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Innledning 
Ulike regjeringer har siden barnehageforliket i 2003 sett et barnehagemarked utvikle seg der 
det slettes ikke er noen garanti for at pengene går til barna og der det drives 
eiendomsspekulasjon. Utviklingen har særlig gagnet de store kommersielle kjedene. 
 
Politikerne har halset etter og fra tid til annen foreslått innstramminger i regelverket for å 
hindre at offentlig midler forsvinner til privat profitt. Ved hver eneste korsvei til nå har de gitt 
etter for sterke markedskrefter med Private Barnehagers Landsforbund (PBL) i spissen. Alle 
forslag som har vært på høring har endt i en utvannet form når det har nådd Stortinget. Det 
lukrative markedet har fått vokse, samtidig som politikerne har uttalt at deres mål er det 
motsatte.  
 
Nå står regjeringen og Stortinget ved en ny korsvei. Dokumentasjonen på at dagens regulering 
av de private barnehagene ikke fungerer, er massiv. Mange av de store eierne har allerede solgt 
unna eiendommer og sikret seg gode fortjenester. Vi er på overtid. Noe må gjøres. Vil politikerne 
våge å utfordre markedstilhengerne denne gangen? 
 
Skal en mer treffsikker regulering av de private barnehagene komme på plass og Storberget-
utvalgets anbefalinger følges opp, slik regjeringen skriver i Hurdalsplattformen, må det settes 
ned noen stolper som gjør dette mulig. En av disse stolpene er å innføre krav om at alle 
barnehager skal være selvstendige rettssubjekt. Dette vil ikke løse reguleringsbehovene i 
sektoren, men er en forutsetning et nytt reguleringsregime kan bygges på. 
 
Å innføre krav om at alle barnehager skal være selvstendige rettssubjekt har blitt foreslått 
tidligere, inkludert av den Høyre-ledede Solberg-regjeringen i 2019. De fikk støtte av en rekke 
høringsinstanser, blant dem Utdanningsdirektoratet, Revisorforeningen og flere av 
organisasjonene som utgjorde flertallet i Storberget-utvalget: Utdanningsforbundet, 
Fagforbundet og KS. Solberg-regjeringen endte likevel opp med å foreslå at det kun skulle 
innføres et regnskapsmessig skille. Hvorfor? 
 
Jo, fordi forslaget møtte samme massive PBL-organiserte lobbykampanje som ethvert forslag 
om bedre reguleringer i barnehagesektoren tidligere har møtt. 
 
Nå er det ny regjering og på nytt står spørsmålet på dagsorden. Det er ingen grunn til at Ap/Sp-
regjeringen skal bli med på runddansen én gang til. Selvstendig rettssubjekt er ferdig utredet. 
Det er ikke tvil om dette er en av grunnpilarene for å få på plass en mer treffsikker regulering. 
Det er et minimumskrav, dersom politikerne skal gjøre alvor av et løfte om å sikre offentlig 
innsyn og kontroll med offentlige penger bevilget til private barnehager.  
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Selvstendig rettssubjekt sikrer best innsyn og kontroll 
I 2019 sendte Solberg-regjeringen forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter på 
offentlig høring. Departementet mente i høringen at det burde innføres et krav om at hver 
private barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt.1 Høringen inneholdt en rekke forslag til 
nye reguleringer og var begrunnet i en rekke utredninger og rapporter. Dokumentasjonen 
synliggjorde en utvikling i barnehagesektoren som krevde handling for å sikre offentlig kontroll 
med bruken av barnehagetilskudd.  
 
I høringsnotatet og i presentasjonen av forslaget, 
argumenteres det blant annet med at selvstendig 
rettssubjekt vil gi økt innsyn, samt gjøre det enklere 
å gjennomføre tilsyn og kontroll med bruken av 
offentlige midler. De henviser også til at dette allerede 
er et krav for friskolene.2 
 
Forslaget om selvstendig rettssubjekt støttes av et 
stort flertall av relevante instanser:  

• Utdanningsdirektoratet (nåværende 
tilsynsmyndighet, også med erfaring med 
tilsyn med privatskolene) 

• En rekke kommuner (tidligere 
tilsynsmyndighet) 

• Revisorforeningen 
• Velferdstjenesteutvalget 
• Storberget-utvalget 

(barnehagefinansieringsutvalget) 
 
Instansene argumenter blant annet for at selvstendig 
rettssubjekt er en nødvendig forutsetning for 
effektivt tilsyn, at det er i tråd med EØS-regelverket, 
og at det gir bedre grunnlag for lønnsomhetsanalyser. 
Flere henviser også til reguleringen for de private 
skolene, der det lenge har vært et tilsvarende krav. 
 
