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Sammendrag og konklusjoner 
Resymé 
I dag mangler det anslagsvis 18.000 barnehageplasser for å sikre full dekning til 
barn mellom ett og fem år. Etterspørselen vil neppe øke kraftig som følge av at 
foreldrebetalingen reduseres til en maksimalpris på 2.750 kroner. En ytterligere 
reduksjon ned mot 1.750 kroner kan derimot føre til en økning i etterspørselen på 
knapt 11.000 plasser. Hvis det innføres maksimalpris på 1.750 kroner i 2005, vil 
det alt i alt være behov for anslagsvis 23.000 flere plasser enn det som fantes ved 
utgangen av 2003 for å dekke behovet blant de barna som da er mellom ett og fem 
år. Det er særlig blant ett- og toåringene at underdekningen er størst i dag, og det 
er også i denne aldersgruppen at etterspørselen vil øke mest ved reduserte priser. 

Bakgrunn 
Barnehageforliket, som ble vedtatt av Stortinget juni 2003, innebærer at det fra 1. 
mai 2004 innføres en maksimalsats på 2.750 kroner per måned for foreldre-
betaling i barnehage. Dette omtales gjerne som trinn I i barnehagereformen. 
Intensjonen er at maksimalsatsen senkes ytterligere, til 1.750 kroner fra august 
2005. Trinn II skal imidlertid bare innføres under forutsetning av at målet om full 
barnehagedekning ser ut til å bli nådd i løpet av 2005. 

Full dekning innebærer at alle som ønsker det skal få tilbud om barnehageplass. 
Det betyr for det første at dagens underdekning må tilfredsstilles. Dagens under-
dekning består dels av de som i dag ønsker plass uten å få det, og dels av de som i 
dag har deltidsopphold i barnehage, men som egentlig ville ønsket lengre opp-
holdstid dersom de fikk tilbud om det. For det andre er det grunn til å tro at 
reduserte satser for foreldrebetaling vil føre til en økning i etterspørselen, og dette 
må også dekkes opp. Økningen vil dels bestå av noen som ikke ønsker plass i dag, 
men som vil endre oppfatning når det blir billigere. Blant dagens deltidsbarn vil 
det dessuten være noen som er fornøyde med oppholdstiden nå, men som ønsker å 
øke oppholdstiden når prisene går ned. Økningen i etterspørselen vil være ulik for 
ulike aldersgrupper. 

Myndighetene vet i utgangspunktet ikke hvor stor etterspørselen er i dag, eller 
hvordan den vil øke når prisene reduseres. 

I tillegg til at prisene påvirker etterspørselen, vil endringer i alderssammen-
setningen i befolkningen påvirke behovet for barnehageplasser. 
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Problemstilling og metode 
I denne rapporten analyserer vi etterspørselen etter barnehageplasser. Vi 
kartlegger for det første underdekningen blant ulike aldersgrupper i dag. 
For det andre gir vi anslag på hvordan etterspørselen i ulike aldersgrupper 
vil endres i årene framover, avhengig av hva foreldrene må betale for en 
plass. 

Oppdragsgiver er Barne- og familiedepartementet.  

Analysene er basert på en spørreundersøkelse blant småbarnsforeldre – i all 
hovedsak mødre. En kartlegging av framtidig etterspørsel er forbundet med stor 
usikkerhet, og ulike tilnærmingsmåter har ulike svakheter. Vi har derfor valgt to 
ulike tilnærmingsmåter, og trukket konklusjoner på grunnlag av begge. I spørre-
undersøkelsen stiller vi spørsmål innenfor tre kategorier:  

• Hvilken atferd de har i dag, dvs. om barna går i barnehage, hva de eventuelt 
betaler osv. 

• Hypotetiske spørsmål om hvordan de vil opptre under ulike forutsetninger 
om prisene på barnehageplasser 

• Direkte spørsmål om de vil søke barnehageplass høsten 2004. 

På grunnlag av svarene på hvordan de faktisk opptrer har vi estimert en økono-
metrisk sammenheng mellom priser og etterspørsel (etterspørselsfunksjon). Den 
er presentert i kapittel 5 i rapporten. På grunnlag av hvordan foreldrene svarer på 
de hypotetiske spørsmålene har vi beregnet en alternativ etterspørselsfunksjon. 
Denne er presentert i kapittel 3 i rapporten. For tre-, fire- og femåringene gir de to 
tilnærmingene nærmest identiske resultater. For de mindre barna indikerer ”den 
hypotetiske modellen” en noe høyere etterspørsel enn den økonometriske 
modellen. Her konkluderer vi med at vi har større tillit til den økonometriske 
modellen enn til den hypotetiske. I rapporten har vi også vurdert etterspørselen 
blant barn under ett år, men her er usikkerheten særlig stor. Vår samlede 
vurdering av etterspørselen er presentert i kapittel 6 i rapporten. 

Konklusjoner 

Størst underdekning blant barn i kontantstøttealder 

Ved årsskiftet 2003/2004 var det ifølge spørreundersøkelsen en underdekning på 6 
prosent i tilbudet av barnehageplasser blant barn i aldersgruppen ett til fem år. Det 
vil si at foreldrene ønsket plass i barnehage til 6 prosent flere barn enn tallet på 
barnehageplasser. Det er blant ett- og toåringene vi finner den største andelen som 
søkte uten å få plass – det vil si hvor avviket mellom faktisk dekning og full 
dekning er størst. Underdekningen var 10 prosent blant ett- og toåringene og 3 
prosent blant barn i aldersgruppen tre til fem år. Undersøkelsen viser at det knapt 
er noen foreldre som lar være å søke hvis de ønsker plass i barnehage. Dessuten er 
det svært få som søker uten at de egentlig ønsker plass. Antall avslåtte søknader er 
dermed en god indikasjon på mangelen på plasser. 

Beregningene i Tabell A innebærer at det ved inngangen til 2004 manglet plass til 
omkring 18.000 barn mellom ett og fem år. I gjennomsnitt ville de ønsket en 
oppholdstid på 34 timer per uke. Omtrent halvparten ønsket heltidsplass, det vil si 
41 timer eller mer per uke. 
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Noen ville ønsket lengre oppholdstid enn de har fått 

Også blant barna som har barnehageplass i dag, er det en underdekning. Rundt 
11.000 barn som i dag har deltidsplass ville ønsket lengre oppholdstid dersom de 
fikk tilbud om det. Disse ville i gjennomsnitt ønsket 7 timer mer per uke. 

Dersom alle timer underdekning blant barn mellom ett og fem år skulle dekkes 
opp, både blant dem som har og dem som ikke har plass i barnehage, ville det 
være nødvendig med en økning i timetallet tilsvarende omtrent 16.000 heltids-
plasser. 

Forholdsvis liten effekt av maksimalpris på 2750 kroner… 
Når maksimalprisen på 2.750 kroner innføres, vil alle som i dag betaler mer enn 
dette, få redusert pris. Det er imidlertid mange som betaler mindre enn 2.750 
kroner allerede i dag. For det første er det en del barnehager der full sats ligger 
lavere, og disse vil neppe redusere foreldrebetalingen som følge av maksimal-
prisen. I tillegg er det mange som betaler mindre fordi de har deltidsplass, eller 
som får søskenmoderasjon eller redusert sats på grunn av lav inntekt. Hvordan 
disse satsene endres når maksimalprisene innføres, er usikkert. For noen vil 
satsene gå ned, mens andre kan oppleve økte satser. 

De som ligger over maksimalprisen i dag, og som betaler full pris, må få en 
gjennomsnittlig prisreduksjon på litt over 15 prosent for å komme ned til 2.750 
kroner. Blant resten av barna er det grunn til å tro at den gjennomsnittlige pris-
reduksjonen blir lavere. På usikkert grunnlag har vi anslått at den gjennomsnittlige 
prisreduksjonen for alle gruppene sett under ett blir rundt 10 prosent når det inn-
føres maksimalpris på 2.750 kroner. En slik prisendring vil ifølge våre 
beregninger føre til at etterspørselen blant ett- til femåringer øker med rundt 4.000 
plasser. Noen vil ønske heltid mens andre ønsker deltid. Timeinnholdet i disse 
4.000 plassene tilsvarer rundt 3.000 heltidsplasser. 

Reduserte priser vil også føre til at de som i dag har deltidsplass vil ønske lengre 
oppholdstid. Det er usikkert hvordan prisene på deltidsplasser vil endres som 
følge av maksimalprisen. Hvis vi forutsetter en prisreduksjon for deltidsplasser på 
5 prosent i snitt, vil anslagsvis 1.000 av dagens deltidsbarn ønske lengre 
oppholdstid. Økningen i timetall som disse barna ønsker, tilsvarer knapt 400 
heltidsplasser. 

…men sterk etterspørselsøkning ved maksimalpris på 1750 kroner 

På usikkert grunnlag har vi anslått at en maksimalpris på 1.750 kroner vil 
innebære en gjennomsnittlig prisreduksjon på 30 prosent sammenlignet med i dag. 
Denne prisreduksjonen vil anslagsvis føre til at foreldrene til omtrent 11.000 flere 
ett- til femåringer enn i dag vil ønske barnehageplass. Av dette vil nesten 7.000 
plasser gjelde ett- og toåringer. Omtrent halvparten vil ønske heltidsplass, mens 
resten vil ønske ulike varianter av deltid. Når vi summerer antall timer foreldrene 
til disse barna ønsker, tilsvarer det knapt 8.000 heltidsplasser.  

I tillegg til dette kommer det en økning i ønsket oppholdstid blant dem som i dag 
har deltidsplass. Med en anslått prisreduksjon for deltidsplasser på 15 prosent, vil 
foreldrene til knapt 4.000 av dagens deltidsbarn ønske lengre oppholdstid. 
Økningen i antall timer disse til sammen ønsker, tilsvarer 1.400 heltidsplasser. 
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Det er grunn til å understreke at det er stor usikkerhet omkring anslagene. For det 
første er det usikkert hvor store prisreduksjoner maksimalprisen vil føre til. For 
det andre ligger det en betydelig usikkerhet i beregningene av sammenhengen 
mellom prisreduksjon og etterspørselsøkning. 

Færre førskolebarn 

Dekningsgraden bestemmes ikke bare av antall barnehageplasser, men naturligvis 
også av hvor mange barn det er i de enkelte årskullene. I de nærmeste årene vil 
antall barn i førskolealder reduseres. Dette bidrar isolert sett til å øke barnehage-
dekningen. Når vi tar hensyn til de demografiske endringene, vil behovet for nye 
plasser i 2005 blir omtrent 5.500 lavere enn i dag. I tillegg kommer effektene av 
lavere priser. Dersom det innføres en maksimalpris på 1.750 kroner i 2005, må det 
etableres drøyt 23.000 nye plasser for å dekke etterspørselen blant barn i alderen 
ett til fem år. Effektene av henholdsvis demografiske endringer og prisendringer 
er presentert i Tabell A nedenfor. 

Tabell A Udekket etterspørsel1 etter barnehageplasser. Antall barn.  

2003 2004 2005
Udekket etterspørsel med etterspørselsandeler som i 2003 
(effekt av demografiske endringer): 

  

 1-2 år 12.400 11.500 11.500
 3-5 år 5.600 4.400 1.000
1-5 år 18.000 15.900 12.500
Ny etterspørsel pga økte etterspørselsandeler 
(effekt av reduserte priser) 

  

 1-2 år  2.200 6.700
 3-5 år  1.600 4.000
1-5 år  3.800 10.700
Sum udekket etterspørsel 
(samlet effekt av demografiske endringer og reduserte priser) 

 

1-5 år 18.000 19.700 23.200
1) Forutsatt at antall barnehageplasser holdes konstant på 2003-nivå. 

Kilde:  ECON 
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1 Innledning 
I 2003 vedtok Stortinget endringer i barnehageloven.1 Vedtakene var basert på en 
avtale mellom opposisjonspartiene på Stortinget, og omtales gjerne som barne-
hageforliket.2 Hovedpunktene i forliket er at alle foreldre som ønsker det skal få 
tilbud om barnehageplass og at det skal settes et tak på foreldrebetalingen. Det er 
enighet om at det innføres en maksimalsats på 2.750 kroner gjeldende fra mai 
2004. Dette betegnes som trinn I i reformen. Intensjonen er at maksimalsatsen 
skal senkes ytterligere til 1.750 kroner fra august 2005. Trinn II skal imidlertid 
bare innføres under forutsetning av at tilnærmet full behovsdekning vil nås i løpet 
av 2005. 

I dag er det et sprik mellom antall som ønsker barnehageplass til barna sine og 
antall kommunale og private barnehageplasser. Mange som søker plass, får 
avslag, eller kortere oppholdstid enn ønsket. Ved utgangen av 2002 var deknings-
graden 65,9 prosent når vi ser på aldersgruppen ett til fem år under ett. Det vil si 
at 65,9 prosent av barna i denne aldersgruppen har hel- eller deltidsplass i 
barnehage. I løpet av 2003 økte antall barnehageplasser med anslagsvis 8.000, slik 
at dekningen ved inngangen til 2004 var anslagsvis 69,5 prosent for barn mellom 
ett og fem år. 

Det vil trolig alltid være noen foreldre som ikke ønsker barnehageplass til barna 
sine. Det betyr at full dekning neppe vil være 100 prosent. Hvor stor andel som 
ønsker plass, vil dessuten variere mellom aldersgrupper.  

Stortingets ambisjon om full dekning innebærer for det første at de barna som 
foreldrene ønsker plass for til dagens vilkår, skal få plass. For det andre er det 
grunn til å tro at etterspørselen vil øke når betalingssatsene går ned, ettersom flere 
familier da vil ønske barnehageplass. Den økte etterspørselen som følge av lavere 
priser må dermed også dekkes opp for å sikre barnehageplass til alle som ønsker 
det. Myndighetene vet i utgangspunktet ikke hvor mange som i dag ønsker plass 
uten å få det, og de kjenner heller ikke til hvordan etterspørselen vil endre seg når 
prisene går ned. Tema for denne rapporten er å kartlegge etterspørselen etter 
barnehageplasser. 

                                                 
1  Inst. S. Nr. 250 (2002-2003). Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om barnehage-

meldingen og Inst. O. Nr. 128 (2002-2003). Innstilling fra familie- kultur- og administrasjonskomiteen 
om lov om endringer i barnehageloven.  

2  Se Inst. S. Nr 255 (2001-2002) Inntilling fra finanskomiteen om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer 
i statsbudsjettet medregnet folketrygden for 2002 samt B.inst. S. Nr I (2002-2003) Innstilling fra finans-
komiteen om Nasjonalbudsjettet for 2003 og forslaget til statsbudsjett medregnet folketrygden for 2003. 
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1.1 Problemstilling 
I denne rapporten analyserer vi etterspørselen etter barnehageplasser. Vi 
kartlegger for det første underdekningen blant ulike aldersgrupper i dag. 
For det andre gir vi anslag på hvordan etterspørselen i ulike alders-
grupper avhenger av hva foreldrene må betale for en plass. Analysene er 
basert på en spørreundersøkelse blant småbarnsforeldre. 

Oppdragsgiver er Barne- og familiedepartementet.  

Departementet har i første omgang behov for informasjon om etterspørselen 
høsten 2004, for å få et bilde av behovet for nye barnehageplasser. Statlige 
myndigheter påvirker ikke antall barnehageplasser direkte, men gir kommuner og 
private utbyggere stimulans til utbygging gjennom tilskudd til utbygging 
(stimuleringstilskudd), samt gjennom driftstilskudd. 

Videre trenger myndighetene kunnskap om hvordan dekningsgraden vil utvikle 
seg i løpet av 2005. Gjennomføringen av trinn II i barnehagereformen avhenger 
som nevnt av om det er oppnådd tilnærmelsesvis full dekning ved utgangen av 
2004.  

For å kunne belyse disse spørsmålene, må vi for det første kartlegge etterspørsels-
situasjonen per i dag, det vil si etterspørselen gitt de vilkårene som gjelder i den 
enkelte kommune i utgangspunktet. Etterspørselen består både av gruppen som 
har barnehageplass i dag, og av gruppen som ønsker plass uten å ha fått det. I 
kapittel 2 drøfter vi etterspørselssituasjonen og dekningsgraden ved utgangen av 
2003.  

