjon var det Elin Skrede som varslet og leverte bekymringsmeldingen om Risenga barnehage AS.
136
https://www.budstikka.no/nyheter/risenga-barnehage-avkrevd-dobbel-husleie/60178!/
137
https://www.barnehage.no/fylkesmannen-oslo-tilsyn/barnehage-ma-betale-tilbake-54-millioner-kroner/123054
138
Se for eksempel: https://www.utdanningsnytt.no/anne-lindboe-pbl-private-barnehager/ja-til-sterkere-okonomisk-tilsynmed-private-barnehager/246361
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kommersielle barnehageeiere som bryter barnehageloven og ulovlig bruker barnehagepenger til eget
privat forbruk, er etter hvert urovekkende mange. I beste fall kan PBL si at de ikke vet hvor
omfattende dette problemet er, i og med at bare en liten del av de private barnehagene har fått
kontrollert pengebruken sin.139 Men at kommersiell driftsform er en risikofaktor når det kommer
til brudd på de økonomiske bestemmelsene i barnehageloven, levner statistikken ingen tvil om.
Som nevnt innledningsvis forsvarer PBL i sin formålsparagraf kvalitet i barnehagene. PBL har i sitt
kommunikasjonsarbeid vært dyktige i å fremheve at organisasjonen er opptatt av hvordan de private
barnehagene skal bidra til en god oppvekst for barn i Norge og at de anser dette som del av et
samfunnsoppdrag. Da Lindboe tiltrådte i direktørjobben sa hun at hun var «brennende opptatt av
tidlig oppvekst», og at barnehagene derfor er den viktigste arenaen for å fange opp sårbare barn.
– Da er det en fantastisk mulighet å jobbe for PBL, hvor man veldig lett når ut til halve
barnehagesektoren, uttalte hun til Utdanningsnytt ved spørsmål om jobbvalget.
Mediene bruker ofte PBL og direktøren som kilde når kvalitet i barnehager er tema. I noen
sammenhenger får direktøren nærmest opptre som en nøytral fagperson på akkurat dette feltet.140
PBL har oppnådd legitimitet på spørsmål som angår barns oppvekst. I den kontinuerlige
mediestrømmen er det fort gjort å miste av syne at PBL først og fremst representerer økonomiske
eierinteresser, og at uavhengige forskningsmiljøer, de ansatte og deres organisasjoner, antagelig er
bedre og mer nøytrale kilder.
PBL får også ofte uttale seg i media som om de representerer alle private barnehager, men 30% av
private barnehager er per i dag ikke medlem av organisasjonen. I spørsmål som går på politikk og
arbeidsforhold i sektoren, er det også mange som ser ut til å glemme at PBL er en
arbeidsgiverorganisasjon, og således har som formål å ivareta eiernes interesser overfor deres ansatte.

https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/rapporter/2017/ferdig-rapport-r9607-udir-kommunenes-praksisom-bruk-av-tilskudd-i-priva....pdf
140
Se for eksempel uttalelser i forbindelse med regjeringens forslag om vurderingsplikt av norskkunnskaper i barnehagene,
november 2020: https://www.nrk.no/norge/vil-innfore-vurderingsplikt-av-norskkunnskapar-i-barnehagen1.15260779?fbclid=IwAR3WuY0YpvW7Ss4-5o4_roJnOiM_ZJb8LckczJFnAvOqm6XPX5lz26DaZTg
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Fordreide fakta
I sin fortelling om private barnehager utelater PBL ofte viktig informasjon, slik at bildet blir
ufullstendig eller til og med direkte misvisende. Under følger en gjennomgang av noen av de
vanligste og mest fremmede påstandene om private barnehager som PBL benytter i sin
kommunikasjon.