I høringen av forslag til endringer i barnehageloven i 
2019 var altså slike begrunnelser tatt hensyn til. 
Likevel endte Solberg-regjeringen opp med å sende 
ut en ny høring i juli 2021.3 Denne gangen ville 

 
1 Kunnskapsdepartementet, Høringsnotat: Forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter (Ny regulering av private barnehager), 26. april 
2019, kapittel 7.4.2 Krav om at hver private barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt. 
2 Ibid., og https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-solberg/kd/pressemeldinger/2019/nytt-
regelverk-for-private-barnehager-regjeringen-vil-sikre-apenhet-kvalitet-og-mangfold/id2642917/ 
3 Kunnskapsdepartementet, Høringsnotat: Krav om regnskapsmessig skille for private barnehager mv. Forslag til endringer i barnehageloven og forslag 
til ny økonomiforskrift til barnehageloven, 5. juli 2021. 
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regjeringen ha høringsinstansenes syn på innføring av et regnskapsmessig skille mellom 
barnehager som drives i samme rettssubjekt. Kravet om at alle barnehager skulle være et 
selvstendig rettssubjekt var dermed forlatt til fordel for en svakere regulering som kun 
innebærer separat regnskapsføring. Solberg-regjeringens siste høring rakk aldri å nå Stortinget 
som et lovforslag. Fra oktober 2021 fikk Norge ny regjering og det er opp til det nye 
stortingsflertallet og nå avgjøre om barnehager bør organiseres som selvstendige rettssubjekt. 
 
Utdanningsdirektoratet har lang erfaring med tilsyn i privatskolesektoren, og overtok tilsynet 
med barnehagene 1. januar 2022. Direktoratet er tydelig på at regnskapsmessig skille ikke er 
en tilstrekkelig regulering. I høringssvar til Solberg-regjeringens høring om regnskapsmessig 
skille sommeren 2021, skriver Utdanningsdirektoratet at «organisering som egne rettssubjekter er 
en nødvendig forutsetning for et effektivt og handlekraftig tilsyn (...)» (vår utheving).4 
 
Velferdstjenesteutvalget var et ekspertutvalg som ble nedsatt av Solberg-regjeringen i 2018, 
for å kartlegge private aktører i velferden. De leverte sin utredning NOU 2020:13 1. desember 
2020 og en av hovedkonklusjonene var at innsynet i de private selskapene ikke er godt nok.5 
De skriver blant annet: 
 
«I lys av utviklingen i barnehagesektoren mener utvalget at det er gode grunner for å innføre krav 
om at hver barnehage skal være organisert som et eget rettssubjekt. Det vil skape harmoni mellom 
ulike deler av utdanningssektoren dersom barnehager og skoler er underlagt samme regulering på dette 
området» (vår utheving).6 
 
«Utvalget vurderer det slik at innføringen av et eventuelt krav om at hver privat barnehage skal være 
et eget rettssubjekt er i tråd med EØS-avtalens forpliktelser.»7 
 
Et stort mindretall i utvalget viser til at det var svært ressurskrevende for utvalget å kartlegge 
de private aktørenes økonomi, og mener det offentliges behov for innsyn må veie tyngst. I tillegg 
til å gi bedre grunnlag for lønnsomhetsanalyser sikrer eget rettssubjekt et minimum av 
demokratisk innsyn i og kontroll med selskap som finansieres med fellesskapets midler. De 
mener det bør være et krav at alle aktører som leverer offentlig finansierte velferdstjenester er 
organisert som eget rettssubjekt, hvor det heller ikke er tillatt å drive annen virksomhet.8 
 
Storberget-utvalget var et partssammensatt utvalg ledet av statsforvalter Knut Storberget og 
besto av arbeidsgiverorganisasjonene Virke og KS, arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet og 
Utdanningsforbundet og interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers 
Landsforbund (PBL). Utvalget skulle utrede fremtidens finansiering av private barnehager, og 
ble nedsatt av Solberg-regjeringen etter at de hadde innhentet dokumentasjon blant annet fra 
revisorfirmaet BDO og Telemarksforsking. Dokumentasjonen viste markedssvikt i 

 
4 Høringssvar fra Utdanningsdirektoratet, 1. oktober 2021: Høringsnotat: Krav om regnskapsmessig skille for private barnehager mv. Forslag til 
endringer i barnehageloven og forslag til ny økonomiforskrift til barnehageloven. 
5 Amundsen, C.S., Avlyser Velferdstjenesteutvalget debatten om velferdsprofitt?, For velferdsstaten, notat 3|2021. Se for eksempel side 27-31.  
6 Velferdstjenesteutvalget, NOU 2020:13 Private aktører i velferdsstaten, kapittel 27.5 Barnehager, side 521. 
7 Velferdstjenesteutvalget, NOU 2020:13 Private aktører i velferdsstaten, kapittel 24.6 Krav til organisering, side 502. 
8 Ibid. 
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barnehagesektoren og at betydelige summer forsvinner ut av barnehagene og av sektoren, og 
således ikke kommer barna til gode, slik det står i barnehageloven at de skal. Storberget-utvalget 
leverte sin rapport «Du er henta!» i mai 2021. 
 
Flertallet i Storberget-utvalget (mindretallet var PBL alene) kom til samme konklusjon som 
Velferdstjenesteutvalget. De mener det er avgjørende at det både innføres krav om at alle 
barnehager skal være et eget rettssubjekt og et forbud mot å drive annen virksomhet i samme 
rettssubjekt. De mener at bare dette vil imøtekomme krav til innsyn og demokratisk kontroll, 
og sikre at felleskapets midler benyttes i henhold til barnehagelovens § 23.9  
 
Det eneste medlemmet i Storberget-utvalget som ikke støtter at det i loven skal innføres et krav 
om at alle barnehager skal være selvstendige rettssubjekt, er PBL. Som medlem av Storberget-
utvalget hevdet PBL at utvidet BASIL-rapportering vil være tilstrekkelig.10  
 
PBL er interesseorganisasjonen for private barnehager, som gjennom sine vedtekter er 
kontrollert av de største kommersielle aktørene i sektoren (se For velferdsstatens notat om PBL 
for mer informasjon11). Den kommersielle kjeden Læringsverkstedet er den største i landet og 
dermed også det største og mest innflytelsesrike medlemmet i PBL. Eier Hans Jakob Sundby 
sitter i styret i organisasjonen.12 Læringsverkstedet er samtidig den enkeltaktøren som har mest 
å tape økonomisk på innføring av et lovkrav om selvstendig rettssubjekt, fordi alle kjedens 251 
barnehager er organisert som underavdelinger i samme rettssubjekt. 
 