For det andre må vi analysere hvordan etterspørselen avhenger av prisene. En 
nærliggende hypotese er at etterspørselen vil øke når foreldrebetalingen går ned. 
Vi har valgt to ulike tilnærmingsmåter for å belyse sammenhengen mellom satser 
for foreldrebetaling og etterspørsel. Vi har for det første stilt foreldrene hypo-
tetiske spørsmål om sine ønsker om barnehageplass under ulike forutsetninger om 
prisene. Analysene av svarene presenteres i kapittel 3. For det andre har vi 
gjennomført en økonometrisk analyse av sammenhengen mellom etterspørsel og 
priser, basert på hvordan foreldrene faktisk opptrer. Resultatene av disse 
analysene er presentert i kapittel 5. Valg av metode er nærmere drøftet i avsnitt 
1.2 nedenfor. 

For det tredje må vi ta hensyn til effektene av demografiske endringer. Hvert år 
går ett årskull ut av førskolealder (barna begynner på skolen) mens nye barn blir 
født og kommer inn i gruppen av førskolebarn. Dersom årskullet som går ut er 
større enn det som trer inn i gruppen, vil antall førskolebarn gå ned, og alt annet 
like vil også etterspørselen gå ned. Ettersom etterspørselen varierer mellom års-
kullene av førskolebarn, vil også endringer i størrelsen på de enkelte årskullene ha 
betydning for etterspørselen. Befolkningsframskrivninger fra Statistisk sentralbyrå 
(SSB) viser at antall førskolebarn vil gå ned i årene framover. Nedgangen vil være 
størst for de eldste kullene av førskolebarn, der etterspørselen normalt er størst. 
Disse demografiske endringene trekker isolert sett i retning av lavere etterspørsel 
etter barnehageplasser. I våre analyser vil vi ta hensyn til slike demografiske 
endringer. 
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I tillegg til å kartlegge generelle sammenhenger mellom priser og etterspørsel, har 
vi stilt foreldrene direkte spørsmål om de vil ønske barnehageplass for barna sine 
høsten 2004, under forutsetning av at maksimalprisen blir 2.750 kroner. Svarene 
på disse spørsmålene er presentert i kapittel 4. I kapittel 6 trekker vi konklusjoner 
om etterspørselen på basis av de tre ulike tilnærmingsmåtene. 

Alle analysene er basert på data vi har hentet inn gjennom en spørreundersøkelse 
blant småbarnsforeldre. Undersøkelsen er nærmere omtalt i avsnitt 1.2 nedenfor. 

Mål på etterspørsel 
Etterspørselen etter barnehageplasser kan for det første måles i antall barn det 
ønskes plass for. Dette målet er sentralt for eksempel når utbyggingen av barne-
hager skal dimensjoneres. Grovt sett vil det være plass til et gitt antall barn i en 
barnehage med et gitt areal. I denne rapporten benytter vi også begrepet antall 
plasser om etterspørselen målt på denne måten.  

Men samtidig kan det være stor forskjell mellom barnehageplasser, og en sentral 
parameter her er oppholdstid, målt for eksempel i antall timer per uke. Vi har 
valgt å måle etterspørselen etter oppholdstid ved å regne om antall etterspurte 
timer til antall heltidsekvivalente plasser. Vi har definert oppholdstid på 41 timer 
eller mer per uke som heltidsplass, og anslått at heltidsplasser i gjennomsnitt 
innebærer oppholdstid på 42,5 timer. 

1.2 Metode 
Et naturlig utgangspunkt for å anslå hvor mange barnehageplasser som er nød-
vendig under ulike forhold, er å gjøre statistiske (økonometriske) analyser av 
historiske data – det vil si observasjoner av hvilke valg foreldre faktisk har gjort 
under ulike forhold. En slik framgangsmåte er imidlertid ikke mulig for oss, 
ettersom det ikke fins noen relevante historiske data å gjøre slike analyser på. 
Årsaken er at den observerte atferden ikke nødvendigvis reflekterer foreldrenes 
valg, ettersom det historisk har vært for få barnehageplasser til at alle har kunnet 
velge fritt.  

Derfor har vi i stedet samlet informasjon om etterspørselen gjennom spørsmål til 
foreldrene om deres ønske om barnehageplass. Vi har benyttet to ulike framgangs-
måter for tallfesting av sammenhengene ved hjelp av dataene i spørreunder-
søkelsen:  

• Tilnærming 1: Beregning av etterspørselen basert på spørsmål om ønske om 
barnehageplass ved hypotetiske endringer i priser og andre forklarings-
variable. 

• Tilnærming 2: Estimering av en økonometrisk etterspørselsfunksjon basert 
på individdata for etterspørsel, priser og andre kjennetegn. 

1.2.1 Tilnærming 1: Hypotetiske spørsmål 
Vår ene tilnærming er å stille foreldrene hypotetiske spørsmål om hvordan de ville 
valgt under ulike forutsetninger, blant annet dersom foreldrebetalingssatsen 
tilsvarte den som skal innføres i trinn 1 i reformen. Basert på svarene som 
foreldrene gir, beregner vi hvor mange flere som ville ønsket barnehageplass for 
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sine barn ved ulike alternative prisreduksjoner. Vi spør også om de ville ønsket 
endringer i oppholdstiden for barn som allerede har plass.  

Fordelen med denne tilnærmingen er at vi kan få fram betydningen av eventuelle 
terskelverdier for når foreldre som i utgangspunktet ikke ønsker barnehageplass 
heller vil ha barnehageplass til sitt barn. Vi kan også analysere spørsmålet om 
etterspørselen etter heltidsplasser øker på bekostning av etterspørselen etter 
deltidsplasser når alle barnehageplasser, både deltids- og heltidsplasser blir 
vesentlig rimeligere enn i dag.  

Svakheten med en tilnærming med hypotetiske spørsmål er at man i praksis ofte 
ser at folk svarer én ting på en hypotetisk problemstilling, mens de ender opp med 
å handle annerledes når de stilles overfor reelle valg. 

1.2.2 Tilnærming 2:  
Estimering av etterspørselsfunksjon 

En alternativ tilnærming er å gjøre økonometriske analyser basert på foreldrenes 
prioriteringer under de rammebetingelsene de faktisk står overfor. Også disse 
prioriteringene er kartlagt gjennom spørreundersøkelsen. Vi har stilt spørsmål om 
barna har barnehageplass eller ikke. Dersom de ikke har barnehageplass spør vi 
om de ville ønsket plass til den prisen som gjelder der de bor. I tillegg har vi stilt 
spørsmål om bakgrunnsvariabler som blant annet mors og fars inntekt, og har 
dermed fått et datamateriale som gir grunnlag for å estimere statistiske sammen-
henger mellom blant annet betalingssatser og ønske om barnehageplass (pris-
elastisiteten).  

Fordelen med denne framgangsmåten er at den krever relativt få og enkle svar fra 
foreldrene. Foreldrene skal ikke ta stilling til hypotetiske spørsmål, men begrense 
seg til å besvare spørsmål om de ønsker barnehageplass og noen få bakgrunns-
kjennetegn.  

En mulig usikkerhetsfaktor ved tilnærming 2 er at hovedtyngden av prisobserva-
sjonene vil ligge høyere enn den maksimalsatsen som skal gjelde fra mai 2004 og 
vesentlig høyere enn satsen som skal gjelde fra 2005. Den estimerte etterspørsels-
funksjonen skal altså benyttes til å predikere etterspørselen for priser som avviker 
relativt mye fra prisene de fleste foreldrene betaler for sine barn i dag, noe som 
gjør prediksjoner med økonometrisk estimerte modeller mer usikre. ECONs kart-
legging av foreldrebetalingssatsene høsten 20023 viser imidlertid at et betydelig 
antall barn den gang betalte mindre enn de planlagte maksimalsatsene. Prisene er 
dessuten redusert ytterligere siden ECONs kartlegging, jf. SSBs foreldre-
betalingsundersøkelser. Betydningen av denne usikkerheten er derfor begrenset.  

1.2.3 Syntesemodell:  
Bruk av både tilnærming 1 og tilnærming 2 

Som det framgår av drøftingen ovenfor har de to tilnærmingene hver sine styrker 
og svakheter. På basis av resultatene ved de ulike tilnærmingene har vi valgt 

                                                 
3  ECON-rapport nr 04/03 Maksimalpris i barnehager. 
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hvilken prisfølsomhet i etterspørselen etter barnehageplasser vi legger til grunn 
for våre anslag over hvordan foreldrenes ønsker om barnehageplass for barna sine 
vil utvikle seg de nærmeste to årene.  

Etterspørselsutviklingen framover avhenger av hvordan prisene for ulike grupper 
av barn faktisk vil utvikle seg. Den faktiske prisutviklingen er usikker. Barne-
hageeierne har fortsatt betydelig frihet i selv å fastsette prisene på deltidsplasser 
og satser for søskenrabatt. I tillegg må det tas hensyn til at de sammenhengene 
mellom priser og etterspørsel vi har funnet, er usikre. Ved presentasjonen av 
anslagene for etterspørselen må usikkerheten tas med.  

1.2.4 Spørreundersøkelsen 
Vi har gjennomført en spørreundersøkelse blant foreldre til barn som er født i 
1998 eller senere. Undersøkelsen er gjennomført på telefon i desember 2003 og 
januar 2004 av Opinion AS. I alt 4.000 foreldrene er intervjuet, og disse har til 
sammen 5.926 barn født i 1998 eller senere. 

Vi har i utgangspunktet henvendt oss til mor, ut fra en hypotese om at det oftest er 
mor som tar beslutningen om omsorgsform for barna. I tilfeller der foreldrene 
ikke bor sammen og barna bor hos far, har vi henvendt oss til far. I alt 8 prosent 
av respondentene er menn, resten kvinner. 

Spørsmålene er stilt til foreldrene (i all hovedsak til mor), mens det er barna som 
er vår analyseenhet. I mange tilfeller gir hver respondent svar som gjelder flere 
barn (hvis de har flere enn ett barn som er født i 1998 eller senere). Vi har derfor 
omarbeidet datamaterialet, slik at hvert barn blir analyseenheten. Hvert barn blir 
tilordnet svarene som foreldrene har gitt om akkurat dette barnet (fødselsår, 
omsorgsform osv.), men også de svarene som gjelder alle barna i familien 
(foreldres inntekt, antall søsken osv.).  

Representativitet 
Utvalget er trukket fra Folkeregisteret, blant alle foreldre med barn under skole-
pliktig alder. Vi ønsket svar fra til sammen 4.000 foreldre (nettoutvalg), og for å 
oppnå det ønskede antall svar, ble det tatt i alt 5.941 kontakter. I 1.021 tilfeller ble 
det ikke oppnådd kontakt (tok ikke telefonen), mens 920 nektet å svare. Sammen-
lignet med hva som er vanlig ved denne typen undersøkelser, er det et relativt 
høyt antall oppringninger hvor det ikke ble oppnådd kontakt. Det skyldes at 
undersøkelsen ble gjennomført på relativt kort tid, og man hadde derfor 
begrensede muligheter til å ringe folk tilbake dersom de ikke svarte. Det er ingen 
grunn til å tro at dette har påvirket undersøkelsens representativitet. 

Antallet som nektet å svare er på den annen side relativt lavt sammenlignet med 
hva som er vanlig i denne typen undersøkelser. Ved frivillige utvalgsunder-
søkelser vil det likevel alltid være en fare for utvalgsskjevhet, ved at personer med 
bestemte egenskaper har større tendens enn andre til å nekte å delta i under-
søkelsen. I den grad slike grupper skiller seg systematisk fra andre når det gjelder 
preferanser med hensyn til tilsynsformer for barn, kan undersøkelsen gi et skjevt 
bilde av preferansene til småbarnsforeldre samlet. 
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En måte å kartlegge eventuelle skjevheter kan være å sammenligne bakgrunns-
variabler blant dem som svarer med bakgrunnsvariabler blant dem som ikke 
svarer. Det eneste bakgrunnskjennetegnet vi har blant dem som ikke har svart, er 
imidlertid bosted. Det er ingen indikasjoner på geografiske skjevheter i utvalget 
vårt. En annen måte å teste representativiteten i utvalget er å sammenligne bak-
grunnsvariabler i utvalget med tilsvarende størrelser i registerdata. Også her har vi 
begrensede muligheter, ettersom det er vanskelig å finne registre der kvinner med 
barn under skolepliktig alder kan skilles ut som egen gruppe. 

I undersøkelser som denne er det erfaringsmessig en tendens til at ”ressurssterke” 
grupper er overrepresentert. En indikator for hvor ressurssterk en respondent er, 
kan være utdanningsbakgrunn. Vi har ikke registerdata for utdanning blant 
småbarnsmødre, men vi har sammenlignet utdanningsbakgrunnen i vårt utvalg 
med utdanningsbakgrunnen til kvinner i den relevante aldersgruppen (mellom 25 
og 39 år). En slik sammenligning indikerer at utdanningsnivået i vårt utvalg er 
høyere enn i befolkningen for øvrig: En høyere andel i vårt utvalg har 
universitets- eller høyskoleutdanning enn tilfellet er for kvinner i den relevante 
aldersgruppen generelt, mens andelen med videregående skole er lavere i vårt 
utvalg enn blant kvinner i den relevante aldersgruppen generelt.  

Det er likevel viktig å understreke at tallene fra SSB ikke er direkte sammen-
lignbare med tallene fra vårt utvalg. Én ting er at noen av respondentene våre er 
menn, mens SSBs tall kun viser kvinner. En annen ting er at omtrent 10 prosent 
av respondentene er eldre eller yngre enn den aldersgruppen SSBs tall gjelder for. 
Et mer vesentlig moment er at utdanningsbakgrunnen til småbarnsmødre trolig 
skiller seg fra utdanningen i befolkningen for øvrig.  

Barnetilsynsundersøkelsen4 viser utdanningsbakgrunnen til et utvalg av mødre 
med barn i førskolealder. Disse tallene ligger tett opptil SSBs registerdata for 
utdanningsbakgrunn til kvinner mellom 25 og 39 år. Selv om barnetilsyns-
undersøkelsen også er en utvalgsundersøkelse, med mulighet for tilsvarende feil-
kilder, styrkes hypotesen om at personer med høy utdanning er overrepresentert i 
vårt utvalg.  

På denne bakgrunnen har vi valgt å vekte resultatene med hensyn til utdanning, på 
grunnlag av SSBs utdanningsstatistikk for kvinner mellom 25 og 29 år. Hvorvidt 
dette er tilstrekkelig til å korrigere for utvalgsskjevhet, drøftes nærmere i avsnitt 
2.1 der vi sammenligner undersøkelsens resultater mer registerdata for dagens 
dekning. 

Datamaterialet er nærmere presentert i vedlegg 2. 

 

 

 

 

                                                 
4  Pettersen, Silje Vatne: Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og bruk av kontantstøtte våren 

2002. SSB 
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2 Etterspørsel ved dagens 
priser 

I dette kapitlet presenterer vi spørreundersøkelsens tall for etterspørsel etter barne-
hageplasser ved dagens prisnivå.  

I et tradisjonelt fritt marked, for eksempel markedet for brød eller for sko, vil 
etterspørselen ved et gitt prisnivå være identisk med omsetningen. Alle som 
ønsker å kjøpe et brød eller et par sko til en gitt pris, kan gå i butikken og få 
innfridd sitt ønske. 

Slik er det ikke når det gjelder barnehageplasser. I de fleste kommuner er det 
foreldre som ønsker barnehageplass uten å få det. Når vi skal måle etterspørselen 
er det derfor ikke tilskrekkelig å se på antall barn som er i barnehage i dag. For det 
første kan det være at foreldrene til barna som har barnehageplass egentlig ville 
ønsket en lengre oppholdstid til barna sine. Noen har kanskje søkt om lengre 
oppholdstid uten å få det. Andre har kanskje bare søkt om opphold i en korttids-
barnehage fordi de regnet med at de ikke ville få en heltidsplass. 

For det andre er det mange som ikke har barnehageplass i det hele tatt, men som 
hadde ønsket det. Her vil noen ha søkt plass og fått avslag. Størrelsen på denne 
gruppen avtegner seg i størrelsen på avslåtte søknader i kommunene og eller de 
private barnehagene. Men en kan også tenke seg at det også fins foreldre som 
ønsker plass til dagens priser uten å ha søkt, fordi de regnet det som helt usann-
synlig at de ville få plass. Denne siste gruppen betegner vi som latente søkere. 
Disse ville søke dersom det var full dekning, og utgjør en del av etterspørselen til 
dagens priser. 