PBL hevder #1: Private barnehager er billigere for samfunnet
Et av kronargumentene til PBL for å fremme private barnehager er at samfunnet sparer penger på
å benytte private barnehageplasser. Grunnlaget for denne påstanden er en rapport Agenda Kaupang
laget på bestilling fra PBL (første gang) i 2017. Der ble det konkludert at det offentlige har spart
over to milliarder hvert år de siste ti årene på å benytte private barnehager fremfor kommunale.141
Det Agenda Kaupang forenklet sagt har gjort er å summere kostnadene i kommunale barnehager og
tilskudd gitt til de private. De har deretter delt disse summene med beregnede antall oppholdstimer
i henholdsvis kommunale og private barnehager. Da har de endt opp med to tall, som de så har
sammenliknet. I dette regnestykket kommer private barnehager godt ut, og det opplyses for eksempel
at en oppholdstime i private barnehager var 6,34 kroner billigere enn i kommunale barnehager i
2018. Både metode og regnestykke er problematisk av flere grunner, og det er rett og slett rent
oppspinn at dette skal være bevis for at det offentlige sparer penger på private barnehager.
Rapporten tar ikke høyde for naturlige kostnadsforskjeller

Kommunen er barnehagemyndighet og har ifølge barnehageloven plikt til å tilby plass i barnehage
til barn bosatt i kommunen. De er således ansvarlige for barnehagetilbudet for sine innbyggere og
driver barnehager ut fra andre forutsetninger enn private. Det innebærer blant annet å drive
barnehage også der det ikke er «kostnadseffektivt».
Mange små kommuner i distrikts-Norge driver kostbare barnehager og godt er det for norske
familier og for samfunnet. En barnehageplass i Seljord er dyrere å drifte enn i byer som Trondheim
eller Oslo. Det er ikke så rart. Det er gjennomgående slik at kostnadene til barnehagedrift er lavere
i store kommuner enn i små. De færreste vil dog hevde at det gir grunnlag for å si at Trondheim og
Oslo «sparer det offentlige» for kostnader, sammenlignet med Seljord.

141

Forskjellen på hvor mye private og kommunale barnehageplasser koster det offentlige, Agenda Kaupang, juni 2018.
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Å sammenlikne kostnader mellom private og kommunale barnehager slik Agenda Kaupang her har
gjort på oppdrag fra PBL, gir veldig lite mening.
Ufullstendig tallgrunnlag

I de første utgavene av Agenda Kaupang-rapportene kan man lese at de har måttet gjøre «noen
skjønnsmessige vurderinger» for å beregne utgiftene til de kommunale barnehageplassene. I den
siste utgaven fra 2021 er innhold og metode tilnærmet likt, men «skjønnsmessige vurderinger» er
nå byttet ut med «forutsetninger». Dette er et språklig grep gjort for å tilsløre det faktum at
tallgrunnlaget som benyttes er usikkert.
Telemarksforsking har i flere år har gjort grundige analyser av kostnadene i private og kommunale
barnehager på vegne av myndighetene, og deres rapporter viser for eksempel at kostnadsforskjellene
mellom private og kommunale barnehager er mindre enn det Agenda Kaupang hevder i sin
rapport.142
Styringskostnader er ikke tatt med