Også Revisorforeningen, som representerer den yrkesgruppen som reviderer og kontrollerer 
de private barnehagenes regnskaper, er tydelige på at organisering i selvstendige rettssubjekt gir 
størst mulighet for innsyn og kontroll.13 PBL henviser ofte til at revisjon sikrer innsyn og 
kontroll, men revisorforeningen er altså ikke enig i at tilstrekkelig innsyn og kontroll sikres 
gjennom revisjon i dagens regelverk. 
 
Kunnskapsdepartementet (KD) gir også flere argumenter for å innføre selvstendig 
rettssubjekt. Selv i høringsnotatet fra juli 2021, der Solberg-regjeringen gjorde retrett og foreslo 
at det skulle innføres krav om regnskapsmessig skille isteden, skriver KD at de mener selvstendig 
rettssubjekt «er en velegnet regulering for å sikre bedre kontroll med økonomiske forhold i de private 
barnehagene».14 De understreker også behovet for tydeligere krav til regnskap, dokumentasjon 
og rapportering for alle private barnehager, og at slikt er helt avgjørende for at 
tilsynsmyndigheten skal kunne føre tilsyn med at offentlig tilskudd og foreldrebetaling blir brukt 
i tråd med regelverket.15 

 
9 Storberget-utvalget, Du er henta!, Finansiering av private barnehager, 2021, kapittel 7.1.7 Anbefaling, side 128. 
10 Ibid. 
11 https://velferdsstaten.no/2021/04/12/notat-om-pbl-og-de-kommersielle-barnehagenes-makt/  
12 https://www.pbl.no/om-pbl/styret/ (per 30.03.22)  
13 Høringssvar fra Revisorforeningen, 12. juli 2019, side 1: Høringsnotat: Forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter (Ny regulering av 
private barnehager). 
Høringssvar fra Revisorforeningen, 30. september 2021: Høringsnotat: Krav om regnskapsmessig skille for private barnehager mv. Forslag til 
endringer i barnehageloven og forslag til ny økonomiforskrift til barnehageloven. 
14 Kunnskapsdepartementet, Høringsnotat: Krav om regnskapsmessig skille for private barnehager mv., 5. juli 2021., kapittel 1.2 Forholdet mellom 
regnskapsmessig skille og krav om egne rettssubjekter, side 6. 
15 Ibid., kapittel 3.1.3 Departementets vurderinger, side 20. 
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KD har altså fastholdt at selvstendig rettssubjekt er en god løsning i to høringer. Departementet 
skriver for øvrig i høringsnotatet om innføring av regnskapsmessig skille at de ikke har hatt 
mulighet til å inkludere Storberget-utvalgets vurderinger, fordi arbeidet foregikk parallelt med 
utarbeidelsen av høringsnotatet.16 Flertallet i dette utvalget mener altså at selvstendig rettssubjekt 
bør være et absolutt krav. 
 
 

Regnskapsmessig skille gir mer byråkrati 
Ifølge Utdanningsdirektoratet vil innføring av regnskapsmessig skille kunne bety økte kostnader 
for det offentlige fordi omfanget av informasjon som må gjennomgås er større. Regnskapsmessig 
skille vil fortsatt innebære en skjønnsmessig fordeling av kostnader, noe som kan innebære en 
risiko for flytting av penger internt i konsernet eller kryssubsidiering. Med en slik ordning 
mener direktoratet det vil være vanskelig å få full oversikt over samhandlingen mellom 
barnehagene, og at det må omfattende krav om detaljrapportering på plass hvis man skal sikre 
at hele grunnlaget for fordeling skal kunne kontrolleres. Både innføring og oppfølging av dette 
vil medføre merkostnader og -arbeid. 
 
Et krav om selvstendig rettssubjekt vil derimot kunne medføre at kostnader til vedlikehold og 
kvalitetssikring av data blir noe redusert.17 I tillegg fremhever Utdanningsdirektoratet at 
selvstendig rettssubjekt vil øke mulighetene for standardisert rapportering, økt 
sammenliknbarhet med andre sektorer og muligheter for «once-only»18-rapportering.19 
Innføring av et krav om at barnehager skal være selvstendige rettssubjekt gir altså bedre 
forutsetninger for effektive tilsyn, som vil redusere de offentlige styringskostnadene.  
 