I dette kapitlet ser vi først på den delen av etterspørselen som er tilfredsstilt – altså 
omfanget av barn med barnehageplass. Deretter ser vi på underdekningen – altså 
den udekkede etterspørselen. 

2.1 Barnehagedekning ved årsskiftet  
2003-2004 

De nyeste offisielle tallene for barnehagedekning fra Statistisk sentralbyrå gjelder 
utgangen av 2002. De viser en dekningsgrad på 66 prosent for aldersgruppen ett 
til fem. Ifølge BFD kan økningen i antall plasser i 2003 anslås til 8000. Av disse 
gjaldt rundt 60 prosent barn over tre år, mens resten var til ett- og toåringer. 
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Samtidig ble antall førskolebarn litt lavere fra 2002 til 2003. Både utbyggingen og 
de demografiske endringene bidrar til å øke barnehagedekningen. Basert på de 
nevnte forutsetningene om utbygging gjennom 2003 samt de demografiske 
endringene kan dekningen ved utgangen av 2003 anslås til 45 prosent for ett- og 
toåringer og til 85 prosent for tre- til femåringer. Dekningsgraden for ett- til 
femåringer under ett, anslås til 70 prosent. SSBs tall fra 2002 viser en deknings-
grad for barn under ett år på 2 prosent. Gitt at det ikke ble etablert noen plasser for 
denne aldersgruppen i 2003, er andelen den samme nå. 

Resultatene fra spørreundersøkelsen for barnehagedekningen ved årsskiftet 
2003/2004 er vist i Tabell 2.1.  

Tabell 2.1 Dekningsgrad for barnehage, desember 2003. Resultat av 
spørreundersøkelse. Prosent av alle barn i aktuell aldersgruppe  

 0 år 1 og 2 år 3, 4 og 5 år 1 til 5 år
Med barnehageplass 5 48 86 72
Ikke i barnehage 95 52 14 28
(N) 917 1.934 3.075 5.009
Kilde:  Spørreundersøkelse (ECON). 

Av Tabell 2.1 ser vi at spørreundersøkelsen gir en dekningsgrad for ett til fem-
åringene som ligger noe over anslagene nevnt ovenfor. I aldersgruppen ett til fem 
år er dekningen 72 prosent ifølge undersøkelsen og 70 prosent ifølge anslagene 
ovenfor. Undersøkelsen gir en høyere dekning enn anslagene nevnt ovenfor når 
det gjelder ett- og toåringene og omtrent sammenfallende dekning når det gjelder 
tre- til femåringene. For de aller minste barna framstår forskjellen som mer 
betydelig. Mens SSBs tall indikerer en dekning på 2 prosent, viser vår 
undersøkelse en dekning på 5 prosent.  

Det vil alltid være en usikkerhet knyttet til utvalgsundersøkelser. Usikkerheten 
skyldes statistiske tilfeldigheter, og er størst for anslag nær 50 prosent, og mindre 
nær 0 og 100. Denne statistiske usikkerheten kan derfor forklare avvikene for tre- 
til femåringene, men ikke forskjellene blant nullåringene og ett- og toåringene. 
Dette kan tyde på en viss skjevhet i utvalget, til tross for at vi har vektet dataene 
med hensyn til mors utdanning (jf avsnitt 1.2.4).  

Betydningen av eventuell utvalgsskjevhet 

Spørsmålet er hvilken betydning en skjevhet har for undersøkelsens anslag på 
underdekning.  

Som nevnt vil det være en tendens til at ”ressurssterke” foreldre er 
overrepresentert i undersøkelser som dette. Det har vi forsøkt å korrigere for ved å 
vekte med hensyn til mors utdanning. Det er imidlertid mulig at vektingen ikke 
fullt ut korrigerer for skjevheten. Vi ser at jo høyere inntekt og jo høyere 
utdanning foreldrene har, jo større er tendensen til å etterspørre barnehageplass. 
Dette kan tilsi at ”barnehageorienterte” foreldre er overrepresentert i 
undersøkelsen – både blant dem som har plass og blant dem som ikke har plass. I 
så fall er total etterspørsel overvurdert. Det samme er dagens dekning. 
Underdekningen er differansen mellom disse to størrelsene. Vi vet ikke om én av 
dem er mer overvurdert enn den andre. Følgelig har vi ikke grunnlag for å anta at 
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underdekningen er over- eller undervurdert. Alt i alt mener vi derfor at 
undersøkelsens anslag på underdekning er pålitelige.  

I det følgende vil vi se nærmere på resultatene fra undersøkelsen. Ettersom 
diskusjonen om full barnehagedekning særlig er relevant for barn mellom ett og 
fem år, har vi holdt nullåringene utenom når vi i det følgende presenterer 
samletabeller for etterspørselen. 

Undersøkelsen viser at drøyt halvparten av barnehagebarna har heltidsplass, 
definert som oppholdstid på 41 timer eller mer per uke. Andelen av barnehage-
barna med heltidsplass er lavere jo eldre barna er. Blant de (veldig få) barna under 
ett år som går i barnehage, er det 64 prosent som har heltidsplass, ifølge 
undersøkelsen. Blant tre, fire og femåringene med barnehageplass, er det litt over 
50 prosent som har heltidsplass.   

Type barnehage  
Vi har spurt foreldre til barn med barnehageplass om hvilken type barnehage 
barna går i. Vi skiller mellom ordinær kommunal barnehage, ordinær privat 
barnehage eller familiebarnehage.  

Tabell 2.2 Barn med barnehageplass. Type barnehage. I prosent av alle 
barn med barnehageplass 

 0 år 1 og 2 år 3, 4 og 5 år 1 til 5 år 
Ordinær kommunal barnehage 40 53 62 59 
Ordinær privat barnehage 36 41 37 38 
Familiebarnehage 24 6 2 3 
(N) 45 992 2.682 3.674 
Kilde: Spørreundersøkelse (ECON). 

Vi ser at andelen barn i familiebarnehage er klart størst blant barn under ett år i 
vårt utvalg. Det er grunn til å understreke at antall barnehagebarn i denne alders-
gruppen er svært lavt, slik at det er stor usikkerhet knyttet til å trekke slutninger 
om alle barn under ett år i barnehage på grunnlag av disse tallene. Det er likevel 
ikke overraskende at andelen barn i familiebarnehage er størst i den yngste alders-
gruppen. Blant barn mellom ett og fem år er det under ti prosent som går i familie-
barnehage. Andelen er likevel noe høyere blant ett- og toåringer enn blant de eldre 
barna.  

En hypotese kan være at foreldre primært vil ønske plass i ordinær barnehage, 
men at de velger familiebarnehage dersom de ikke får ordinær barnehageplass. 
Familiebarnehager drives ofte av foreldrene selv, gjerne i hjemmene. Hvis foreld-
rene primært har en preferanse for ordinær barnehage, er det grunn til å tro at 
etterspørselen som i dag er rettet mot familiebarnehager, vil vris over mot 
ordinære barnehager når dekningen øker. For å teste denne hypotesen har vi derfor 
stilt spørsmål til foreldre med plass i familiebarnehage om hvilken type barnehage 
de primært ville ønsket plass i. Resultatene er presentert i Tabell 2.3. 

 13 



- ECON Analyse - 
Etterspørselen etter barnehageplasser  

Tabell 2.3 Foreldrenes preferanser med hensyn til type barnehage. Andel 
som ville foretrekke den enkelte type barnehage. I prosent av 
alle barn med plass i familiebarnehage 

 0 år 1 og 2 år 3, 4 og 5 år 1 til 5 år 
Foretrekker ordinær barnehage 55 21 32 26 
Foretrekker familiebarnehage 36 71 54 63 
Ikke sikker 9 7 14 10 
(N) 10 64 50 114 
Kilde: Spørreundersøkelse (ECON). 

Vi ser at flertallet av foreldrene er fornøyde med å ha plass i familiebarnehage og 
ville foretrukket det dersom de kunne velge fritt. Det er likevel en god del av 
foreldrene som ville foretrukket ordinær barnehage dersom de fikk en slik plass. 
Etter hvert som dekningsgraden øker er det grunn til å tro at disse vil etterspørre 
ordinær barnehageplass. 

2.2 Underdekning  
Undersøkelsen viser at 28 prosent av barn mellom ett og fem år ikke går i barne-
hage. For de aller fleste av disse barna ønsket heller ikke foreldrene plass. Det er 
likevel en god del barn der foreldrene ønsker plass uten å få det. Dette er for det 
første barn det ble søkt for, men som ikke fikk plass, og for det andre er det barn 
det ikke ble søkt om barnehageplass for, fordi foreldrene ikke regnet med at 
barnet ville få plass uansett. Underforstått ville disse søkt om plass ved full barne-
hagedekning, og denne gruppen har vi betegnet som ”latente søkere”.  

For det tredje er det en del barn som går i barnehage, men der foreldrene ville 
ønsket en lengre oppholdstid enn de har. De fleste av disse har søkt om lengre 
oppholdstid enn de fikk tildelt, men det er også noen som har søkt om kortere tid 
enn de egentlig ønsket. Grunnen til å søke kortere opphold enn de egentlig ville 
ønsket, kan for eksempel være at den barnehagen som er mest hensiktmessig med 
hensyn til beliggenhet, er en korttidsbarnehage, mens foreldrene egentlig ville 
ønsket lengre åpningstider. Se Tabell 2.4.  
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Tabell 2.4 Underdekning av barnehageplasser totalt og fordelt på 
aldergrupper. Andel av barn i de enkelte årskull.  
Desember 2003 

 0 år 1 og 2 år 3, 4 og 5 år 1 til 5 år 
Med barnehageplass 5 48 86 72
  Som fikk en annen oppholdstid 

enn de søkte om 
1 3 3 3

  Som søkte om kortere oppholdstid 
enn de egentlig trengte 

0 1 1 1

Ikke i barnehage 95 52 14 28
 Ønsket ikke plass 89 42 11 22
 Udekket etterspørsel til dagens priser 6 10 3 6
 Søkte uten å få plass 5 10 3 6
 Latente søkere 1 0 0 0
Etterspørsel etter barnehageplass 11 58 89 78
(N) 917 1.934 3.075 5.009
Kilde:  Spørreundersøkelse (ECON). 

Vi ser at med dagens prisnivå vil det være full dekning dersom det tilbys plasser 
til drøyt 70 prosent av barna, når vi ser ett- til femåringer under ett. For alders-
gruppen tre til fem år, må dekningen være i underkant av 90 prosent ved dagens 
prisnivå, mens full dekning for ett og toåringene er knapt 60 prosent5.  

Størst gap mellom behovet (med dagens priser) og faktisk dekning er det for barn 
mellom ett og tre år. Her er det 10 prosent av årskullet som ønsker plass uten å ha 
det. For barn over tre år, ser vi at avstanden mellom behov og faktisk dekning kun 
utgjør tre prosentpoeng, ifølge undersøkelsen. 

Undersøkelsen indikerer at etterspørselen blant nullåringene er 11 prosent, og at 
drøyt halvparten av disse ikke har plass i dag. Som vi så i avsnitt 2.1 er det særlig 
usikkerhet rundt tallene for de aller minste barna. Mens våre tall viser en 
dekningsgrad på 5 prosent for barn under ett år, viser SSBs tall fra 2002 en 
dekning på 2 prosent. Usikkerheten om antall som ønsker plass uten å ha det er 
like stor. Hvis det er 3 og ikke 6 prosent av årskullet som ønsker plass uten å få 
det, kan den reelle etterspørselen med andre ord være 5 prosent – det vil si under 
halvparten av det våre tall viser. 

Vi ser at omfanget av latente søkere er svært lavt. De som ønsker plass uten å ha 
det, har i alt overveiende grad også søkt om det.. Disse tallene betyr at folk i liten 
grad lar være å søke plass i barnehage for barna sine selv om utsiktene til å få 
plass kan være små. Antall avslåtte søknader er med andre ord en god indikator 
for mangelen på barnehageplasser til dagens priser. 

I tillegg til at det er en underdekning målt i plasser, ser vi at det er 3 prosent av ett 
til femåringer som har barnehageplass, men der foreldrene egentlig ville ønsket en 

                                                 
5 Vi gjør igjen oppmerksom på spørreundersøkelsens tall for dekning er noe høyere enn de som framkommer 

fra registerstatistikken og BFDs anslag over nye plasser i 2003.  
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lengre oppholdstid. Og det store flertall av dem som ønsker lengre oppholdstid, 
har også søkt om det. Det er likevel 1 prosent av ett til femåringene hvor 
foreldrene ønsker lengre oppholdstid enn de har søkt om. 

Antall plasser 
Basert på SSBs tall for antall barn i førskolealder, har vi beregnet hvor stor under-
dekningen er i antall barn og antall timer (omregnet til heltidsekvivalente plasser). 
I Tabell 2.5 oppsummerer vi underdekningen. 

Tabell 2.5 Underdekning. Antall barn og antall plasser. Barn 1 til 5 år. 
Desember 2003 

 
I prosent 
av alle 
barn  

1 til 5 år Antall barn

Antall timer 
omregnet til 

antall heltids-
ekvivalente 

plasser 
Udekket behov blant barn med barnehageplass 4 11.200 1.800
  Som fikk en annen oppholdstid enn de søkte 

om 
3 8.800 1.000

  Som søkte om kortere oppholdstid enn de 
egentlig ønsket 

1 2.400  800

Udekket behov blant barn uten barnehageplass 6 18.100 14.600
 Søkte uten å få plass 6 17.300 14.000
 Latente søkere 0 800 600
Udekket etterspørsel 16.400
Kilde:  Befolkningsstatistikk SSB. Spørreundersøkelse (ECON). 

Ved utgangen av 2003 var det knapt 300.000 barn mellom ett og fem år i Norge, 
ifølge SSBs befolkningsframskrivning. Med prosenttall for underdekning fra 
Tabell 2.4 tilsier dette at det ved utgangen av 2003 var knapt 20.000 barn mellom 
ett og fem år som ikke har plass, men som ville ønsket det under dagens vilkår, jf. 
Tabell 2.5. I tillegg var det rundt 11.000 barn i denne aldersgruppen som hadde 
barnehageplass med kortere oppholdstid enn de egentlig ønsker.  

Vi har også spurt foreldrene, både til barn som har plass og til barn som ikke har 
plass, hvor lang oppholdstid de ville ønsket til dagens vilkår. Basert på anslagene 
for andelen underdekning og gjennomsnittlig ønsket oppholdstid, kan vi dermed 
beregne hvor stor underdekningen er, målt i antall oppholdstimer. Antallet timer 
er da regnet om til hele plasser, ved å dele timetallet på 42,5 (heltidsekvivalente 
plasser). 

Barna som har barnehageplass, men der foreldrene søkte lengre oppholdstid enn 
de fikk, ønsket i gjennomsnitt knapt 5 timer mer per uke. Dersom denne gruppen 
av barn skulle fått tilfredsstilt sine ønsker, ville det kreve en økning i timetallet 
tilsvarende omtrent 1.000 heltidsplasser. Godt over halvparten av disse plassene 
ville vært til ett- og toåringene.  

Gruppen foreldre som egentlig ønsket lengre oppholdstid enn de søkte om, ville i 
gjennomsnitt ønsket 15 timer mer per uke. Ved full dekning ville denne gruppen 
med andre ord trolig søkt om lengre oppholdstid. Dersom ønskene til denne 
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gruppen skulle blitt tilfredsstilt, ville det være nødvendig med en økning i time-
tallet tilsvarende 800 heltidsplasser. 

Barna som søkte, men ikke fikk barnehageplass, ville i gjennomsnitt ønsket en 
oppholdstid på 35 timer per uke. De latente søkerne ville ønsket en oppholdstid på 
33 timer per uke i snitt.  

Når vi summerer underdekningen blant dem som har plass og dem som ikke har 
plass, ser vi at underdekningen blant ett- til femåringene ved utgangen av 2003 
utgjorde et timeantall tilsvarende omtrent 16.000 heltidsekvivalente plasser. I 
tillegg kommer den underdekkede etterspørselen fra nullåringene. Undersøkelsen 
indikerer at det utgjør rundt 4000 heltidsekvivalente plasser. 

2.3 Dagens priser 
I avsnittene ovenfor har vi drøftet etterspørselen gitt dagens prisnivå. I dette 
avsnittet presenterer vi analyser av hvilke priser foreldrene har oppgitt at de står 
overfor. Disse prisene må betraktes som et utgangsnivå for analysene i de 
følgende kapitlene av effekter av lavere priser. 