Den langt på vei største svakheten i Agenda Kaupangs rapport og regnestykke, er fraværet av
styringskostnader. Styringskostnader, både direkte og indirekte, er kostnader knyttet til styring og
kontroll av «produksjonen» som uunngåelig medfølger når det offentlige tar i bruk private selskaper
til produksjon av velferdstjenester. Direkte styringskostnader er for eksempel kostnader knyttet til
utforming av regulering og lover, oppfølging, tilsyn og kontroll. Selv håndtering av lobbyvirksomhet
av den typen PBL bedriver er en slik kostnad for samfunnet. Indirekte styringskostnader er knyttet
til mindre kvantitative størrelser, som insentiver til opportunistisk adferd hos de private aktørene,
for eksempel ved at leverandøren reduserer kvaliteten med lav risiko for å bli oppdaget.
Styringskostnadene er avgjørende å ta med når man skal avgjøre hvorvidt det er hensiktsmessig,
eller «lønnsomt», for samfunnet å benytte private til drift av offentlig finansierte tjenester som
barnehage. Det finnes per i dag ingen oversikt eller anslag over hvor mye det årlig koster samfunnet
i styringskostnader å benytte private aktører til å drive barnehager. Beklageligvis gjorde selv ikke
Velferdstjenesteutvalget noe forsøk på å tallfeste disse kostnadene i sitt arbeid med å kartlegge
private aktører i velferden. Det problematiske ved dette ble påpekt av blant annet utvalgsmedlem
Gøril Bjerkan etter publiseringen av utvalgets rapport.143
Verdt å merke seg er det uansett at et samlet utvalg er tydelige på at det offentliges
«lønnsomhetsvurdering» må inkludere styringskostnadene, og at slike kostnader uunngåelig følger
når offentlige setter ut sin produksjon til private aktører.144 Velferdstjenesteutvalget skriver:
«I kapittel 17.3 gir utvalget en oversikt over den forskningen som foreligger om effekten på kvalitet og
kostnader ved å bruke private leverandører. Det er store variasjoner mellom studiene, men enkelte studier
viser at bruk av private har ført til kostnadsreduksjoner. Kunnskapsgrunnlaget har imidlertid svakheter ved
Se for eksempel for driftsåret 2017: T. E. Lunder, B. Eika, Kostnader i barnehager 2017, Telemarksforskning, TF-rapport
nr. 475, 2019, opp mot Agenda Kaupang, Forskjellen på hvor mye private og kommunale barnehageplasser koster det offentlige,
2018.
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https://www.dn.no/samfunn/samfunn/private-barnehager/private-barnehagers-landsforbund/kronikk-er-pbl-er-det-nyebondelaget/2-1-941456
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Velferdstjenesteutvalget, NOU 2020:13 Private aktører i velferdsstaten. Se for eksempel kapittel 22.1.2, side 443.
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at de fleste studier kun har sett på direkte kostnader ved å drive tjenestene, og ikke transaksjonskostnader og
indirekte styringskostnader. Etter utvalgets vurdering kan dette tilsi at samlede kostnader ikke blir redusert,
men i verste fall øker, ved bruk av private leverandører.»145
Avslutningsvis kan det nevnes at Agenda Kaupang ikke har berørt hvilke kostnader de private
barnehagene har med driften, altså hvordan de benytter midlene de får fra det offentlige og familiene.
Det er vel så relevant i en debatt om private aktører i barnehagesektoren, ikke minst når man vet
hvor ulikt utgangspunkt for eksempel ideelle og kommersielle barnehager har for sin drift.