Dette synet får støtte fra både KS og LO, samt flertallet i Storberget-utvalget. Sistnevnte mener 
fordelen ved selvstendig rettssubjekt er at kravene til regnskap ved slik organisering følger av 
regnskapsloven og bokføringsloven, som er uavhengige av barnehageloven. Ved innføring av 
regnskapsmessig skille vil derimot alle krav måtte skreddersys i en egen forskrift. Ved innføring 
av krav om at barnehager skal være selvstendige rettssubjekt kan de regnskaps- og 
rapporteringskrav som allerede gjelder for selvstendig rettssubjekt legges til grunn, og eventuelle 
ytterligere krav kan tilpasses i forskrift og/eller instruks.20 
 
LO mener innføring av krav om et regnskapsmessig skille i barnehagesektoren vil være en 
fortsettelse av «skreddersøm» i reguleringen av de private barnehagene, noe de mener er svært 
uheldig og som øker de allerede høye styringskostnadene for samfunnet.21 

 
16 Ibid., kapittel 2.2.4 Storberget-utvalget, side 16. 
17 BDO, Rapport om alternativer til eget rettssubjekt for Kunnskapsdepartementet, 4. mars 2020. Kapittel 4.1.1 Beskrivelse av virkning for 
offentlige myndigheter, side 16.  
18 «Once-only»-prinsippet eller prinsippet om «kun én gang» innebærer at offentlige instanser skal be om opplysninger fra innbyggere og 
virksomheter kun en gang, og heller bruke informasjonen om igjen der det er mulig. 
19 Høringssvar fra Utdanningsdirektoratet, 1. oktober 2021: Høringsnotat: Krav om regnskapsmessig skille for private barnehager mv. Forslag til 
endringer i barnehageloven og forslag til ny økonomiforskrift til barnehageloven. 
20 Storberget-utvalget, Du er henta!, Finansiering av private barnehager, 15. juni 2021, kapittel 7.1.6 Eget rettssubjekt, regnskapsmessig skille 
eller utvidet BASIL-rapportering, side 127. 
21 Høringssvar fra LO Norge, 28. september 2021, side 1-2: Høringsnotat: Krav om regnskapsmessig skille for private barnehager mv. Forslag til 
endringer i barnehageloven og forslag til ny økonomiforskrift til barnehageloven.  
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Selvstendig rettssubjekt er allerede krav for private skoler 
Et av argumentene PBL anfører mot innføring av et lovkrav om selvstendig rettssubjekt, er at 
det griper inn i organisasjonsfriheten til de private aktørene. Men friskolene har allerede et slikt 
krav. Hvorfor skal det gjelde andre regler for private barnehager, enn for private skoler?  
 
Dessuten er de fleste private barnehager allerede organisert som selvstendige rettssubjekt. Det 
gir mer mening å innføre et krav som vil føre til økt standardisering og grad av 
sammenlignbarhet med andre sektorer, framfor å gå inn for en ordning som nødvendiggjør en 
rekke nye krav og særtilpasninger. Regnskapsmessig skille vil medføre merarbeid og/eller 
merkostnader for både tilsynsmyndigheter og sektoren som helhet. Dette er lite hensiktsmessig 
og bør ikke innføres kun for å ta hensyn til en liten gruppe barnehager som ikke allerede i dag 
er organisert som selvstendige rettssubjekt. 
 
 

Kampen om virkelighetsforståelsen 
PBL ønsker ikke at det innføres et krav om at alle barnehager skal være selvstendige rettssubjekt 
i barnehageloven. Dette handler sannsynligvis mindre om merkostnadene for de berørte 
barnehagene (som inkluderer PBLs mektigste medlem, Læringsverkstedet), enn om hva et slikt 
krav bereder grunnen for:  
 
Organisering som selvstendig rettssubjekt er bare en start, men det er et viktig utgangspunkt 
for videre regulering Det er for eksempel en forutsetning for en rekke av forslagene til flertallet 
i Storberget-utvalget. PBL utgjorde som nevnt mindretallet i dette utvalget og de er sterkt imot 
flertallets modell for ny finansiering av private barnehager. 
 
For å forstå hvorfor demokratiske prosesser gang på gang kortslutter i barnehagesektoren, må 
man forstå hvordan lobbyarbeidet fra eierne i sektoren fungerer. De største 
barnehagekonsernene har størst innflytelse i PBL, og har store økonomiske og juridiske muskler. 
Når det offentlige innhenter dokumentasjon på hvordan det står til i barnehagesektoren og 
antyder tiltak, opplever de store barnehagekonsernene med rette at deres mulighet til framtidig 
profitt blir truet. Svaret deres er å bestille sine egne utredninger og rapporter, for å motbevise 
dokumentasjonen det offentlige har fremskaffet.  
 
PBL er en av Norges dyktigste lobbyorganisasjoner. I lobbyperioden mellom et politisk forslag 
er fremmet og fram til det eventuelt skal vedtas, skaper PBL erfaringsmessig stor forvirring med 
sin virkelighetsforståelse som strider mot det offentliges. Politikerne må fatte beslutninger på et 
grunnlag og PBLs glansnummer er å skape forvirring om beslutningsgrunnlaget. 
 