Faktiske priser, alle barn 
Figur 2.1 viser spredning i satsene foreldrene faktisk betaler, kumulert. Her har vi 
ikke tatt hensyn til hvor lang oppholdstid barna har eller om barna får modera-
sjoner.  

Figur 2.1 Foreldrebetaling per barnehageplass (kr/mnd). Prosent av 
barna som betaler de ulike satsene eller mindre 
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Note: Satsene er normert til 11 måneder ved at innbetaling per år er dividert på 11. 

Kilde: Spørreundersøkelse (ECON). 

Vi ser at rundt 60 prosent av barnehagebarna betalte mindre enn 2.750 kroner ved 
utgangen av 2003. Det vil si at minst 40 prosent av barna vil få sin sats redusert 
når det innføres en maksimalpris på 2.750 kroner. 
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Anslag på gjennomsnittlig pris på heltidsplass uten moderasjoner 
Selv om vi ikke har direkte informasjon om barnet har inntektsgradert betaling, 
har vi gjort anslag på prisen på heltidsplasser uten noen moderasjoner, for å 
kontrollere prisnivåene mot annen informasjon om prisene. Som anslag på 
gjennomsnittlig pris på heltidsplass uten moderasjoner har vi benyttet prisen på en 
heltidsplass for barn uten søsken i barnehagen og med foreldre med så høy inntekt 
at vi antar at de ikke får inntektsgradert betaling6. Med disse forutsetningene blir 
prisen på en heltidsplass uten moderasjoner ifølge denne spørreundersøkelsen 
3.040 kroner per måned.  

Til sammenligning var gjennomsnittlig pris for en heltidsplass uten moderasjoner 
på 3.263 kroner høsten 2002, ifølge prisundersøkelsen i ECON (2003). Prisene i 
spørreundersøkelsen indikerer således et prisfall fra høsten 2002 til høsten 2003 
på 7,5 prosent. SSBs prisundersøkelser fra et utvalg kommunale og private barne-
hager viser prisnedgang fra august 2002 til august 2003 på i gjennomsnitt (uveid) 
mellom 7 og 8 prosent i kommunale barnehager og 3,4 prosent i private barne-
hager. Prisfallet er altså noe større ifølge resultatene i denne spørreundersøkelsen 
enn i SSBs undersøkelse. Både resultatene fra denne spørreundersøkelsen og 
SSBs prisundersøkelse er usikre. SSBs undersøkelse er basert på et relativt stort 
utvalg av kommuner, men et begrenset utvalg private barnehager. I tillegg tas det 
ved utarbeidelsen av gjennomsnittstallene i SSBs undersøkelse ikke hensyn til at 
det er forskjellig antall barnehagebarn i de ulike fylkene (uveide gjennomsnitt). 
Samlet sett synes prisanslaget på 3.040 å være i tråd med disse to undersøkelsene.  

Priser på heltidsplasser  
I dette avsnittet ser vi kun på betalingssatsene for barn med heltidsplass, det vil si 
med oppholdstid på 41 timer eller mer per uke. Fra spørreundersøkelsen vet vi 
hvilke priser foreldrene faktisk betaler, men vi vet ikke nødvendigvis om det er 
gitt søskenmoderasjon eller redusert sats på grunn av lav inntekt. For å få et bilde 
av prisfordelingen, ser vi på betalingssatsene bare blant dem som er barn nummer 
én og har heltidsplass. En del av barna i dette materialet vil ha reduserte satser på 
grunn av lav inntekt hos foreldrene. Fordelingen av prisene på heltidsplasser uten 
søskenmoderasjon er vist i Figur 2.2. 

                                                 
6  I alle kommuner unntatt Oslo har vi antatt at barn i familier med en inntekt på 400.000 kroner eller mer, 

ikke får redusert pris som følge av inntektsgradert betaling. I Oslo har vi satt denne grensen til 600.000 
kroner.  
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Figur 2.2 Foreldrebetaling for heltidsplass uten søskenmoderasjon 
(kr/mnd). Prosent av barna som betaler de ulike satsene eller 
mindre 
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Note: Satsene er normert til 11 måneder ved at innbetaling per år er dividert på 11. 

Kilde: Spørreundersøkelse (ECON). 

Vi ser at i underkant av 40 prosent av disse barna betaler mindre enn 2.750 
kroner. Med en maksimalpris på 2.750 kroner må altså prisen reduseres for 60 
prosent av disse barna.  

Priser på deltidsplasser 
Blant deltidsbarna varierer oppholdstiden fra under 10 timer til 40 timer per uke. 
Figur 2.3 viser de faktiske prisene på deltidsplasser for barn uten søsken-
moderasjon. En del av barna som omfattes av figuren kan ha redusert betaling på 
grunn av lav familieinntekt. Ulik ukentlig oppholdstid i barnehagen er den 
viktigste kilden til prisvariasjoner for barn med deltidsplass i barnehage.  
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Figur 2.3 Foreldrebetaling deltidsplass for barn uten søskenmoderasjon 
(kr/mnd). Prosent av barna som betaler de ulike satsene eller 
mindre 
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Kilde:  Spørreundersøkelse (ECON). 

Figuren viser at en under 10 prosent av barna med deltidsplass i dag betaler 
høyere pris enn de 2.750 kroner, mens omtrent halvparten av deltidsbarna uten 
søskenmoderasjon betaler mer enn den planlagte maksimalprisen på 1.750 kroner. 

For å eliminere ulikheter i oppholdstid som kilde til prisforskjeller har vi også 
skalert opp satsene det enkelte barn med deltidsplass betaler, til å gjelde heltids-
plass. Vi har med andre ord beregnet en pris per uketime per barn og multiplisert 
med 42,5 – som vi anslår som gjennomsnittlig oppholdstid per uke for en heltids-
plass, jf. Figur 2.4. 
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Figur 2.4 Foreldrebetaling for deltidsplass, barn uten søskenmoderasjon. 
Timepriser normert opp til heltid (kr/mnd). Prosent av barna 
som betaler de ulike satsene eller mindre 
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Note Satsene er normert til 11 måneder ved at innbetaling per år er dividert på 11, og normert til heltid ved 
å beregne en timepris og multiplisere med 42,5. 

Kilde: Spørreundersøkelse (ECON). 

Vi ser at prisene for deltidsbarna målt som pris for en normert heltidsplass, er 
høyere enn prisene for heltidsbarna.  

Søskenmoderasjon 
Fra spørreundersøkelsen har vi noe informasjon om omfanget av søsken-
moderasjon. De foreldrene som har flere barn i barnehage og betaler for alle barna 
samlet, har fått spørsmål om de kjenner eventuell søskenmoderasjonssats. 

Gjennomsnittssatsen blant dem som oppgir en sats, er henholdsvis 12 prosent 
rabatt for barn nummer to og 7 prosent rabatt for barn nummer tre. Dette er svært 
lave satser sammenlignet med hva vi kan anta, jf. f.eks. ECON (2003) eller Eibak 
m.fl. (2003). Gjennomsnittlig søskenmoderasjonssats kan ifølge ECON (2003) 
anslås til om lag 25 prosent. SSBs prisundersøkelser tilsier at satsene for 
søskenmoderasjon ligger mellom 20 og 50 prosent. Disse avvikene tilsier at 
materialet gir begrenset informasjon om omfanget av søskenmoderasjon. 

Småbarnstillegg 
Som nevnt er det en del kommune som har egne, høyere satser for barn under tre 
år. Begrunnelsen for å ta et slikt ”småbarnstillegg” er at det er høyere kostnader 
forbundet med plasser til de minste barna, fordi det kreves høyere bemanning til 
disse barna. Fra spørreundersøkelsen får vi noe informasjon om omfanget av små-
barnstillegg. Foreldre til barn under tre år som har barnehageplass og samtidig 
søsken i barnehage som de betaler for samlet, har fått spørsmål om de betaler 
småbarnstillegg. Av de 498 barna hvor foreldrene fikk dette spørsmålet, er det 176 

 21 



- ECON Analyse - 
Etterspørselen etter barnehageplasser  

(35 prosent) som oppgir at de betaler småbarnstillegg. Disse oppgir i snitt at de 
betaler 580 kroner ekstra. 

En annen måte å belyse omfanget av prisdifferensiering mellom små og større 
barn, er å se på hvordan gjennomsnittssatsene varierer mellom aldersgruppene. 
Tabell 2.6 viser gjennomsnittlig sats for barn med heltidsplass i ulike alders-
grupper.  

Tabell 2.6 Foreldrebetaling per barnehageplass for barn med heltidsplass. 
Gjennomsnitt for hver aldersgruppe* 

Priser i kroner  
per måned 

I alt 0 år 1 og 2 år 3, 4 og 5 år 

Gjennomsnittlig sats 2.870 3.220 2.930 2.840 
(N) 2.125 27 604 1.494 
Note: Satsene er normert til 11 måneder ved at innbetaling per år er dividert på 11, og normert til heltid ved 

å beregne en timepris og multiplisere med 42,5. 

Kilde: Spørreundersøkelse (ECON). 

Vi ser at satsene er lavere jo eldre barna er. Forskjellen mellom gjennomsnitts-
prisen for den eldste aldersgruppen og for ett- og toåringene er 90 kroner, mens 
det er ytterligere 290 kroner dyrere i snitt for barn under ett år. At disse for-
skjellene er mindre enn de beløpene foreldrene har oppgitt som småbarnstillegg, 
må ses i sammenheng med at tallene i Tabell 2.6 også omfatter de barna som ikke 
betaler noe småbarnstillegg. 

Friplasser 
Av de barna i vårt utvalg som har barnehageplass, oppgir foreldrene til 2,6 prosent 
at de har hel eller delvis friplass. Dette stemmer svært godt med resultatene fra 
kartleggingen av foreldrebetaling som ECON gjennomførte høsten 2002 (ECON, 
2003). 
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3 Etterspørselen basert på 
hypotetiske spørsmål 

I dette avsnittet beskriver vi effektene på etterspørselen etter barnehageplasser av 
lavere priser slik de framgår av svarene på hypotetiske spørsmål til foreldrene i 
den spørreundersøkelsen vi har gjennomført. En samlet vurdering av etter-
spørselen gis i kapittel 6.  

Gruppen av foreldre som ikke ønsker barnehageplass til barna sine i dag, har fått 
spørsmål om prisen hadde noen betydning for beslutningen om ikke å ville ha 
barna i barnehage. De som svarte ja på det spørsmålet, fikk så spørsmål om de 
ville valgt annerledes dersom prisen for en heltidsplass hadde vært 1.500 kroner. 
Var svaret ”nei” ble respondenten spurt om hun eller han ville valgt annerledes 
med en heltidspris på 1.000 kroner og videre nedover. Svarte respondenten at hun 
eller han ville valgt annerledes ved 1.500 kroner, fikk hun spørsmål om hun også 
ville valgt annerledes ved suksessivt høyere priser. Ved å endre de hypotetiske 
prisene med 500 hele kroner fra spørsmål til spørsmål, mener vi at forskjellene er 
små nok til at vi kan fange opp eventuelle terskelverdier. Samtidig er forskjellene 
store nok til at foreldrene kan ventes å betrakte dem som å ha betydning på deres 
valg. Valg av mindre intervaller ville ikke stått i forhold til den usikkerheten som 
vil ligge i svar på denne typen spørsmål. Ved å velge hele 500-kroners-intervaller 
har vi imidlertid ikke stilt eksplisitte spørsmål om atferden ved de to trinnene i 
maksimalprisreformen; 2.750 kroner og 1.750 kroner.  

Gjennom spørsmålene ble det identifisert en ”kritisk pris”, hvorved de enkelte 
foreldrene ville valgt barnehage for sine barn. Når den kritiske prisen (den maksi-
male betalingsviljen) for barnehageplass var funnet, ble respondenten spurt om 
hvor lang oppholdstid for barnet hun eller han i dette tilfellet ville foretrukket. 

Individuelle eller gruppevise beslutninger for barna 
For familier med flere barn som ikke går i barnehage, kan en se for seg to prinsi-
pielt ulike beslutningsprosesser dersom prisene går ned. Én modell er at beslut-
ningen om å ha barna i barnehage treffes for hvert barn individuelt. Et eksempel 
kan være en familie med tre barn på 5, 3 og 1 år der en av foreldrene er hjemme i 
dag. Familien ønsker plass til den eldste hvis prisen bare blir litt lavere enn i dag, 
mens det er uaktuelt å sende den yngste i barnehage, uansett pris, og mor eller far 
vil uansett være hjemme med minstemann. Det blir dyrt å sende to i barnehage når 
mor eller far likevel er hjemme, men hvis prisen blir tilstrekkelig lav, vil de velge 
at også treåringen går i barnehage. Denne gruppen av foreldre har fått spørsmål 
om sin reservasjonspris for hvert barn for seg. 
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En annen modell er at beslutningen om å ha barna i barnehage eller ikke, treffes 
for alle barna under ett. Et nærliggende eksempel vil være en familie der én av 
foreldrene er hjemme med tre barn. Så lenge mor eller far er hjemme er det 
uaktuelt å sende barna i barnehage. Men dersom prisen på barnehageplass blir til-
strekkelig lav, kan en se for seg at også den hjemmeværende vil gå ut i yrkeslivet. 
I så fall vil familien trolig ønske barnehageplass til alle barna. For denne typen 
familier vil det være prisen på å ha alle barna i barnehage som vil være relevant. 
Dersom det gis søskenmoderasjon, vil prisen for alle være lavere enn summen av 
fullpris for hvert av barna. Reservasjonsprisen for det enkelte barn, som er den vi 
er ute etter, er beregnet ved å fordele totalsummen på alle barna. Vi har gjort 
beregninger både med og uten en forutsetning om søskenmoderasjon. 

For å kartlegge hvilken modell som er relevant, har vi stilt foreldrene spørsmål om 
beslutningen om barnehage ville treffes for hvert barn individuelt eller for begge/-
alle barna samlet. Svaret de ga på dette, bestemte i neste omgang hvilke spørs-
målsformuleringer med hensyn til pris som var relevante. 

Søskenmoderasjon 
Hvis det gis moderasjon for søsken, vil fullprissatsen kunne være høyere enn det 
som er foreldrenes maksimale betalingsvilje, hvis det dreier seg om barn som har 
rett til søskenmoderasjon. I dag varierer satsene for søskenmoderasjon betydelig, 
og i enkelte private barnehager gis det ingen moderasjon for søsken i det hele tatt. 
Høsten 2002 var gjennomsnittlig moderasjonssats i private og kommunale barne-
hager drøyt 25 prosent. Det vil si at første barn betalte full pris mens barn nummer 
to i snitt fikk et avslag på 25 prosent.7 Hvordan eventuelle satser for søsken-
moderasjon vil se ut under et system med maksimalpriser, er usikkert, men det er 
grunn til å tro at moderasjonssatsen vil gå ned.8 Når vi har analysert prisfølsom-
heten har vi derfor tatt utgangspunkt i to modeller:  

• Én modell der det ikke er noen søskenmoderasjon. Det innebærer at full-
prissatsen for den enkelte familie maksimalt kan være det beløpet som de 
oppgir som sin reservasjonspris. 

• En annen modell der vi forutsetter at det gis søskenrabatt på 25 prosent. Det 
innebærer at vi for de barna som ville ha rett til søskenmoderasjon har lagt 
inn en fullprissats som ligger over familiens reservasjonspris; slik at prisen 
de oppgir utgjør 25 prosent av fullprisen vi har lagt inn.  

Disse to modellene kan betraktes som ytterpunkter. 