PBL hevder #2: Private barnehager har dårlig økonomi
Hovedbudskapet fra PBL er at private barnehager sliter økonomisk. Det er to hovedproblemer med
denne påstanden. For det første så gjelder det kun en del av de private barnehagene, mens andre
barnehager har høye overskudd. For det andre så er ikke et regnskapsmessig underskudd det samme
som at barnehagen har dårlig økonomi ettersom eierne kan belaste barnehagen med urettmessig
høye utgifter som en måte å flytte penger ut av barnehagen på.
Da den rødgrønne regjeringen i 2009 ønsket å regulere bruken av offentlige midler og begrense
profitten i barnehagene, drev PBL, som beskrevet tidligere i notatet, en massiv kampanje der
hovedbudskapet var at private barnehager var i en prekær økonomisk situasjon. Som grunnlag viste
de til de årlige rapportene om økonomien i private barnehager, utarbeidet for
Kunnskapsdepartementet av konsulentfirmaet Fürst og Høverstad, der det blant annet kom fram at
minst tre av ti barnehager gikk med underskudd, og at utbyttet var lavt (les mer om dette på side
31).146
I forbindelse med kuttforslagene fra regjeringen høsten 2020, var PBLs hovedbudskap nok en gang
barnehager i underskudd. Fire av ti private barnehager gikk i minus denne gangen, og enda flere
ville det bli om regjeringens kuttforslag gikk igjennom. Dette høres alvorlig ut, men påstanden føyer
seg inn i rekken av debatter der det som ikke formidles er like viktig eller viktigere å være
oppmerksom på.
For eksempel viser Velferdstjenesteutvalgets gjennomgang at om lag fire av ti private barnehager
faktisk har høy fortjeneste. Dessuten, hvis man skal snakke om underskudd i private barnehager, er
det nødvendig å stille spørsmålene om hvilke barnehager det er som går i minus og hvorfor de gjør
det. Slik Roland Fürst presiserte tilbake i 2009, er det ikke automatisk slik at en privat barnehage
har dårlig økonomi selv om den går i regnskapsmessig underskudd. Private barnehageeiere har
mulighet til å overføre midler til andre selskaper og slik påvirke regnskapsresultatet i
barnehageselskapet. Da kan det fremstå som at barnehagene har dårlig økonomi, når det egentlige
problemet er at barnehagene blir tappet for midler.
Det er en markedssvikt i barnehagesektoren som er godt dokumentert og som er godt kjent også
for landets folkevalgte. 7. mai 2018 skrev revisorfirmaet BDO i sin rapport til Kunnskapsdepartementet om markedssvikt, lønnsomhet og gevinstrealisering i barnehagesektoren:
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Ibid., side 424.
Linn Herning, Velferdsprofitørene, 2015, s. 90-93.
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«Våre analyser viser særlig tre forhold:
1. Det pågår en konsolidering i den private barnehagesektoren med en framvekst av større aktører som har
økt sine markedsandeler betydelig de siste ti årene. I 2016 hadde seks av de største private barnehageaktørene
en markedsandel på til sammen over 30 prosent.
2. Egenkapitalavkastningen er stabilt høy, og høyere enn Oslo Børs, til tross for at bransjen kjennetegnes av
lav finansiell risiko.
3. Det har vært en betydelig oppbygging av verdier i form av urealiserte eiendomsverdier og egenkapital
blant de største aktørene. Dette gjelder også der eierne tar ut markedstilpassede lønninger.»147
Velferdstjenesteutvalget skriver i sin NOU 2020:13 Private aktører i velferdsstaten:148
«Utvalget trekker frem at eierskapet til eiendom er sentralt, og at barnehagene er den sektoren hvor andelen
som eier eiendom er størst. Flere barnehagekjeder har tatt ut gevinst de senere årene gjennom å skille ut og
selge eiendom, i kombinasjon med inngåelse av husleieavtale mellom driftsselskapet og eiendomsselskapet. [I]
den grad eventuelle overskudd kan tilskrives at kommuner har solgt eiendom under markedspris bør det
vurderes om dette kan være et resultat av ulovlig gitt statsstøtte. Etter utvalgets syn bør det vurderes om
gevinster fra salg av disse eiendommene må anses som ulovlig offentlig støtte til en kommersiell
eiendomsvirksomhet, snarere enn til en (ikkeøkonomisk) barnehagevirksomhet. Det bør i den forbindelse
undersøkes om nasjonal rett åpner for å få krevet eventuell ulovlig statsstøtte tilbakeført.»

PBL hevder #3: Revisor sørger for kontroll med pengebruken
PBL hevder ofte at barnehagesektoren er strengt regulert og at pengebruken er under kontroll. For
å dokumentere disse påstandene viser PBL
blant annet til at revisorer kontrollerer og
attesterer på at de private barnehagene bruker
pengene
i
tråd
med
kravene
i
149
barnehageloven. Dette stemmer ikke.
I forbindelse med revisjon, vurderer revisor
om det foreligger brudd på lover og
forskrifter som har vesentlig effekt på
regnskapet. Regnskapene kan være ett av flere
grunnlag for å vurdere om barnehagen bruker
midler i tråd med lov og forskrift. En revisjon
av årsregnskapet og BASIL-rapporteringen er
ingen fullgod kontroll eller bekreftelse på at
pengene brukes i samsvar med barnehageloven og tilhørende forskrifter.150
BDO, Markedssvikt, lønnsomhet og gevinstrealisering i barnehagesektoren, mai 2018
https://www.regjeringen.no/contentassets/239671d772c2422199d3d5b5fb3b4569/bdo_rapport_endelig.pdf
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Velferdstjenesteutvalget, NOU 2020:13 Private aktører i velferdsstaten, Kapittel 2.2 Funn og tilrådning side 27.
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Blant annet: https://www.pbl.no/aktuelt/tilskudd-og-barnehagedrift/tendensiost-om-private-barnehager/
https://www.budstikka.no/debatt/nei-vi-vil-heller-ikke-ha-slike-barnehageeiere/8564!/
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https://www.dagsavisen.no/debatt/det-hjelper-ikke-oss-private-barnehager-hvis-lindboe-er-upresis-om-virkeligheten1.1283759
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Revisorene kontrollerer om barnehagene følger regnskapsloven. Det er kun unntaksvis at revisorer
også kontrollerer om barnehagen følger barnehageloven. Et revisorgodkjent regnskap er noe helt
annet enn et økonomisk tilsyn der det kontrolleres om pengene er brukt i tråd med barnehageloven.
Økonomisk tilsyn er svært krevende og kostbart. At dette ikke er revisors oppgave, eller noe revisor
gjør, har flere ganger blitt understreket av statsforvalteren, blant annet i tilsynsrapportene for
Torshovhagen barnehage og Gråtass barnehage (se boks om revisors oppgaver).151
PBL hevder sektoren er gjennomregulert, men revisjon kan altså ikke bevise at kontrollen er god.
Det aller klareste beviset på at PBL villeder offentligheten på dette punktet er likevel lovbruddene
og misbruket av midler som økonomiske tilsyn så langt har avdekket: Langt de fleste, om ikke alle,
har hatt godkjente årsregnskap, uten en eneste anmerkning fra revisor.152