Debatten om regnskapsmessig skille versus selvstendig rettssubjekt er et veldig godt eksempel 
på hvordan lobbyismen fra PBL og de kommersielle barnehagene fungerer. Dette er mer utførlig 
beskrevet i boken Velferdsprofitørene fra 2015 og For velferdsstaten notat 1:2021 Private 
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Barnehagers Landsforbund. Om hvordan Norges største interesseorganisasjon for private barnehager har 
formet norsk barnehagepolitikk i de kommersielle barnehageeiernes favør.22 
 
Solberg-regjeringens retrett 
I forbindelse med høringsrunden i 2019 gikk PBL ut mot forslaget om selvstendig rettssubjekt.23 
Noen måneder etter at PBLs motstand ble kjent, satte Solberg-regjeringen forslaget på vent.24 
Samtidig informerte regjeringen om at de ville bestille nok en utredning «som skal undersøke i 
hvilken grad utvidet BASIL-rapportering25 kan ivareta de samme hensynene, og evt. foreslå alternativer 
som kan utgjøre egnede alternativer til departementets forslag.» Utvidet BASIL-rapportering var PBLs 
alternativ i høringen til organisering som selvstendig rettssubjekt.26 
 
Regjeringen ga revisjonsselskapet BDO oppdraget med å se på alternativer. BDO kom med sin 
rapport i mars 2020, der tre ulike forslag blir vurdert: Organisering i eget rettssubjekt, utvidet 
BASIL-rapportering og regnskapsmessig skille. I presentasjonen av rapporten, skrev Solberg-
regjeringen at konklusjonen er at eget rettssubjekt er «det alternativet som klart gir mest åpenhet 
og gjør det enklest å drive tilsyn.»27 
 
Samtidig har PBL bestilt en egen rapport fra et annet revisjonsselskap; KPMG, som de 
oversender departementet.28 Rapporten konkluderer med at utvidet BASIL-rapportering vil gi 
like gode muligheter for innsyn og kontroll. Dermed har PBL sin egen «uhildede» rapport fra 
et revisjonsselskap, akkurat som regjeringen, som de kan bruke i sin lobbyvirksomhet. 
 
BDO gjør så på vegne av regjeringen en sammenligning av rapportene. I denne sammenligningen 
opprettholder BDO vurderingen om at eget rettssubjekt er det beste alternativet når det kommer 
til muligheter for innsyn og kontroll.29 BDO skriver at de baserer denne vurderingen på 
offentlige myndigheters innspill og vurderinger. Offentlige myndigheter defineres av BDO som 
«kommuner og andre offentlige myndigheter (KD, Utdanningsdirektoratet (Udir), mv). Begrepet 
offentlige myndigheter omfatter dermed også tilsynsmyndigheten.»30 
 
BDO la dermed vekt på innspillene fra offentlige myndigheter som har ansvaret for og erfaring 
med økonomisk tilsyn i de offentlige finansierte private barnehagene. Om KPMGs rapport 
skriver BDO: «KPMG har ikke hatt innsikt i BDOs fulle mandat og metode. Den viktigste 
begrensningen i KPMGs notat synes å være at de ikke har hatt tilgang på informasjon om hvordan 
myndighetene vurderer sin nytteverdi og kostnad» (vår utheving). 

 
22 https://velferdsstaten.no/  
23 Se for eksempel: https://www.barnehage.no/barnehageloven/stiller-seg-bak-flere-av-forslagene---men-kritisk-til-regjeringens-
arbeid/135316 og https://www.pbl.no/aktuelt/politikk/pbl-bade-positiv-og-kritisk-til-regjeringens-forslag-om-nye-reguleringer/  
24 https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=77816 (I det skriftlige 
spørsmålet henvises det til PBLs argumenter mot selvstendig rettssubjekt, samt til deres alternative forslag.) 
Se også: https://www.pbl.no/aktuelt/tilskudd-og-barnehagedrift/forskrivt-lov-og-regler/regjeringen-henter-inn-mer-kunnskap---utsetter-
forslag-om-nye-reguleringer/  
25 BASIL er et statlig system for datainnsamling der private barnehager rapporterer inn informasjon om årsmeldinger og resultatregnskap. 
26 Høringssvar Private Barnehagers Landsforbund, 25. juli 2019: Høringsnotat: Forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter (Ny 
regulering av private barnehager). 
27 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/ny-rapport-om-regulering-av-private-barnehager/id2700416/  
28 KPMG, Alternativer til krav om at private barnehager skal være egne rettssubjekter Optimalisering av BASIL-rapporteringen, 31. januar 2020. 
29 BDO, Sammenlikning av rapporter om alternativer til krav om eget rettssubjekt for Kunnskapsdepartementet, 31. mars 2020, kapittel 2.1.3 og 
2.1.4. side 5-7.  
30 BDO, Rapport om alternativer til eget rettssubjekt for Kunnskapsdepartementet, 4. mars 2020, kapittel 2.3 Senttrale begreper, side 5. 
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Barnehagene er finansiert av fellesskapet og foreldrebetaling, og det er et offentlig ansvar å sikre 
et barnehagehagetilbud som oppfyller demokratisk bestemte krav. Et notat som ikke tar hensyn 
til dette, burde være ubrukelig som politisk beslutningsgrunnlag.  
 
Likevel gir PBL KPMG nok et oppdrag og et nytt notat blir publisert i august 2020. KPMG 
oppgir at de mangler innsyn i BDOs kildegrunnlag, men omtaler det likevel som «meninger», 
og stiller spørsmål ved kompetansen og erfaringen til dem BDO har snakket med.31 
 
KPMG opprettholder sin konklusjon om utvidet BASIL-rapportering. Det fremkommer ikke av 
notatet om KPMG har kontaktet BDO om innsyn, eller kontaktet departementet eller 
Utdanningsdirektoratet for å skaffe seg økt innsikt. 
 