Deltidsplasser 
Når prisene går ned, kan vi vente at familier som i dag har deltidsplass til barna, 
vil ønske å forlenge oppholdstiden. Foreldre til barn som har deltidsplasser i dag 
fikk derfor tilsvarende spørsmål som vi stilte til foreldre til barn uten barnehage-
plass: Vi spurte først om prisen hadde betydning for at de ikke valgte lengre 

                                                 
7  ECONrapport 04/03 Maksimalpris i barnehager. 
8  For det første vil lavere fullprissatser gjøre det mindre ”nødvendig” å gi moderasjon for søsken, noe som 

tilsier at barnehageeierne justerer moderasjonen ned. For det andre vil reduksjon i moderasjonssatsene 
innebære en mulighet for barnehager med trang økonomi til å kunne redusere inntektsbortfallet når det 
settes et tak på foreldrebetalingen. 
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oppholdstid i barnehage. De som svarte ja på det, fikk spørsmål om de ville valgt 
en lengre oppholdstid dersom prisen på en heltidsplass var 1.500 kroner. De som 
svarte nei, fikk spørsmål om de ville valgt annerledes ved 1.000 kroner osv. 
nedover. De som svarte ja ved 1.500 fikk spørsmål om de også ville valgt anner-
ledes ved 2.000 kroner osv. Når ”kritisk pris” var funnet, fikk de spørsmål om 
hvor lang oppholdstid de ville ønsket. 

I avsnittene nedenfor presenterer vi resultatene av undersøkelsen. 

3.1 Barn uten plass i dag 
I dag er det 37 prosent av barna under seks år som ikke går i barnehage. En del av 
disse ville ønsket plass til prisene som gjelder i dag, men i alt 30 prosent av barn 
under skolealder ønsker ikke plass til dagens priser, jf. Tabell 2.4. 

Vi ser først på i hvilken grad etterspørselen etter barnehageplasser i de ulike 
aldersgruppene vil endre seg når prisene reduseres. Deretter ser vi på hvor mange 
oppholdstimer de vil etterspørre.  

3.1.1 Antall plasser til barn mellom tre og fem år 
Figur 3.1 viser hvordan etterspørselen vil øke fra dagens nivå ved ulike prisnivåer 
for heltidsplass. Etterspørselen gjelder både de som vil ønske heltidsplass og de 
som vil ha kortere oppholdstider. Etterspørselen målt i oppholdstider kommer vi 
tilbake til i avsnitt 3.1.4. Figuren viser etterspørselen både med og uten søsken-
moderasjon, jf. innledningen til dette kapitlet. 

Figur 3.1 Prisfølsomhet i etterspørselen etter barnehageplasser blant tre-, 
fire- og femåringer. Økning i etterspørselen (målt i prosent av 
barn i aldersgruppen) ved ulike priser per måned for en 
heltidsplass 
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Kilde: Spørreundersøkelse (ECON). 

Spørreundersøkelsen indikerer at en reduksjon i prisene fra dagens nivå ned til 
2.500 kroner vil ha svært liten effekt på etterspørselen etter barnehageplasser.  
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Det er først når prisen faller under 2.500 kroner at det ser ut til å få noen effekt på 
foreldrenes ønske om å ha tre-, fire- og femåringer i barnehage. Sammenlignet 
med dagens etterspørsel, vil en prisreduksjon til omkring 1.500 kroner utløse en 
ytterligere etterspørsel etter barnehageplasser på 4 prosent av antall barn i alderen 
tre til fem år, ifølge disse analysene. På grunnlag av SSBs tall for antall barn 
mellom tre og fem år, kan vi anslå at økningen utgjør i størrelsesorden 8000 barn. 
Effektene av å redusere prisene til under 1.500 kroner synes små. 

Som vi ser av figuren, har det marginal betydning for etterspørselen blant tre- til 
femåringer om det praktiseres søskenmoderasjon eller ei. Det kan for det første 
forklares ved at det er få barn i denne aldersgruppen som vil ha rett til søsken-
moderasjon. Vi har lagt til grunn at eldste barn betaler full pris, mens søsken-
moderasjonen gis til eventuelle yngre søsken. For det andre ser vi at prisfølsom-
heten for disse barna er relativt lav – selv om satsene ble satt ned til 500 kroner, 
vil etterspørselen kun øke med 5 prosentpoeng. Dermed vil en forskjell i prisen på 
25 prosent for en gruppe av barna ha relativt liten effekt på etterspørselen. 

Som vi skal se nedenfor kan søskenmoderasjon ha større betydning for etter-
spørselen blant de yngre barna. 

3.1.2 Antall plasser til barn på ett og to år 
Svarene fra spørreundersøkelsen tyder på at en prisreduksjon vil ha betydelige 
effekter på ønskene om barnehageplass for ett og toåringer. Her ser vi dessuten at 
det vil være en viss forskjell i etterspørselen avhengig av om det praktiseres 
søskenmoderasjon eller ei, jf. Figur 3.2.  

Figur 3.2 Prisfølsomhet i etterspørselen etter barnehageplasser blant ett- 
og toåringer. Økning i etterspørselen (målt i prosent av barn i 
aldersgruppen) ved ulike priser per måned for en heltidsplass 
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Kilde: Spørreundersøkelse (ECON). 

I en situasjon uten søskenmoderasjon ser vi at en reduksjon i prisene ned mot 
2.500 kroner vil innebære en økning i etterspørselen på knapt 4 prosent sammen-
lignet med dagens nivå. Basert på SSBs tall for antall ett- og toåringer i 
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befolkningen, tilsvarer dette omtrent 4.000 barn. Relativt mange av barna i denne 
aldersgruppen har eldre søsken i barnehage, og vil således ha rett til søsken-
moderasjon i den grad det er slike ordninger. Når prisfølsomheten dessuten er høy 
i denne aldersgruppen, fører dette til at etterspørselen blir klart høyere i et system 
med enn i et system uten søskenmoderasjon. Med 25 prosent søskenmoderasjon 
vil etterspørselen blant ett- og toåringer ved en fullpris på 2.500 kroner, bli ytter-
ligere 2 prosentpoeng høyere enn uten moderasjon. Det tilsvarer ca. 2.000 barn til. 

Med priser ned mot 1.500 kroner, vil etterspørselen øke med 15 prosentpoeng 
sammenlignet med dagens etterspørsel. Dette innebærer at omtrent 17.000 flere 
barn enn i dag vil ønske barnehageplass. På dette prisnivået ser søskenmodera-
sjonen ut til å ha mindre betydning. 

3.1.3 Antall plasser til barn under ett år 
Analysene av de hypotetiske spørsmålene indikerer at etterspørselen blant de aller 
yngste barna er svært følsom for endringer i prisnivået.  

Figur 3.3 Prisfølsomhet i etterspørselen etter barnehageplasser for 
nullåringer. Økning i etterspørselen (målt i prosent av barn i 
aldersgruppen) ved ulike priser per måned for en heltidsplass 
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Kilde: Spørreundersøkelse (ECON). 

Dersom prisene på heltidsplasser faller ned mot 2.500 kroner, ser det ut til at etter-
spørselen vil øke med rundt 10 prosentpoeng dersom det ikke gis søsken-
moderasjon. Dette innebærer at rundt 5.000 flere barn enn i dag vil ønske barne-
hageplass. Med 25 prosent søskenmoderasjon kan ytterligere 3.000 nullåringer 
ønske plass ved en pris på 2.500 kroner, ifølge disse tallene. 

Ved priser ned mot 1.500 kroner tyder svarene på at ønskene om barnehageplass 
øker fra dagens 10 prosent til nær 35 prosent selv for barn under ett år. Det betyr 
at omtrent 13.000 flere barn enn i dag vil ønske barnehageplass. På dette pris-
nivået vil søskenmoderasjon ha marginal betydning for etterspørselen. 
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3.1.4 Oppholdstid9 blant ”nye” barnehagebarn 
I dette avsnittet ser vi på effekter av lavere priser på etterspørselen målt i opp-
holdstid. I tillegg til å spørre foreldrene om de ønsker plass ved ulike priser, har vi 
spurt hvor mange oppholdstimer per uke de ville ønske. Spørsmålene har vært stilt 
slik at prisene vi har bedt dem forholde seg til har vært priser på heltidsplasser, og 
så har vi bedt dem forutsette at prisene på deltidsplasser ville reduseres tilsvar-
ende. 

Analysene viser at det er en klar tendens til at jo lavere reservasjonspris foreldrene 
har, jo kortere oppholdstid ønsker de for barna. Dette er særlig markert for den 
eldste gruppen av førskolebarn, men gjelder også for de yngre barna. En slik 
tendens virker intuitivt rimelig; foreldre som har lav betalingsvillighet for barne-
hageplass er kanskje i stor grad hjemmeværende, og det er da rimelig at de uansett 
ikke vil ønske at barna skal ha full dag i barnehage. 

Som vi så i forrige avsnitt er det særlig for den yngste aldersgruppen at etter-
spørselen er følsom for prisendringer. Det er kanskje ikke så overraskende at 
foreldre til de aller minste barna legger stor vekt på hva det koster når de vurderer 
om de skal sende barna i barnehage. Én forklaring på dette kan være at de ser at 
barna kunne hatt glede av samvær med andre barn, og at de ville hatt dem i barne-
hage dersom det ikke var for dyrt. 

Mer oppsiktsvekkende er det kanskje at over 40 prosent av foreldrene til null-
åringene oppgir at de ville ønsket heltidsplass hvis prisen først ble lav nok. 
Andelen som ville ønsket heltidsplass hvis de først skulle sende barna i barnehage 
er faktisk høyere blant foreldre til nullåringer enn blant foreldrene til de eldre 
barna. Dette virker intuitivt lite rimelig. De aller fleste foreldre har rett til full lønn 
i ti måneder mens de er hjemme med barna. 

Vi har gjort analyser av etterspørselen målt i antall timer ved ulike satser for 
heltidsplass. Vi har da først beregnet gjennomsnittlig ønsket oppholdstimer per 
uke. Deretter har vi skalert opp ved å multiplisere med antall barn i førskolealder, 
fra SSBs befolkningsstatistikk. Til slutt har vi regnet om de etterspurte oppholds-
timene til heltidsekvivalente plasser ved å dele på 42,5 (som vi har forutsatt er 
gjennomsnittlig oppholdstid for en heltidsplass).  

Tabell 3.1 viser hvor mange flere plasser med ulik oppholdstid det vil bli behov 
for ved ulike fullprissatser ifølge foreldrenes svar de hypotetiske spørsmålene. 

                                                 
9  Beregningene i dette avsnittet er basert på at det vil gjelde 25 prosent søskenmoderasjon. Lavere 

gjennomsnittlige moderasjonssatser vil innebære at etterspørselen til et gitt prisnivå vil være lavere, jf. 
avsnitt 3.1.1. Tilsvarende beregninger uten søskenmoderasjon er presentert i  i vedlegg. Tabell 3.1
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Tabell 3.1 Økning i antall plasser ved prisreduksjoner. Barn ett- til fem år . 
Barn som det ikke ønskes plass for ved dagens priser. Forutsatt 
at det gis søskenmoderasjon 

Pris på 
heltidsplass 

før evt. 
moderasjon 

0-15 
timer 

15-25 
timer 

25-41 
timer 

41 timer 
eller mer

Sum 
antall 
barn 

Omregnet til 
heltidsekvivalente 

plasser 
3.000 100 400 800 1.800 3.000 2.400
2.500 400 1.100 2.300 4.100 7.800 6.200
2.000 1.000 3.100 5.700 8.300 18.200 13.600
1.500 1.700 5.400 7.900 10.400 25.400 18.300
1.000 2.300 5.800 8.200 10.600 26.800 19.000
500 2.300 5.900 8.300 10.600 27.000 19.200
Note: Vi har lagt til grunn at en heltidsplass tilsvarer 42,5 timer per uke.  

Kilde: Spørreundersøkelse (ECON). 

Vi ser at et prisnivå omkring 2.500 kroner vil innebære at det etterspørres rundt 
8.000 flere barnehageplasser enn i dag, gitt at det gis 25 prosent moderasjon til 
søsken. Omtrent halvparten av økningen vil være deltidsplasser. Økningen målt i 
antall ønskede oppholdstimer tilsvarer omtrent 6.000 heltidsplasser. De aller fleste 
av disse plassene vil gjelde ett- og toåringer, ifølge undersøkelsen. Antall plasser 
med ulike oppholdstider fordelt på aldersgrupper er presentert i vedlegg 1. 

Dersom prisene faller til rundt 1.500 kroner, vil det etterspørres plasser til 25.000 
flere barn enn i dag. Litt mindre enn halvparten av denne etterspørselen gjelder 
heltidsplasser. Regnet i antall timer tilsvarer etterspørselen en økning på rundt 
18.000 heltidsekvivalente plasser. Fortsatt er det ett- og toåringene som står for 
det aller meste av etterspørselsøkningen. 

3.2 Økning blant dagens deltidsbarn10 
Så langt har vi sett på gruppen av barn hvor foreldrene ikke ønsker plass til 
dagens prisnivå, men som svarer at de kan tenke seg plass hvis prisene blir lavere. 
En annen interessant gruppe er de barna som i dag har deltidsplass. Vi har spurt 
foreldrene til disse barna om de ville valgt lengre oppholdstid dersom prisen var 
lavere. I utvalget er det så få barn under ett år med deltidsplass at det er umulig å 
gjøre beregninger av prisfølsomhet for denne aldersgruppen. Analysene omfatter 
derfor kun ett- til femåringer. 

Vi ser at for et klart flertall av disse barna svarer foreldrene at det ikke er aktuelt 
med lengre oppholdstid selv om prisen reduseres. Blant barna som i dag har 
deltidsplass, vil foreldrene til 22 prosent ønske lengre oppholdstid dersom prisen 

                                                 
10  For denne gruppen av barn har vi sett bort fra effekter av søskenmoderasjon. Det har sammenheng med at 

det er usikkert om foreldrene når de har svart, har regnet inn en moderasjonssats eller ikke. Barna med 
rett til moderasjon, får jo det allerede på den plassen de har. Det er grunn til å tro at noen har regnet inn 
moderasjon mens andre ikke har gjort det. Effekten av søskenmoderasjon vil uansett ikke være stor for 
denne gruppen: Den beløpsmessige betydningen av 25 prosent moderasjon er liten når det kun dreier seg 
om en økning i antall timer i barnehagen (disse barna går jo allerede i barnehage). 
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på en heltidsplass skulle bli så lav som 500 kroner. Omtrent halvparten av disse 
ønsker heltid mens den andre halvparten ønsker lengre deltid enn før.  

Figur 3.4 nedenfor viser andelen barn det ønskes lengre oppholdstid for ved ulike 
lavere priser for heltidsplass. Vi har gruppert svarene i to grupper. Den ene 
gruppen er barn hvor foreldrene ved ny og lavere pris ønsker å gå fra deltid til 
heltidsplass. Den andre gruppen er barn hvor foreldrene ønsker flere timer per uke 
enn i dag ved lavere pris, men ikke heltidsplass. Utslagene er vist i figuren neden-
for.  

Figur 3.4 Barn ett til fem år med deltidsplass hvor foreldrene ønsker 
lengre oppholdstid ved lavere pris. For barn hvor ny ønsket 
oppholdstid er heltidsplass og samlet for alle deltidsbarn som 
det ønskes lengre oppholdstid for. Prosent av barn ett til fem år 
med deltidsplass, avhengig av pris på heltidsplass 
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Ved heltidspris omkring 2.500 kroner er utslagene i etterspørselen små. Ved 
denne prisen vil foreldrene til knapt 5 prosent av barna med deltidsplass ønske økt 
oppholdstid. Kommer prisen ned mot 1.500 kroner, blir det et behov for å omgjøre 
drøyt 10 prosent av deltidsplassene til heltidsplasser. I tillegg må omtrent like 
mange deltidsplasser forlenges som følge av ønsker om lengre deltidsopphold i 
barnehagen. En ytterligere reduksjon i prisene ser ikke ut til å slå ut i økt etter-
spørsel. 

I Tabell 3.2 nedenfor viser vi hvor stor effekt lavere priser kan ha på antall 
ønskede oppholdstimer. Som nevnt vil noen gå fra deltid til heltid, mens andre vil 
ønske å gå fra en ”kort” deltidsplass til en lengre deltidsplass. Vi har derfor 
illustrert økningen både målt i antall barn som vil øke oppholdstiden og i økning i 
antall heltidsekvivalente plasser. Anslagene er basert på SSBs tall for antall barn i 
den relevante aldersgruppen. 
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Tabell 3.2 Økning i ønskede oppholdstimer for barn ett til fem år som i dag 
har deltidsplass. Sammenlignet med dagens etterspørsel. 
Avhengig av pris per måned for en heltidsplass før 
moderasjoner 

 Antall barn som vil 
ha lengre 

oppholdstid

Antall timer 
omregnet til antall 

normerte 
heltidsplasser

3.000 600 300
2.500 4.000 1.400
2.000 13.900 4.800
1.500 18.900 6.500
1.000 19.400 6.600
500 19.400 6.600
Note: Vi har lagt til grunn at en heltidsplass tilsvarer 42,5 timer per uke. 