PBL hevder #4: Foreldre er mest fornøyd med private barnehager
PBL viser ofte til at private barnehager scorer (litt) bedre på bruker- og foreldreundersøkelser enn
kommunale barnehager. Dette er riktig, men samtidig nok et eksempel på unyansert og selektiv bruk
av informasjon fra PBLs side.
For det første tar ikke undersøkelsene hensyn til skillet mellom private ideelle og kommersielle
barnehager, men regner alle under paraplybetegnelsen «private». Videre er det liten forskjell i score
mellom private og kommunale barnehager, og foreldre er jevnt over veldig fornøyd med norske
barnehager.
Viktigere er det at foreldretilfredshet av flere årsaker ikke kan benyttes til å si noe avgjørende om
hvor bra barnehagene er. Undersøkelsene måler ikke objektiv kvalitet, men gir kun et inntrykk av
foreldrenes subjektive opplevelse av barnehagetilbudet. Studier viser at foreldre kan lite om hva som
utgjør kvalitet i barnehagen, og at de lett lar seg imponere av mindre viktige ting som for eksempel
mattilbud og fine lokaler, mens viktigere ting for barna og for kvaliteten, som bemanningstetthet og
gruppestørrelser, er mindre synlige for dem.153 Foreldre har som regel heller ikke noe å sammenlikne
med.
Det er også tilfeller der foreldrenes preferanser går på tvers av barnas behov. Mange foreldre ønsker
seg for eksempel lange åpningstider på grunn av fleksibiliteten det gir. Det er forståelig, men for
barna vil lang åpningstid kunne være negativt. Både fordi bemanningstettheten synker i takt med at
åpningstiden øker (de samme ressursene må smøres utover et lengre tidsrom), og fordi lange dager
i barnehagen er slitsomt og kan øke stressnivået, spesielt hos små barn.154

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Bruk av tilskudd og foreldrebetaling Torshovhagen barnehage 2015 0g 2016, tilsynsrapport,
side 6. Fylkesmannen i Oslo og Viken, Bruk av tilskudd og foreldrebetaling Gråtass barnehage AS avdeling Torp, tilsynsrapport,
side 5.
152
For konkrete eksempler, se regnskapene til Skogro barnehage AS, 2015-2018, og nevnte Gråtass barnehage AS for
tilsynsårene 2013-2017. Kilder kan ellers etterspørres. Temaet er også omtalt her: Klassekampenarkivet | Lovbrudd godkjent
fra 6.3.19.
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Se for eksempel T. E. Lunder, En barnehagesektor i endring, 2019, side 15-16.
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Se for eksempel Drugli, MB, Solheim, E, Lydersen, S, Moe, V, Smith, L og Berg-Nielsen, T, Elevated cortisol levels in
Norwegian toddlers in childcare, 2017, Early Child Development and Care.
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Det er selvfølgelig viktig at foreldre blir spurt om hvordan de opplever barnehagetilbudet, som et
ledd i dialogen mellom hjem og barnehage, men resultatene kan ikke brukes for å objektivt måle
kvaliteten på tilbudet som blir gitt barna. De kan heller ikke benyttes til å sammenlikne barnehager.
Deltakelse er frivillig, og Utdanningsdirektoratet, som utformer den største og mest brukte
undersøkelsen, er klare på at resultatene ikke er statistisk representative.155 Likevel bruker PBL
resultatene fra foreldreundersøkelsene til sammenlikning, og aktivt i sitt politiske påvirkningsarbeid.