Trass i at BDO har opprettholdt sin konklusjon og kanskje for å møte PBLs kampanje med et 
kompromiss, går Solberg-regjeringen videre med å undersøke muligheten for å innføre 
regnskapsmessig skille. Som ledd i dette gir de BDO en ny bestilling om å konkret vurdere om 
regnskapsmessig skille kan innføres i stedet for selvstendig rettssubjekt.  
 
Denne gangen er BDOs konklusjon at regnskapsmessig skille er like bra som selvstendig 
rettssubjekt: «Det er vår vurdering at innføring av krav til regnskap, rapportering og revisjon i 
instruks vil gjøre at [regnskapsmessig skille] innebærer samme grad av åpenhet og transparens, 
etterprøvbare og sporbare økonomiopplysninger som [eget rettssubjekt]» (vår utheving).32 
  
BDO har altså endret konklusjonen fra sine første to rapporter om temaet fra mars 2020. Den 
største endringen fra de to første BDO-rapportene til den siste rapporten ser ut til å være at 
heller ikke BDO lenger legger avgjørende vekt på de offentlige tilsynsmyndighetenes syn.   
 
I juli 2021 blir et forslag om regnskapsmessig skille sendt ut på høring. Forslaget om selvstendig 
rettssubjekt er forkastet. Over et år tidligere ble det vedtatt at Utdanningsdirektoratet skulle bli 
ny tilsynsmyndighet for de private barnehagene. I sitt høringssvar på forslaget om 
regnskapsmessig skille, gjentar direktoratet sitt syn fra høringsrunden i 2019 og er krystallklare 
på at de mener eget rettssubjekt er en nødvendig forutsetning for et effektivt og handlekraftig 
tilsyn. 
 
I innledningen til høringsnotatet for regnskapsmessig skille begrunnes skrotingen av selvstendig 
rettssubjekt hovedsakelig med innvendinger om at dette vil medføre økte kostnader for de 
berørte barnehagene og at det er en inngripen i organisasjonsfriheten til private barnehager.33 
Dette er samtidig også kjente innvendinger fra PBL. Argumentet om organisasjonsfrihet er 

 
31 KPMG, Selvstendig rettssubjekt løser ikke problemstillingen knyttet til innsyn og kontroll, 10. august 2020, kapittel 3. Metodiske avklaringer, 
forutsetninger og begrensninger, side 5-6 og Vedlegg 2: Eksempler på forhold som er sentrale for BDOs konkluskjoner og som mangler, side 
17. 
32 BDO, Rapport om regnskapsmessig skille i private barnehager for kunnskapsdepartementet, 18. november 2020, kapittel 8.2 Samlet vurdering, 
side 38. 
33 Kunnskapsdepartementet, Høringsnotat: Krav om regnskapsmessig skille for private barnehager mv. Forslag til endringer i barnehageloven og forslag 
til ny økonomiforskrift til barnehageloven, 5. juli 2021, kapittel 1.2 Forholdet mellom regnskapsmessig skille og krav om egne rettssubjekter, 
side 6. 
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hentet fra næringslivet og konkurranselovgivning, men i barnehagesektoren er det offentlig 
finansierte velferdstjenester det er snakk om.  
 
På de neste sidene forklares det hvorfor disse innvendingene ikke bør sikre PBL nok en seier 
mot bedre reguleringer i barnehagesektoren.  
 
 

Blir selvstendig rettssubjekt dyrt for de berørte barnehagene?  
Ifølge BDO er det 852 (av litt over totalt 3 000) barnehager som vil berøres, og 
Læringsverkstedets 251 barnehager utgjør nær 30% av disse. I den opprinnelige rapporten til 
BDO fremkommer det at kostnadsanslagene tar utgangspunkt i intervjuer med et lite antall 
kilder (3 større aktører og 3 mindre aktører), som understreker at deres anslag er usikre. BDO 
skriver at anslagene bør behandles som grove estimater, der de har tatt med heller mer enn 
mindre kostnader.34  
 
Det er altså usikkert hvor stor den økte kostnaden vil bli for de berørte barnehagene, og dessuten 
er hoveddelen av sektoren allerede organisert som selvstendige rettssubjekt.  
 
Innføring av selvstendig rettssubjekt vil gi merkostnader for barnehagene som ikke allerede er 
organisert slik. Det er snakk om en engangskostnad for omorganiseringen, samt årlige kostnader 
til rapportering. For disse barnehagene vil innføring av et krav om regnskapsmessig skille koste 
mindre, ifølge BDOs beregninger. Men hensynet til en liten del av sektoren kan ikke prioriteres 
foran samfunnets behov for innsyn og kontroll med offentlige midler. Dessuten kan alternativet 
om regnskapsmessig skille vise seg å være vel så kostnadskrevende. 
 