Kilde: Spørreundersøkelse (ECON). 

Som vi ser av Tabell 3.2 er det 4.000 barn som vil ønske lengre oppholdstid der-
som fullprissatsen blir omkring 2.500 kroner. Økningen i etterspørsel vil tilsvare 
omtrent 1.400 heltidsplasser. Her vil to av tre plasser gjelde tre-, fire- og fem-
åringer, mens resten vil gjelde ett- og toåringer.  

Med priser ned mot 1.500 kroner, vil foreldrene til rundt 19.000 barn ønske økt 
oppholdstid sammenlignet med i dag. Økningen i oppholdstid tilsvarer ca. 6.500 
heltidsekvivalente plasser sammenlignet med dagens nivå. Her vil tre av fire 
plasser gjelde den eldste aldersgruppen, mens resten av plassene gjelder ett- og 
toåringer. 
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4 Ønsker om barnehageplass 
høsten 2004 

Ved siden av å stille foreldrene spørsmål om hvordan deres ønsker om barnehage-
plass avhenger av prisene, jf. kapittel 3, har vi også stilt direkte spørsmål om hva 
de ønsker for barna sine for høsten 2004. I spørsmålene har vi da bedt foreldrene 
forutsette at heltidssatsen blir maksimalt 2.750 kroner, og at deltidsplasser blir 
priset slik at timeprisen blir den samme som for en heltidsplass.  

Svarene er oppsummert i Tabell 4.1. Barna er gruppert ut fra hvor mange år de 
fyller i 2004. Spørsmålet om ønsket barnehageplass fra høsten 2004 er ikke stilt 
for barn som fyller ett år i løpet av 2004. Årsaken er at noen av de barna ikke var 
født da spørreundersøkelsen ble gjennomført. 

Tabell 4.1 Etterspørsel etter barnehageplass høsten 2004. I prosent av alle 
barn i de enkelte årsklassene  

 1-5 år 1 og 2 år 3, 4 og 5 år 
Ønsker ikke barnehageplass 15 30 7 
Ønsker barnehageplass 81 65 91 

 Deltid 36 29 40 

 Inntil 15 timer per uke 5 3 6 

 15-25 timer per uke 11 9 12 
 25-41 timer per uke 20 17 22 
 Heltid 45 36 51 

Ikke sikker 3 5 2 

(N) 4.871 1.868 3.003 
Kilde:  Spørreundersøkelse (ECON). 

Vi ser at omkring 80 prosent av barna mellom ett og fem år vil ønske barnehage-
plass høsten 2004. Blant barn over tre år er det i overkant av 90 prosent som vil 
ønske plass. Når vi sammenligner denne etterspørselen med den som gjaldt høsten 
2003 (se Tabell 2.4) er andelene av årskullene det ønskes plass for, klart høyere 
enn ved utgangen av 2003. Blant ett- og toåringene ønskes det plass for 65 prosent 
av barna, en økning fra 58 prosent fra utgangen av 2003 (spørreundersøkelsen). 
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Blant tre- til femåringene øker andelen av barna det ønskes plass for fra 89 
prosent i 2003 til 91 prosent høsten 2004, ifølge disse svarene.  

Disse økningene er klart høyere enn den økningen i etterspørselen som kan 
avledes fra svarene på de hypotetiske spørsmålene i kapittel tre blant tre- til fem-
åringene. For ett- til toåringene er forskjellen mindre.  

I Tabell 4.2 har oppsummert antall barn i de to alderskategoriene som ønsker 
barnehageplass høsten 2004. Tallene framkommer ved at andelene fra Tabell 4.1 
multipliseres med anslag for antall barn i de to aldergruppene ved utgangen av 
2004. Antall barn er hentet fra SSBs befolkningsframskrivning. 

Tabell 4.2 Etterspørsel etter barnehageplass høsten 2004. Antall barn 
samlet og fordelt på aldersgrupper  

 1-5 år 1 og 2 år 3, 4 og 5 år 
Ønsker ikke barnehageplass 45.700 33.300 12.300 
Deltid 104.000 32.900 71.200 
 Inntil 15 timer per uke 13.600 3.700 9.900 
 15-25 timer per uke 31.800 10.600 21.300 
 25-41 timer per uke 58.600 18.600 40.000 
Heltid 132.000 40.200 91.800 
Note Andelen som svarte ”vet ikke” på spørsmål om de ønsket barnehageplass høsten 2004 er holdt 

utenom i disse beregningene. 

Kilde:  Spørreundersøkelse (ECON). 

Av Tabell 4.2 ser vi at det i alt vil være behov for i overkant av 130.000 heltids-
plasser fra høsten 2004. I tillegg trengs det drøyt 100.000 deltidsplasser. 

Disse etterspørselstallene forutsetter som nevnt at maksimalprisene blir 2.750 
kroner og at prisene på deltidsplasser reduseres slik at timeprisen blir den samme 
som for heltidsplasser. I dag er timeprisene noe høyere for deltidsplasser enn for 
heltidsplasser, jf. 2.3. Dersom det blir tilfellet også fra høsten 2004, kan etter-
spørselen etter deltidsplasser bli noe lavere.  
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5 Etterspørselen basert på 
økonometrisk analyse 

Som del av utredningsarbeidet har vi estimert en etterspørselsmodell etter barne-
hageplasser. Modellen er estimert på data fra spørreundersøkelsen. Estimeringen 
innebærer at vi har studert den statistiske samvariasjonen mellom tilbøyeligheten 
til at foreldrene ønsker plass i barnehage for sine barn og ulike variabler. Dette 
innebærer at resultatene er basert på hva foreldrene faktisk gjør, og ikke sier hva 
de vil gjøre under ulike hypotetiske antagelser, som i kapittel 3.  

Variablene er foreldrenes faktiske og potensielle inntekter, barnets alder, indi-
katorer for arbeidsmarkedssituasjonen i kommunen, indikatorer for foreldrenes 
holdninger knyttet til det å selv ha det daglige tilsynet for barna, antall barn i før-
skolealder i familien, den gjennomsnittlige foreldrebetalingen for en heltidsplass i 
barnehage i kommunen og en indikator for inntektsgraderingen i foreldrebetal-
ingen i kommunen. Modellen og resultatene er nærmere beskrevet i vedlegg 1. 

5.1 Gjennomsnittlig prisfølsomhet 
Ifølge modellresultatene øker etterspørselen etter barnehageplasser når prisen 
reduseres. Den prosentvise økningen i etterspørselen ved en gitt prisreduksjon er 
forskjellig for små og større barn. En reduksjon i den gjennomsnittlige foreldre-
betalingen på 10 prosent gir ifølge modellen en økning i etterspørselen etter 
barnehageplasser blant dagens ett- og toåringer på 2,5 prosent, fra 58 til 59,5 
prosent av alle barn i aldersgruppen. Blant tre- til femåringene gir en tilsvarende 
prisreduksjon en økning i etterspørselen på 0,6 prosentpoeng, fra 89 til 89,6 
prosent. Merk at tallene for dagens etterspørsel er langt høyere enn dagens barne-
hagedekning fordi etterspørselen også omfatter barn det i dag ønskes plass for, 
men som ikke har plass i barnehage. 

Samlet for alle barn mellom 0 og 6 år er etterspørselen i dag vel 69 prosent av 
antall barn. Vi illustrerer utseendet på den estimerte sammenhengen ved å vise en 
figur der vi tar utgangspunkt i dagens dekning og en beregningsmessig forut-
setning om en gjennomsnittlig pris på heltidsplass på 3.040 kroner per måned, jf. 
kap. 2. Vi kalibrerer etterspørselskurven til denne prisen, dvs. sikrer at etter-
spørselskurven gir som resultat dagens observerte etterspørsel ved dette pris-
nivået.  
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Figur 5.1 Estimert sammenheng mellom månedlig foreldrebetaling og 
etterspørsel etter barnehageplasser målt som andel av barn i 
førskolealder  
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Kilde:  ECON (økonometrisk analyse) 

Kurven tilsier at en reduksjon i foreldrebetalingen fra dagens gjennomsnittspris på 
vel 3.000 kroner ned mot 2.750 kroner gir en økning i etterspørselen noe over 1 
prosent av alle barn i førskolealder. Kommer prisen ned mot 1.750 kroner, blir 
etterspørselsøkningen vesentlig større. Ifølge den økonometriske analysen vil en 
slik prisnedgang føre til en økning i etterspørselen på nærmere 7 prosent av antall 
barn under 6 år. I praksis vil neppe den gjennomsnittlige prisnedgangen bli like 
stor som en nedgang fra 3.000 til 2.750 (1.750) kroner tilsier. Grunner til dette 
drøftes nærmere i kapittel 6.  

5.2 Prisfølsomhet for ulike aldersgrupper 
Prisfølsomheten kan måles på (minst) to måter. En vanlig måte å måle prisføl-
somheten er ved en priselastisitet. Priselastisiteten uttrykker den prosentvise 
økningen i etterspørselen ved en prisreduksjon på 1 prosent. En priselastisitet på 
-1 betyr at når prisen øker med 1 prosent, vil etterspørselen reduseres med en 
prosent. Den økonometriske analysen gir som resultat at priselastisiteten er størst 
for 0-åringene og lavest blant 3-5-åringene og med gruppen av barn i alderen 1-2 
år liggende midt mellom.  

En annen måte å måle prisfølsomheten på er å måle etterspørselsendringen som 
endringer i andelen av årskullet det ønskes plass for. Vi finner en priselastisitet for 
nullåringene på –0,6, mens priselastisiteten for 3-5-åringene er –0,1. Men siden 
det i utgangspunktet bare ønskes plass for 10 prosent av nullåringene, betyr en 
sterk prosentvis økning i etterspørselen at den absolutte økningen i andelen av års-
kullet det ønskes barnehageplass for, likevel er beskjeden. Det motsatte forholdet 
finnes for 3-5-åringene. For denne gruppen ønsker foreldrene plass for 89 prosent 
av barna i utgangspunktet. Selv en liten prosentvis økning i antall barn slår derfor 
sterkt ut målt i antall barn. Det er for gruppen av 1-2-åringer at vi finner at en gitt 
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prosentvis reduksjon i foreldrebetalingen slår sterkest ut målt i prosent av alle 
barn i aldersgruppen. Figur 5.2 viser de estimerte sammenhengene mellom 
gjennomsnittlig foreldrebetaling og etterspørsel etter barnehageplasser for 
henholdsvis nullåringer, ett- og toåringer og tre- til femåringer.  

Figur 5.2 Modellens sammenhenger mellom pris og etterspørsel for ulike 
aldersgrupper. Andel av årskullet det ønskes barnehageplass for  
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Kilde:  ECON (økonometrisk analyse) 

Kurvene i figuren viser at en gitt prisreduksjon (f.eks. fra dagens gjennomsnitts-
nivå på vel 3.000 kroner og ned til 1.750 kroner) slår sterkest ut, målt i absolutt 
økning i etterspørselen, blant ett- og toåringene. Virkningene av prisendringer på 
etterspørselen er nærmere dokumentert i tabell 5.1. 

Tabell 5.1 Endring i etterspørsel etter barnehageplasser ved en reduksjon i 
gjennomsnittlig pris fra 3.000 til 2.750 og 1.750 kroner. Antall 
barn og barn i prosent av alle barn i aldersgruppen  

 0 år 1-2 år 3-5 år 1-5 år 0-5 år
3000 til 2750: Prosent av årskull 0,5 1,3 0,5 0,8 0,8 
3000 til 2750: Plasser 300 1.400 900 2.300 2.600
  
3000 til 1750: Prosent av årskull 3,7 7,6 2,8 4,6 4,5 
3000 til 1750: Plasser 2.000 8.600 5.000 13.600 15.600
Kilde:  ECON (økonometrisk analyse) 

En nedgang i den gjennomsnittlige foreldrebetalingen fra 3.000 kroner til 1.750 
kroner resulterer i en økning i etterspørselen med omtrent 4 ½ prosent av alle barn 
i førskolealder. Det største bidraget målt i antall plasser kommer fra ett- og to-
åringene. Ifølge resultatene fra den økonometriske analysen medfører en pris-
nedgang til 1.750 kroner at etterspørselen øker med knapt 8 prosent av antall barn 
i denne aldersgruppen. Tallene for antall plasser er regnet ut basert på antall barn i 
ulike aldersgrupper ved utgangen av 2003.  
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6 Syntese 
I dette kapitlet presenteres våre anslag over utviklingen i etterspørselen etter 
barnehageplasser fram til utgangen av 2005. Den hypotetiske undersøkelsen og 
den økonometriske analysen gir til i noen grad ulike anslag på effektene av lavere 
priser. Ønskene om barnehageplass for høsten 2004 uttrykker dels effekter av 
lavere priser, men er også påvirket av eventuelle trendmessige endringer over tid i 
ønskene om barnehageplasser. Videre er den gjennomsnittlige nedgangen i 
foreldrebetalingen usikker, blant annet fordi barnehageeierne fortsatt har frihet til 
å bestemme priser på deltidsplasser og satser for søskenmoderasjon. Alle disse 
faktorene gjør anslagene på etterspørselen etter barnehageplasser usikre.  

I dette kapitlet begrunner vi våre anslag på utviklingen i etterspørselen basert på 
våre vurderinger av de ulike informasjonskildene. Til slutt i kapitlet presenterer vi 
våre punktanslag for etterspørselen etter barnehageplasser i 2004 og 2005, samt et 
høyt og et lavt anslag som illustrerer størrelsen på usikkerheten.  

6.1 Våre anslag på prisfølsomheten i 
etterspørselen etter barnehageplasser 

Vi viser i dette avsnittet prisfølsomheten beregnet med utgangspunkt i spørre-
undersøkelsen (hypotetiske spørsmål) og med utgangspunkt i den økonometriske 
analysen. For prisfølsomheten basert på spørreundersøkelsen har vi benyttet 
alternativet med forutsetning om 25 prosents søskenmoderasjon. Vi har kalibrert 
etterspørselskurvene fra den økonometriske analysen med utgangspunkt i heltids-
satsene uten moderasjoner fra spørreundersøkelsen. For alle barna var dette 
gjennomsnittet 3.040 kroner. Prisene var 120 kroner høyere for barn under tre år 
enn for de eldre barna; 3.140 kroner for barn under tre år mot 3.020 kroner for 
barn over tre år.  

Barn i alderen 3-5 år 
For tre- til femåringene viser de to tilnærmingene et bemerkelsesverdig sammenf-
all, jf. Figur 6.1. Spørreundersøkelsen tyder på at sammenhengen mellom pris og 
etterspørsel har et knekkpunkt ved 2.500 kroner og ved 1.500 kroner. Som påpekt 
i kapittel 1 er fordelen med analysen basert på hypotetiske spørsmål at den er 
egnet til å fange opp eventuelle knekkpunkter. Den økonometriske modellen vi 
har valgt vil ikke fange opp eventuelle knekkpunkter fordi den forutsetter at etter-
spørselskurven har en jevn form.  

 39 



- ECON Analyse - 
Etterspørselen etter barnehageplasser  

Figur 6.1 Etterspørsel etter barnehageplasser som funksjon av månedlig 
foreldrebetaling. Prisfølsomhet basert på hypotetiske spørsmål 
og økonometrisk analyse. Prosent av alle barn mellom 3 og 5 år  
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Kilde:  ECON 

En viktig forskjell mellom spørreundersøkelsen og den økonometriske under-
søkelsen er knekkpunktet ved 1.500 kroner. Spørreundersøkelsen viser at priser 
under 1.500 kroner ikke vil ha særlig betydning for etterspørselen, og kurven for 
hypotetiske spørsmål får derfor en knekk. Hvorvidt det er slike knekkpunkter eller 
ikke, er imidlertid uten betydning for problemstillingen i denne rapporten; å 
analysere effektene av maksimalpriser ned mot 1.750 kroner.  