PBL hevder #5: Private barnehager er viktig for mangfoldet
PBL er ofte fremme i debatten og hevder at private barnehager er viktig for mangfoldet i sektoren.156
Men hva betyr mangfold i denne sammenhengen, og hva er hensikten med dette mangfoldet?
I Velferdstjenesteutvalgets rapport fra 2020
fremkommer det at antall kommersielle
barnehager totalt har økt med 35% fra
2010-2018,
mens
antallet
ideelle
barnehager har gått ned med 71% i samme
periode.157 Tallene speiler en gjennomgang
gjort av Telemarksforsking, som viser at
antallet enkeltstående barnehager i
perioden 2013-2017 ble redusert med
14%, mens antall barnehager i kjeder økte
med nær 15% i samme periode. Det er de
største kommersielle kjedene som står for
den største økningen, og de fem største
kjedene vil ha halvparten av de private
barnehagene i 2029 hvis den samme
158
prosentvise veksten fortsetter, ifølge Telemarksforsking.
Mangfold i eierskap er altså utvilsomt under press i barnehagesektoren. Kjedene og de kommersielle
aktørene øker jevnt sin konsolidering, mens det blir færre enkeltstående og ideelle barnehager. Men
når kjedene forsvarer sitt eget eksistensgrunnlag i den offentlige debatten er nettopp mangfold et av
argumentene deres.159 Dette henger sammen med hvordan de og PBL i dag fremstiller mangfold.
På PBLs «faktanettsted» Barnehagemonitor (omtalt på side 46 i dette notatet), henvises det til at
barnehager kan registrere en pedagogisk profil i sin innrapportering i BASIL160, for eksempel