Utdanningsdirektoratet er nemlig av den oppfatning at regnskapsmessig skille vil kreve 
omfattende og kostbar detaljrapportering for å sikre tilsynsmyndigheten nødvendig innsyn. Ved 
regnskapsmessig skille vil det være vanskelig å få oversikt over samhandlingen mellom 
barnehagene – fordi den enkelte barnehages kostnader kun vil være en fordeling av relevante 
kostnader fra hovedselskapet til de ulike avdelingene. For at hele grunnlaget skal kunne 
kontrolleres, mener direktoratet at innrapporteringen må bli langt mer omfattende enn den er 
i dag. Dette vurderer de å være så ressurskrevende at det risikerer å overstige kostnadene som 
vil påløpe ved innføring av selvstendig rettssubjekt. De mener regnskapsmessig skille kan ende 
opp med å bli den dyreste løsningen ikke bare for myndighetene, men også for de private 
barnehagene som helhet.35 
 

 
34 BDO, Rapport om alternativer til eget rettssubjekt for Kunnskapsdepartementet, 4. mars 2020, kapittel 3.2 Berørte parter og kapittel 4.1.3 
Verdsettelse av påvirkning av kostnader. 
35 Høringssvar fra Utdanningsdirektoratet, 1. oktober 2021: Høringsnotat: Krav om regnskapsmessig skille for private barnehager mv. Forslag til 
endringer i barnehageloven og forslag til ny økonomiforskrift til barnehageloven. 
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Det økte behovet for detaljrapportering som følger med et regnskapsmessig skille, er også noe 
flertallet i Storberget-utvalget påpeker. Deres vurdering er at det vil innebære en minst like stor 
administrativ byrde på barnehagene som et krav om eget rettssubjekt.36 
 
LO påpeker i sitt høringssvar til høringsnotatet om regnskapsmessig skille, at det bør være et 
krav ved all bruk av private aktører som driver tjenester på vegne av det offentlige, at det er 
mulig å føre tilsyn og kontroll med bruken av offentlige midler. De mener regnskapsmessig 
skille ikke er tilstrekkelig, og at det bør innføres et krav om selvstendig rettssubjekt. Kostnaden 
for å tilpasse seg et slik krav må ses på som en del av de totale styringskostnadene ved bruk av 
private aktører til å utføre offentlige oppgaver, mener LO, og bør dermed inngå i 
beslutningsgrunnlaget for om man skal utføre disse oppgavene i egenregi eller benytte seg av 
private aktører. Allmennheten skal ikke akseptere mindre innsyn og kontroll fordi det blir for 
kostbart for enkelte private aktører.37 At selvstendig rettssubjekt bør være en standard for alle 
aktører som driver offentlig finansierte velferdstjenester, er også en oppfatning som deles av 
flertallet i Storberget-utvalget, samt et betydelig mindretall i Velferdstjenesteutvalget. 
 
 

Er krav om rettssubjekt en inngripen i private barnehagers 
organisasjonsfrihet?  
Å drive privat barnehage kan ikke sammenliknes med ordinær privat næringsvirksomhet. De 
private barnehagene utfører offentlige oppgaver og er finansiert av offentlige midler, ergo er det 
andre hensyn enn deres organisasjonsfrihet som må veie tyngst. 
 
Et krav om selvstendig rettssubjekt er ikke en inngripen, men bør være en forutsetning for å 
levere barnehagetilbud på vegne av det offentlige. Som Fagforbundet påpeker i sitt høringssvar 
til forslaget om regnskapsmessig skille: «Tjenesteytere som utfører kommunale oppgaver som erstatter 
kommunal egenproduksjon må forvente krav som er på linje med det offentlige selv har som krav til sin 
virksomhet. Oppgaven utføres for offentlige midler uten å ha vært i konkurranse eller gjennom en 
anbudsprosess, og kan ikke ansees som næringsvirksomhet for øvrig.» 38 
 
Man kan også sammenlikne med reglene for privatskolene, som har mange organisatoriske og 
EØS-rettslige fellestrekk med barnehagesektoren. Der har det lenge vært et krav om at skolene 
må være selvstendig rettssubjekt for å kunne få godkjenning.39 

 
 
 

 
36 Storberget-utvalget, Du er henta!, Finansiering av private barnehager, 2021, kapittel 7.1.6 Eget rettssubjekt, regnskapsmessig skille eller 
utvidet BASIL-rapportering, side 128. 
37 Høringssvar fra LO Norge, 27. september 2021, side 1: Høringsnotat: Krav om regnskapsmessig skille for private barnehager mv. Forslag til 
endringer i barnehageloven og forslag til ny økonomiforskrift til barnehageloven.  
38 Høringssvar fra Fagforbundet, 23. september 2021, side 2: Høringsnotat: Krav om regnskapsmessig skille for private barnehager mv. Forslag til 
endringer i barnehageloven og forslag til ny økonomiforskrift til barnehageloven. 
39 https://www.udir.no/utdanningslopet/private-skoler/soke-om-a-starte-en-friskole/#hva-skal-soknaden-inneholde  
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Hva er best for flest?  
Som nevnt over er de fleste private barnehager allerede organisert som selvstendige rettssubjekt 
(ca 2/3, ifølge tallene fra BDO), og leverer både årsregnskap til Brønnøysundregistrene og 
BASIL-regnskap til staten. Dersom det innføres krav om at alle private barnehager må være 
selvstendige rettssubjekt, mener Utdanningsdirektoratet at man kan utarbeide én ny 
rapportering for alle barnehager, i tråd med «once-only»-prinsippet. 
 