Barn i alderen 1-2 år 
For ett- og toåringene ligger kurven basert på den økonometriske undersøkelsen 
noe under kurven basert på spørreundersøkelsen. Ved en pris på 2.500 kroner 
tilsier den økonometriske undersøkelsen en økning i etterspørselen på vel 3 
prosent av alle barn, mens spørreundersøkelsen tilsier nesten 6 prosent. Ved en 
pris ned mot 1.500 kroner blir forskjellen mellom resultatene fra de to beregnings-
metodene større, vel 5 prosent av årskullene.  
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Figur 6.2 Etterspørsel etter barnehageplasser som funksjon av månedlig 
foreldrebetaling. Prisfølsomhet basert på hypotetiske spørsmål 
og økonometrisk analyse. Prosent av antall 1- og 2-åringer 
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Kilde:  ECON 

Det synes å være mindre forskjeller i hvor bratt de to kurvene faller med prisen, 
men for enhver pris er etterspørselen ifølge spørreundersøkelsen størst. Et spørs-
mål er om vi har kalibrert den økonometriske etterspørselskurven til den riktige 
gjennomsnittsprisen for barn under tre år. Det fins ikke andre kilder til data over 
hvor mye høyere prisene er for små barn enn for større barn. SSBs prisunder-
søkelse gir bare informasjon om hvor mange kommuner som har høyere satser for 
de minste barna. I august 2003 var denne andelen 18 prosent. Statistikken inne-
holder ikke informasjon om prisforskjeller mellom små og større barn i private 
barnehager. Vår forskjell på 120 kroner i gjennomsnitt er forenlig med at omtrent 
1/5 av barna under tre år betaler høyere pris dersom småbarnstillegget for disse er 
i størrelsesorden 500 kroner i måneden. Ut fra våre vurderinger av prisdataene kan 
vi altså ikke forklare forskjellene mellom de to kurvene med at vi i vårt utvalg har 
fått for liten prisforskjell mellom små og store barn.  

Barn under ett år 
For nullåringene er forskjellene mellom de to analysene store. Ved en pris på 
2.500 kroner tilsier den økonometriske analysen en etterspørselsøkning til-
svarende 1½ prosent av alle barn i dette årskullet, mens spørreundersøkelsen 
tilsier at en slik pris vil medføre en etterspørselsøkning på 15 prosent av alle barn 
som er under ett år. Dersom vi legger til grunn at etterspørselen fra nullåringene i 
all hovedsak er fra barn som er minst et halvt år gamle, blir etterspørselsøkningen 
denne gruppen barn svært høy, ifølge resultatene fra spørreundersøkelsen. 
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Figur 6.3 Etterspørsel etter barnehageplasser som funksjon av månedlig 
foreldrebetaling. Prisfølsomhet basert på hypotetiske spørsmål 
og økonometrisk analyse. Prosent av antall 0-åringer 
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Valg av modell for etterspørsel etter plasser 
Vi tviler på at effektene for nullåringene virkelig vil bli så store som svarene på 
spørreundersøkelsen tyder på. En mulig feilkilde ved svarene i spørreunder-
søkelsen er at en del foreldre til de minste barna kan ha feiltolket spørsmålene om 
de ønsker plass til barnet ved lavere pris. Det kan ikke utelukkes at en del foreldre 
har oppfattet spørsmålet til å være om lavere pris vil føre til at de ønsker plass til 
barnet når det er blitt litt eldre og ikke som et hypotetisk alternativ til dagens 
situasjon. Siden ønskene om å ha barna i barnehage stiger raskt med barnets alder, 
kan en slik feiloppfatning forklare at spørreundersøkelsen overvurderer etter-
spørselseffektene av lavere priser særlig for nullåringene, men også for ett- og 
toåringene. En slik feiloppfastning vil ha mindre betydning for de eldre barna, 
fordi blant disse tiltar ikke foreldrenes tilbøyelighet til å etterspørre barne-
hageplass for barna så sterkt med alderen. Eksempelvis fant vi i den økono-
metriske undersøkelsen ingen forskjell mellom 4- og 5-åringerne med hensyn til 
ønskene om å etterspørre barnehageplass. 

Med bakgrunn i disse betraktningene velger vi å legge etterspørselskurvene basert 
på den økonometriske analysen til grunn når vi utarbeider anslag på økningen i 
etterspørselen når det innføres maksimalpriser.  

Modell for etterspørsel etter oppholdstid 
Informasjon om oppholdstiden som de ”nye” barnehagebarna ønsker, har vi bare 
fra spørreundersøkelsen. Dette er barn det ikke ønskes plass for i dag, men der 
foreldrene ønsker plass dersom prisene blir lavere. Ifølge disse resultatene vil 
omtrent 2/3 av den økte etterspørselen fra tre- til femåringer være heltidsplasser 
ved en pris på 2.500 kroner. Kommer prisen ned mot 1.500 kroner vil flere av de 
nye barna ønske deltidsplass, slik at heltidsandelen faller til vel 40 prosent. Blant 
den nye etterspørselen fra ett- og toåringer vil omtrent halvparten ønske heltids-
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plass ved en pris på 2.500 kroner. Andelen som ønsker heltidsplass faller til 40 
prosent i denne gruppen ved en pris på 1.500 kroner.  

Ettersom vi har valgt å ikke legge vekt på spørreundersøkelsen når det gjelder 
nullåringene, har vi ingen pålitelig informasjon om ønsket oppholdstid for de 
minste barna.  

6.2 Faktorer som påvirker reduksjonen i 
gjennomsnittlig pris  

Fra 1. mai 2004 er maksimal foreldrebetaling 2.750 kroner. Dersom trinn 2 i 
barnehageforliket blir iverksatt, skal foreldrebetalingen maksimalt være 1.750 
kroner fra høsten 2005. Vi beregner en gjennomsnittlig prisreduksjon for alle barn 
og setter denne prisendringen inn i etterspørselsmodellen. Men hvor stor blir 
prisreduksjonen? 

Det er flere grunner til at den gjennomsnittlige prisreduksjonen blir mindre enn 
den prosentvise differansen mellom dagens gjennomsnittspris på heltidsplasser 
uten moderasjoner og maksimalprisnivåene på henholdsvis 2.750 og 1.750 kroner. 
Det eneste sikre er at alle barn med heltidsplass og som i dag betaler mer enn 
maksimalprisen opplever en prisnedgang, med unntak av barn i barnehager som 
kan benytte muligheten forskriften gir til å avvike fra maksimalprisen. For alle 
andre barn er det usikkert hvordan maksimalprisen vil slå ut i de faktiske prisene 
foreldrene må betale.  

6.2.1 Deltidsplasser 
Foreldrebetalingen for deltidsplasser har (selvsagt) vært lavere enn betalingen for 
heltidsplasser, men betalingen per oppholdstime har vært høyere. Departementets 
utkast til forskrift gir fortsatt barnehageeier valgfrihet med hensyn til hvordan 
deltidsplassene skal prises. Det eneste kravet er at deltidsplasser skal være 
billigere enn heltidsplasser. Det er derfor langt fra opplagt at innføringen av 
maksimalpris, som vil presse ned foreldrebetalingen på heltidsplasser i de fleste 
barnehager, vil følges opp av en prosentvis like sterk nedgang i prisene på deltids-
plasser. Barnehageeiere (kommuner eller private) kan til og med kompensere for 
reduserte inntekter ved å heve prisen for deltidsplasser så lenge de koster mindre 
enn maksimalprisen. Det eneste sikre er at prisen på deltidsplasser hvor faktisk 
pris er høyere enn maksimalprisen vil avta minste ned til maksimalprisen.  

6.2.2 Søskenmoderasjon 
Søskenrabatten er utformet som en prosentsats i forhold til prisen uten 
moderasjon. Dersom barnehagene ikke endrer systemene for søskenrabatt, vil 
søsken som i utgangspunktet betaler mindre enn maksimalprisen oppleve den 
samme prosentvise prisreduksjonen som barn uten søskenmoderasjon.  

Imidlertid kan kommunene endre moderasjonssatsen som gis til søsken, noe det er 
en rekke eksempler på. Barnehageeierne har et økonomisk motiv for å redusere 
omfanget av søskenmoderasjon i en situasjon med lavere foreldrebetaling. Fra 
presseoppslag er det kjent at en del kommuner reduserer satsene for søsken-

 43 



- ECON Analyse - 
Etterspørselen etter barnehageplasser  

moderasjon med begrunnelse i den nye maksimalprisen. Ifølge Aftenposten 16. 
februar hadde 9 av 22 kommuner på Østlandet avisen hadde spurt, redusert 
omfanget av søskenmoderasjon etter barnehageforliket på Stortinget. Mange av de 
kommunene som ble undersøkt hadde redusert moderasjonen for barn nummer to 
fra 50 til 25 prosent.  

Ifølge ECON (2003) var prisen for barn med søskenmoderasjon 32 prosent lavere 
enn for barn uten moderasjon i kommunale barnehager og 22 prosent lavere i 
ikke-kommunale barnehager. Dette var høsten 2002. Et veid gjennomsnitt for alle 
barn er 27 prosent. Vi legger skjønnsmessig til grunn at dagens gjennomsnittlige 
sats for søskenmoderasjon er 25 prosent. Vi ønsker å presentere to alternativer for 
endringen i søskenmoderasjonen framover. I det ene alternativet forutsetter vi at 
den gjennomsnittlige satsen for søskenmoderasjon er uendret fra dagens nivå. Da 
vil prisene for søsken falle prosentvis like mye som prisene for heltidsplass uten 
moderasjoner, selv om prisene på en del heltidsplasser faller under maksimal-
prisen.  

Som en alternativ beregningsforutsetning antar vi at den gjennomsnittlige satsen 
for søskenmoderasjon faller fra 25 til 15 prosent. Dette er litt mindre enn en 
halvering av moderasjonssatsene i alle barnehanger. Når søskenmoderasjonen 
reduseres, faller prisene for søsken mindre enn prisene for barn uten modera-
sjoner, noe som demper den gjennomsnittlige nedgangen i foreldrebetalingen for 
alle barn under ett. 

6.2.3 Inntektsgradering 
I likhet med søskenmoderasjon bestemmer kommunene selv om de ønsker 
inntektsgradert betaling i barnehagene. Ifølge ECON (2003) hadde 26 prosent av 
kommunene systemer for inntektsgradering høsten 2002. Disse kommunene 
hadde 45 prosent av de kommunale barnehagebarna. Samtidig gikk 23 prosent av 
barna i ikke-kommunale barnehager i barnehager som hadde systemer for inn-
tektsgradering. I gjennomsnitt gikk 1/3 av alle barnehagebarna i barnehager med 
inntektsgradering.  

Det har foregått endringer i omfanget av kommunal inntektsgradering de senere 
årene. Et inntrykk fra kontakt med en del kommuner er at det har vært en tendens 
til at omfanget av inntektsgradert betaling i kommunene er redusert, men det fore-
ligger ikke materiale som dokumenterer betydningen av dette for det gjennom-
snittlige prisnivået for barnehageplasser. 

Utkast til forskrift om foreldrebetaling gir kommunene betydelig valgfrihet med 
hensyn til hvor omfattende slike ordninger skal være. Kravet er bare at det skal 
være ordninger som innebærer redusert betaling for barn i familier med lave 
inntekter.  

Der kommunene har systemer for inntektsgradert foreldrebetaling er disse som 
oftest formulert som skalaer der foreldrebetalingen stiger med familiens inntekt. 
Vi legger til grunn at disse skalaene ikke endres. Barn som har en inntektsgradert 
pris høyere enn maksimalprisen får redusert pris, men vi legger altså til grunn at 
det ikke blir noen endring i foreldrebetalingen for heltidsplasser for barn med 
lavere pris enn maksimalprisen som følge av inntektsgradering.  
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6.3 Endringer i gjennomsnittlig 
foreldrebetaling 

Vi redegjør her for de beregningsmessige forutsetningene for anslagene på 
gjennomsnittlig nedgang i foreldrebetalingen. Siden barn under tre år betaler mer 
enn de eldre barna, gjør vi ulike beregninger for små og større barn.  

6.3.1 Prisendringer for tre- til femåringer 
Gjennomsnittlig pris på heltidsplass uten søskenmoderasjon og uten inntekts-
gradering var ifølge spørreundersøkelsen 3.020 kroner for denne gruppen av barn. 
Gjennomsnittet dersom vi tar hensyn til inntektsgraderingen var 2.875 kroner. Vi 
gjør forutsetninger om prisfall for ulike grupper barnehagebarn.  

Maksimalpris 2.750 kroner 
For heltidsbarna uten søskenmoderasjon antar vi at bare de med pris høyere enn 
2.750 kroner får redusert pris. Disse utgjorde omtrent 2/3 av heltidsbarna. 
Gjennomsnittlig pris for disse var 3.260 kroner. En prisnedgang for disse barna til 
2.750 kroner innebærer en gjennomsnittlig reduksjon på vel 15 prosent. Heltids-
barn utgjør 53 prosent av barnehagebarna. Bidraget til reduksjonen i gjennom-
snittsprisen er i tråd med dette i overkant av 5 prosent (15%*0,53*0,66). Disse 
tallene omfatter også barn med inntektsgradering. Vi legger altså til grunn at barn 
med inntektsgradering og som har pris over 2.750 kroner får redusert pris, mens 
barn med inntektsgradering og betaler mindre enn 2.750 kroner ikke opplever 
noen prisendring.  

Omtrent 47 prosent av barna hadde deltidsplass. 6 prosent av deltidsbarna uten 
moderasjoner hadde en pris høyere enn 2.750 kroner, og maksimalprisen fører til 
at prisen for disse senkes fra i gjennomsnitt (for disse) 3.140 kroner til 2.750 
kroner, en nedgang på 12 prosent. Bidraget til den gjennomsnittlige prisen for 
deltidsbarn blir imidlertid bare –0,4 prosent, fordi denne nedgangen bare omfatter 
6 prosent av deltidsbarna. 

For den store majoriteten av deltidsbarna, som hadde en pris lavere enn 2.750 
kroner, gjør vi alternative forutsetninger:  

• Samme prosentvise prisendring som den beregnede prisnedgangen for 
heltidsbarn (10 prosent).  

• Ingen prisnedgang i det hele tatt.  

• Prisøkning på 4 prosent.  

Å øke prisene på deltidsplasser som i utgangspunktet koster mindre enn 2.750 
kroner er en strategi som i hvert fall enkelte kommuner bruker.11  

Dersom satsene for søskenmoderasjon ikke endres, vil den prosentvise pris-
nedgangen være den samme for barn med søskenmoderasjon som for barn uten 

                                                 
11  På Drammen kommunes hjemmesider, finnes blant annet følgende om foreldrebetaling i barnehager: 

”Foresatte som i dag har betaling under den nye maksimalprisen på kr 2.750, vil måtte påregne en økning 
i prisene.”  
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slik moderasjon. Som beskrevet tidligere, tyder mye på at den gjennomsnittlige 
søskenmoderasjonen avtar, men det er usikkert hvor mye. Blant barnehagebarn i 
alderen tre til fem år får omtrent 10 prosent søskenmoderasjon, mens denne 
andelen er langt høyere blant de yngste barna.  

Vi gjør to beregningsmessige forutsetninger om søskenmoderasjonen:  

• Ingen endring i søskenmoderasjonssatsene 

• Den gjennomsnittlige satsen for søskenmoderasjon reduseres med 10 
prosentpoeng (fra om lag 25 prosent til 15 prosent).  

Maksimalpris 1.750 kroner 
Omtrent 95 prosent av tre- til femåringene med heltidsplass uten søsken-
moderasjon betaler en pris høyere enn 1.750 kroner. Den gjennomsnittlige pris-
nedgangen for disse barna er 42 prosent (fra 3.015 til 1.750 kroner). Bidraget til 
den gjennomsnittlige prisnedgangen for heltidsbarn fra denne aldersgruppen blir 
vel 21 prosent. 

I dag betaler halvparten av deltidsbarna en pris som er høyere enn 1.750 kroner. 
En maksimalpris på 1.750 kroner innebærer for disse barna en gjennomsnittlig 
prisnedgang på 24 prosent (fra i gjennomsnitt 2.500 til 1.750 kroner). Siden denne 
nedgangen gjelder omtrent halvdelen av deltidsbarna og deltidsbarn utgjør 
omtrent halvparten av alle barnehagebarn, blir bidraget til den gjennomsnittlige 
prisnedgangen for alle barn i aldersgruppen tre til fem år på vel 5 prosent.  

Når det gjelder priser på deltidsplasser, gjør vi igjen alternative forutsetninger:  

• Samme prosentvise endring som den prosentvise differansen mellom 2.750 
kroner og gjennomsnittet for alle barn (inkludert de som har lavere pris på 
grunn av inntektsgradering), men uten søskenmoderasjon (2.875 kroner). 
Det gir en prisnedgang på 39 prosent i gjennomsnitt.  