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-barnehage/resultater-fra-foreldreundersokelsen-2019/#
Se for eksempel: https://www.kommunal-rapport.no/debatt/private-barnehager-er-mangfoldet/111088!/
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Velferdstjenesteutvalget, NOU 2020:13 Private aktører i velferdsstaten, Kapittel 14.2.1 De private barnehagenes størrelse og
organisering, side 227-228.
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T. E. Lunder, En barnehagesektor i endring, Telemarksforsking, TF-notat nr. 20/2019, side 10.
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Se for eksempel: https://www.barnehage.no/laeringsverkstedet-mangfold-oppkjop/frykter-at-barnehager-som-hennes-erborte-om-10-15-ar/111029
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BASIL er Utdanningsdirektoratets innrapporteringsverktøy for barnehagene.
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frilufts-, gårds- eller idrettsbarnehage (se boks).
Videre opplyses det om at to av tre barnehager
som har registrert en slik profil, er private. Slik
kan de enkelt og greit slå fast at private står for
mest mangfold, og at mangfoldet også er stort
innenfor kjedene. For PBL er altså mangfold
definert av innrapportert pedagogisk profil i
BASIL, ikke av eierskap eller andre faktorer.
I sin doktoravhandling «Butikk eller pedagogikk?
En studie av store private barnehagekjeder i
Norge» fra 2020, hevder Hanne Fehn Dale at
bruken av pedagogiske profiler (iallfall hos de
store kommersielle kjedene) i realiteten bare er
profilering og det som betegnes som «foreldrefrieri». Hun mener at disse profilene i liten grad
representerer et reelt pedagogisk mangfold. Dahle
intervjuet barnehagelærere ansatt i de store
kommersielle kjedene i sitt forskningsarbeid. Hun
advarer mot en potensiell maktforskyvning i
barnehagesektoren, der barnehagelærere mister
innflytelsen over profesjonsfeltet til fordel for
private eieres økonomiske interesser. De store kommersielle barnehageselskapene ser ut til å bryte
med den norske barnehagepedagogiske tradisjonen ved å ta kontroll over faglige tema gjennom
definerte standarder og utbyttegarantier, mener hun.161
I sin fortelling om mangfold i barnehagesektoren, fremhever PBL foreldrenes valgfrihet som
vesentlig. I tillegg til kritikken om at de pedagogiske profilene er mer foreldrefrieri enn reelt
pedagogisk mangfold, så er den påståtte valgfriheten på langt nær så velfungerende og aktiv i bruk
som PBL fremstiller det. Velferdstjenesteutvalget skriver blant annet:
«Økt mangfold kombinert med brukervalg vil som regel kreve overkapasitet som ikke er samfunnsøkonomisk
ønskelig. Det er også verdt å bemerke at andre momenter enn innholdet i produktet kan være styrende for
hvilket tilbud som velges, som for eksempel for barnehager hvor foreldrenes valg gjerne inkluderer momenter
som logistikk; avstand mellom hjem og barnehage er viktigere for foreldrenes valg av barnehage enn
barnehagens pedagogiske profil.»162
Uansett hvilke faktorer foreldre velger barnehage ut fra; den typen mangfold PBL fremmer, ser ut
til å være konstruert for foreldrene, for å tiltrekke seg «kundene» i et barnehagemarked der fasade
og kundefrieri tenderer mot å være viktigere enn innhold og reelt særpreg. PBL viser derimot liten
bekymring for utviklingen med store konsern og standardisering av pedagogisk innhold.
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H. Fehn Dahle, Butikk eller pedagogikk? En studie av store private barnehagekjeder i Norge, Høgskolen i Innlandet, 2020.
Velferdstjenesteutvalget, NOU 2020:13 Private aktører i velferdsstaten, Kapittel 4.5.3 Kostnadseffektivitet, side 69.
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Avslutning
PBL er en arbeidsgiverorganisasjon som forsvarer og fremmer private barnehageeieres interesser.
Maktforholdene innad i organisasjonen og vedtektsbestemmelsene gjør at det er de store
kommersielle eierne som styrer PBLs politikk. Eiere med andre interesser og mål for driften, har
tilsvarende liten innflytelse.
Mer tilskudd til private barnehager er et krav PBL har fremmet gjennom hele organisasjonens
levetid. Kravet er fremmet uten å skille mellom ideelle og kommersielle barnehager eller
enkeltstående og kjedebarnehager. PBL har fått gjennomslag for mange av sine krav og resultatet av
likebehandling av alle private barnehager er at store summer hvert år ikke går til det formålet de er
bevilget til. Samlet sett er den private barnehagesektoren overfinansiert. Hver for seg kan imidlertid
private barnehager både oppnå høy profitt (de kommersielle kjedene) og ha så økonomisk trange
rammer at det blir vanskelig å drive (enkeltstående ideelle barnehager).
PBLs likebehandlingslinje er problematisk for de små og ideelle medlemsbarnehagene. Det er disse
barnehagene som ender opp med å betale prisen, så lenge lovgiver aksepterer premisset om at alle
private barnehager skal behandles likt. De store kommersielle aktørene har derimot levd godt og
kan fortsette veksten med dagens likebehandlingsprinsipp og tilskuddssystem. Konsekvensen av
dagens rammebetingelser reflekteres i statistikken, som viser en betydelig nedgang i antallet små og
ideelle barnehager og en klar vekst hos de store kommersielle kjedene.
PBL er en mektig organisasjon, og har stor innflytelse når norsk barnehagepolitikk utformes. Selv
om barnehageloven har blitt endret en rekke ganger de siste årene, har ikke en eneste lovendring
styrket spesifikt de enkeltstående og ideelle barnehagene, ei heller lykkes med å effektivt begrense
mulighetene for stor fortjeneste og profitt.
Etter å ha lest dette notatet håper jeg leseren har fått en bedre forståelse av hvordan PBL opererer
og hvilke interesser de først og fremst representerer. Jeg håper også notatet kan bidra til en mer
informert og ærlig debatt, og gi et bedre grunnlag for å vurdere hvorvidt PBLs interessepolitikk
representerer en ønsket utvikling i barnehagesektoren og for norsk familiepolitikk.
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