Dersom man derimot innfører regnskapsmessig skille, frykter direktoratet at dette vil medføre 
at de barnehagene som allerede er selvstendige rettssubjekt, vil rammes hardere enn aktører som 
i dag har mange barnehager i samme rettssubjekt.40 BDO bekrefter at dersom regnskapsmessig 
skille innføres, vil alle private barnehager få flere rapporteringskrav uavhengig av hvordan de er 
organisert i dag.41 
 
Å føre økonomisk tilsyn med private barnehager er en komplisert og ressurskrevende oppgave. 
Både et svakt lovverk og kompliserte selskapsstrukturer bidrar til dette. Å styrke mulighetene 
til å føre tilsyn med hele barnehagekonsern var et av argumentene for å overføre ansvaret for 
økonomiske tilsyn fra kommunene til Utdanningsdirektoratet. Fram til i dag har det ikke vært 
effektive tilsyn med de store kjedene på konsernnivå. Det er en omfattende oppgave direktoratet 
har fått. Da er det viktig at utgangspunktet er så bra som mulig, og ikke minst at politikerne 
lytter til deres vurderinger og innspill. 
 
Innføring av et krav i barnehageloven om at alle barnehager skal være selvstendige rettssubjekt 
vil ifølge Utdanningsdirektoratet gi best innsyn, og dermed grunnlag for effektive og 
handlekraftige tilsyn. Standardiseringen vil kunne redusere det totale innrapporteringsbehovet, 
og dermed også kostnader og administrasjonsbyrde, for private barnehager. 
 
Innføres et krav om regnskapsmessig skille, vil det innebære fortsatt dobbeltrapportering for de 
barnehagene som allerede er selvstendige rettssubjekter. I tillegg risikerer man at de utvidede 
rapporteringskravene vil skape enda mer arbeid. 
 
Forenklet forklart står valget mellom et alternativ som vil gi mindre innsyn, og som tilgodeser 
en liten del av sektoren. Eller et alternativ som sikrer mest mulig innsyn og det beste 
utgangspunktet for kontroll, og som gir muligheter for mer effektiv og mindre ressurskrevende 
innrapportering. 
 
Omstillingskostnader vil uansett bli noe ulikt fordelt ettersom det er ulik organisering i sektoren 
i dag. Hovedsakelig er dette et spørsmål om hvilke hensyn som veier tyngst, og ikke minst hvem 
man skal ta hensyn til. 

 

 
40 Høringssvar fra Utdanningsdirektoratet, 1. oktober 2021: Høringsnotat: Krav om regnskapsmessig skille for private barnehager mv. Forslag til 
endringer i barnehageloven og forslag til ny økonomiforskrift til barnehageloven. 
41 E-post fra BDO v/Morten Thuve til undertegnede, datert 23.03.2022. 
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Ny regjering, nytt lovforslag 
Ap/Sp-regjeringen ved Kunnskapsdepartementet fremmer etter planen for Stortinget i april 
2022: «Endringer i lov om barnehager (barnehageloven) om ny regulering av private barnehager».42 
At det innføres et krav om at alle barnehager skal være selvstendige rettssubjekt i forbindelse 
med denne lovbehandlingen, må være et minimum.  
 
Regjeringen sier i Hurdals-plattformen at den vil arbeide videre med anbefalingene fra 
Storberget-utvalget. Flertallet i utvalget er krystallklare på at innføring av selvstendig 
rettssubjekt er nødvendig og anbefaler i tillegg en rekke andre tiltak dersom det offentlige skal 
få kontroll med fellesskapets penger bevilget til barnehage. Skal Storberget-utvalget følges opp, 
må med andre ord også ytterligere tiltak komme på plass.  
 
Det er ikke nytt at det er politisk debatt om barnehageloven. De folkevalgte har lenge sett at det 
er behov for ny treffsikker regulering av den private barnehagesektoren.  
 
Politiske prosesser for en mer treffsikker regulering har foregått jevnlig omtrent siden 
barnehageforliket i 2003, da kommersialiseringen av den offentlig finansierte 
barnehagesektoren startet for alvor. Under den rødgrønne regjeringens periode fra 2005-2014 
stod det flere slag. Under Solberg-regjeringene har det stått nye. Utviklingen i 
barnehagesektoren har likevel fortsatt i samme retning, nesten utelukkende i de kommersielle 
aktørenes favør. Denne utviklingen må tilskrives vellykket interessekamp fra de kommersielle 
barnehageeierne og deres interesseorganisasjon PBL. 
 
Når det gjelder saken om selvstendig rettssubjekt så var altså Solberg-regjeringen og KD i 2019 
klare på at organisering som selvstendig rettssubjekt var det beste alternativet for å sikre 
tilstrekkelig innsyn og det beste grunnlaget for et effektivt tilsyn. De fleste høringsinstansene 
støttet forslaget, inkludert Utdanningsdirektoratet og flesteparten av kommunene. Likevel endte 
Solberg-regjeringen opp med å sende et nytt forslag på høring to år senere, der de går inn for 
regnskapsmessig skille i stedet for selvstendig rettssubjekt. Årsaken til kuvendingen er nok et 
resultat av vellykket lobbyvirksomhet og politisk press fra de kommersielle barnehageeierne og 
PBL.  
 
Når Stortinget fra våren 2022 på nytt skal behandle endringer i barnehageloven, så er et solid 
faktagrunnlag og alle utredninger som trengs allerede på plass. Verktøyene for å sikre en mer 
treffsikker regulering finnes. Det eneste som kan gå galt er at politikken nok en gang går seg 
vill i lobbyistenes forsøk på å så tvil om beslutningsgrunnlaget. 
 

 
42 Hentet fra Stortingets nettsider, 30. mars 2022: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Saker-som-ventes-fra-
regjeringen/  