• Ingen prisnedgang i det hele tatt.  

• Prisøkning på 10 prosent. 

Vi gjør i tillegg samme alternative forutsetninger som foran om satsene for 
søskenmoderasjon.  

Prisendringer i prosent 
Resultatene for barn i alderen tre til fem år vises i Tabell 6.1.  

Tabell 6.1 Endring i gjennomsnittlig pris på barnehageplasser for tre- til 
femåringer ved maksimalpris på 2.750 kroner og 1.750 kroner. 
Prosent  

Beregningsalternativ Maksimalpris 2.750 Maksimalpris 1.750 
1. Deltid samme prisendring som heltid -10 -36 
2. Deltid ingen prisendring -6 -27 
3. Deltidspriser opp 4% -4 -31 
4. Som 1, men redusert søskenmoderasjon -9½ -36 
Kilde:  ECON 
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Gjennomsnittlig prisendring for tre- til femåringene varierer med våre forut-
setninger fra –4 til –10 prosent med en maksimalpris på 2.750 kroner og fra –27 
til –36 prosents endring med en maksimalpris på 1.750 kroner. Disse prosentvise 
endringene er alle vesentlig mindre enn de prosentvise forskjellene mellom 
maksimalprisene og dagens gjennomsnittspriser uten moderasjoner. Grunnen til at 
prisnedgangen i praksis blir vesentlig mindre er dels at en god del barn allerede 
betaler mindre enn maksimalprisene, enten fordi de har inntektsgradering eller 
fordi prisen uten moderasjon er lav. I tillegg kommer at prisnedgangen på deltids-
plasser trolig vil bli mindre enn på heltidsplasser.  

6.3.2 Prisendringer for barn under 3 år 
Siden gjennomsnittsprisen for barn under 3 år i utgangspunktet er noe høyere enn 
prisene for eldre barn, og fordi utviklingen i søskenmoderasjonen er viktigere for 
de yngre barna (flere av dem har eldre søsken i førskolealder), har vi beregnet 
separate anslag for prisendringene for disse barna.  

Til tross for at gjennomsnittlig pris ligger noe høyere for de yngre barna enn for 
de eldre barna, blir likevel våre anslag på gjennomsnittlig prisnedgang for de to 
aldersgruppene ikke mye forskjellige. Det synes som om forskjellen i prisene 
mellom de yngste og de eldre barna er mindre på toppen av prisfordelingen, og 
det er nettopp disse høyeste prisene som vil bli regulert ned som følge av 
maksimalprisen. Det er verdt å merke seg at forskjellige anslag på endringer i 
systemene for kommunal søskenmoderasjon slår mer ut i prisene for de yngste 
barna, fordi det er disse som i klart størst grad kan få søskenmoderasjon. 
Anslagene på gjennomsnittlig prisendring for barn under tre år er vist i Figur 6.2. 

Tabell 6.2 Endring i gjennomsnittlig pris på barnehageplasser for barn 
under tre år ved maksimalpris på 2.750 kroner og 1.750 kroner. 
Prosent 

 Maksimalpris 2.750 Maksimalpris 1.750 
1. Deltid samme prisendring som heltid -11 -34 
2. Deltid ingen prisendring -7 -25 
3. Deltidspriser opp 4 -6 -30 
4. Som 1, men redusert søskenmoderasjon -9 -32 
Kilde:  ECON 

6.4 Økt etterspørsel ifølge 
etterspørselsmodellen 

Den økte etterspørselen som følge av lavere priser innebærer at flere foreldre 
ønsker plass i barnehage til barna sine. Men en betydelig del av foreldre som i dag 
har deltidsplass til sine barn vil i tillegg ønske lengre oppholdstid. Vi viser i dette 
avsnittet betydningen av lavere priser, gitt den estimerte prisfølsomheten fra den 
økonometriske analysen.  
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6.4.1 Økt etterspørsel etter antall plasser 
Vi benytter etterspørselskurvene fra den økonometriske analysen og de beregnede 
prosentvise prisendringene for å anslå økningen i etterspørselen etter antall 
plasser. Usikkerheten om hvor mye prisene i gjennomsnitt vil falle er stor. 
Samtidig varierer anslagene relativt lite mellom barn av ulik alder. Derfor legger 
vi til grunn at prisene i gjennomsnitt faller med 10 prosent ved en maksimalpris på 
2.750 kroner, og med 30 prosent med en maksimalpris på 1.750 kroner.  

Resultatene framkommer ved å redusere prisen med henholdsvis 10 prosent og 30 
prosent i de økonometrisk bestemte etterspørselskurvene i figur 6.1-6.3. Effektene 
måles i prosent av antall barn i de ulike gruppene og i antall plasser beregnet med 
utgangspunkt i antall barn ved utgangen av 2003. Resultatene vises i Tabell 6.3. 

Tabell 6.3 Økt etterspørsel etter plasser ved maksimalpris. Prosent av alle 
barn og antall plasser 

 Maksimalpris 2.750 Maksimalpris 1.750 
Gjennomsnittlig prisendring, prosent -10 -30 
Økt etterspørsel Prosent av 

barn i 
gruppen

Plasser Prosent av 
barn i 

gruppen 

Plasser 

 0 åringer 0,6 400 2,3 1.300 
 1-2 åringer 1,5 1.700 5,1 5.800 
 3-5 åringer 0,6 1.100 1,9 3.500 
    0-5 åringer 0,9 3.200 3,0 10.500 
    1-5 åringer 1,0 2.800 3,1 9.300 
Kilde:  ECON 

Med våre forutsetninger vil en maksimalpris på 2.750 kroner utløse en økning i 
etterspørselen på vel 3.000 plasser og en maksimalpris på 1.750 kroner en økt 
etterspørsel på vel 10.000 plasser. Basert på svarene i spørreundersøkelsen anslås 
at nær halvparten av den økte etterspørselen som følge av lavere priser kommer i 
form av heltidsplasser. 

6.4.2 Ønsker om lengre oppholdstid for dagens 
barnehagebarn  

Foreldrene til dagens barnehagebarn kommer til å ønske lengre oppholdstider enn 
de gjør i dag når prisene på heltidsplasser går ned som følge av innføringen av 
maksimalpris.  

I kapittel 3 beskrives prisfølsomheten basert på foreldrenes svar på hva de vil 
gjøre ved reduserte priser, og forutsatt at deltidsprisene reduseres proporsjonalt 
med heltidsprisene. Mye tyder på at deltidsprisene vil avta mindre enn heltids-
prisene, eller kanskje i en del tilfeller faktisk øke. I vårt anslag legger vi til grunn 
en prisnedgang på deltidsplasser som i prosent er halvparten av prisnedgangen for 
heltidsplasser. Med maksimalpris på 2.750 kroner la vi til grunn at den gjennom-
snittlige heltidsprisen falt med 10 prosent, mens den falt med 30 prosent ved en 
maksimalpris på 1.750 kroner. Vi forutsetter at deltidsprisen bare faller med 
halvparten så mye som heltidsprisen, henholdsvis 5 prosent og 15 prosent. Som en 
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alternativ beregning viser vi også virkningene på etterspørselen dersom prisfallet 
på deltidsplasser blir like sterkt som prisfallet på heltidsplasser, jf. Tabell 6.4. 
Tallene er basert på antall barn ved utgangen av 2003.  

Tabell 6.4 Økt etterspørsel fra dagens barnehagebarn som følge av lavere 
priser. Antall barn og heltidsekvivalenter 

Antall barn 
som vil ha 

lengre 
oppholdstid

Antall timer omregnet til 
antall heltidsekvivalente 

plasser 
Makspris 2.750: Delvis gjennomslag (-5 % ) 1.600 600 
Makspris 2.750: Fullt gjennomslag (-10 %) 2.000 700 
Makspris 1.750: Delvis gjennomslag (-15 %) 3.800 1.300 
Makspris 1.750: Fullt gjennomslag (-30 %) 11.900 4.100 
Kilde:  ECON 

I vårt hovedalternativ hvor nedgangen i heltidspriser bare delvis slår gjennom i 
deltidsprisene, finner vi at redusert foreldrebetaling ved maksimalpris på 2.750 
kroner medfører ønsker om økt oppholdstid tilsvarende timeinnholdet i vel 600 
heltidsplasser. Med maksimalpris på 1.750 kroner tilsvarer ønskene om økt 
oppholdstid timeinnholdet i noe over 1.000 heltidsplasserplasser. Med fullt 
gjennomslag i deltidsprisene kan etterspørselsøkningen fra dagens deltidsbarn 
komme til å tilsvare vel 4.000 heltidsplasser med en maksimalpris på 1.750 
kroner. 

6.4.3 Betydningen av usikkerhet om hvor mye prisene 
kommer til å falle 

Det er stor usikkerhet om hvor mye prisene vil falle ved hhv. maksimalpris på 
2.750 og 1.750 kroner. Vi illustrerer betydningen av usikkerheten om den 
gjennomsnittlige prisutviklingen ved å vise etterspørselen etter plasser ved 
henholdsvis minste og største gjennomsnittlige prisnedgang ved de to maksimal-
prisene. Resultatene av denne følsomhetsanalysen er vist i Tabell 6.5. 

Tabell 6.5 Endring i etterspørsel etter barnehageplasser ved ulike 
prisforutsetninger. Barn det ønskes plass i barnehage for. Antall 
og i prosent av alle barn i aldersgruppen  

 Maksimalpris 2.750 Maksimalpris 1.750 
Gjennomsnittlig 
prisnedgang, prosent 

-6 -11 -25 -36

Plasser i alt 2.000 3.600 8.500 13.100
Plasser 1-5 år 1.700 3.200 7.500 11.500
Plasser 1-5 år i prosent 
av antall barn 

0,6 1,1 2,6 3,7

Kilde:  ECON 

Følsomhetsanalysen viser at våre ulike prisforutsetninger gir et usikkerhets-
intervall for etterspørselen på omtrent 1.500 plasser ved en maksimalpris på 2.750 
kroner og omtrent 4.000 plasser ved en maksimalpris på 1.750 kroner.  
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6.5 Effekt av demografiske endringer 
Barnehageetterspørselen påvirkes av antall barn i førskolealder på ulike alders-
trinn. SSBs befolkningsframskrivning12 tilsier en nedgang i antall barn under seks 
år på nær 7000 fra utgangen av 2003 til utgangen av 2005. Størstedelen av denne 
nedgangen er i aldersgruppen tre til fem år, jf. Tabell 6.6. 

Tabell 6.6 Antall barn ved utgangen av året. Historiske tall for 2001 og 
SSBs befolkningsframskrivning fra 2002 

 2001 2002 2003 2004 2005 
0 år 56.707 55.265 55.318 55.302 55.266 
1-2 år 119.541 117.292 113.519 111.990 111.983 
3-5 år 182.315 180.963 180.726 179.395 175.508 
   
1-5 år 301.856 298.255 294.245 291.385 287.491 
0-5 år 358.563 353.520 349.563 346.687 342.757 
Kilde:  SSB 

Endringen i etterspørselen etter barnehageplasser som følge av de demografiske 
endringene beregner vi ved å holde etterspørselen som andel av antall barn i de 
ulike aldersgruppene fast på det nivå den hadde ved utgangen av 2003, og å la 
antall barn endre seg i takt med befolkningsframskrivningen. Betydningen av 
endringene i antall barn for etterspørselen etter barnehageplasser de nærmeste to 
årene er vist i Tabell 6.7. Etterspørselen omfatter både dagens barnehagebarn og 
den udekkede etterspørselen til dagens priser. Beregningen viser at det er et 
negativt demografisk vekstbidrag på 5.500 barnehageplasser fra utgangen av 2003 
til utgangen av 2005.  

Tabell 6.7 Bidrag til endret etterspørsel etter barnehageplasser fra 
endringer i antall barn fra utgangen av 2003. Antall plasser  

Aldersgruppe 2003-2004 2003-2005
0 år 0 0
1-2 år -900 -900
3-5 år -1.200 -4.600
Alle barn -2.100 -5.500
1-5 år -2.100 -5.500
Kilde:  ECON og SSB 

6.6 ECONs anslag 
I dette avsnittet dokumenteres ECONs anslag over utviklingen i etterspørselen 
etter barnehageplasser. I tillegg til anslaget presenterer vi ett høyt og ett lavt 
beregningsalternativ for å illustrere usikkerheten i beregningene.  

                                                 
12  Vi har benyttet hovedalternativet med middels nasjonal vekst (alternativ MMMM).  
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6.6.1 Hovedalternativet 
Hovedalternativet er vår prognose på utviklingen i etterspørselen etter barnehage-
plasser i 2004 og 2005, under forutsetning av maksimalpriser på henholdsvis 
2.750 kroner og 1.750 kroner. I løpet av 2004 og 2005 vil antall barn i 
førskolealder gå ned. Anslagene er gitt under forutsetning av disse demografiske 
endringene, som isolert sett bidrar til å redusere dagens underdekning av 
barnehageplasser. 

Vi legger til grunn at det etterspørres barnehageplasser for en noe høyere del av 
årskullene som følge av reduserte priser enn det som framkommer i den økono-
metriske modellen. Begrunnelsen for å legge til grunn en noe høyere etterspørsel 
er at foreldrene selv har angitt en høyere etterspørsel etter barnehageplasser høsten 
2004 enn det en direkte bruk av etterspørselskurvene tilsier. En grunn til at 
foreldrene i større grad svarer at de ønsker barnehageplass høsten 2004, er trolig 
at det er en trend i retning av økende etterspørsel etter barnehager, utover 
effektene av lavere priser. Vi har derfor oppjustert andelene av årskullene det 
ønskes barnehageplass for i 2004 og 2005 noe i forhold til resultatene fra 
etterspørselskurvene i avsnitt 6.4. 

Etterspørselen målt i prosent av antall barn i hovedalternativet er vist i Tabell 6.8.  

Tabell 6.8 Forutsetninger om etterspørsel etter barnehageplasser. 
Hovedalternativ. Prosent av antall barn i ulike aldersgrupper 

 2003 2004 2005
0 år 11 11,0 14,0
1-2 år 59 61,0 65,0
3-5 år 89 89,9 91,3
Kilde:  ECON 

Den udekkede etterspørselen målt i antall barn det ønskes plass i barnehage for, er 
vist i Tabell 6.9. Denne udekkede etterspørselen er dels barn foreldrene ønsker 
plass for ved dagens priser, men om ikke har plass, og dels barn som i dag ikke 
etterspør barnehageplass, men som vil gjøre det når prisene reduseres.  
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Tabell 6.9 Udekket etterspørsel etter barnehageplasser. Antall barn. 

 2003 2004 2005
Udekket etterspørsel med etterspørselsandeler fra 2003 
(effekt av demografiske endringer): 

  

0 år 3.200 3.200 3.200
1-2 år 12.400 11.500 11.500
3-5 år 5.600 4.400 1.000
  Alle barn 21.200 19.100 15.700
  1-5 år 18.000 15.900 12.500
Økning i etterspørsel pga økte etterspørselsandeler 
(effekt av reduserte priser): 

  

0 år  600 1.700
1-2 år  2.200 6.700
3-5 år  1.600 4.000
  Alle barn  4.400 12.400
  1-5 år  3.800 10.700
Sum udekket etterspørsel 
(samlet effekt av demografiske endringer og reduserte priser): 

 

0 år 3.200 3.800 4.900
1-2 år 12.400 13.700 18.200
3-5 år 5.600 6.000 5.000
  Alle barn 21.200 23.500 28.100
  1-5 år 18.000 19.700 23.200
Kilde:  ECON 

Den udekkede etterspørselen basert på etterspørselsandelene i 2003 er beregnet 
ved å holde anslaget fra spørreundersøkelsen på antall plasser uendret for hver 
aldersgruppe, og å holde etterspørselen som andel av årskullene uendret på 2003-
nivå. Kombinasjonen av uendret etterspørsel målt som andel av årskullene og 
mindre årskull i 2004 og 2005 reduserer etterspørselen etter barnehageplasser. 
Med forutsetning om at antall plasser opprettholdes på 2003-nivå, faller den 
udekkede etterspørselen. Ser vi på gruppen av barn mellom ett og fem år, 
reduseres underdekningen fra 18.000 barn i 2003 til knapt 13.000 barn i 2005  på 
grunn av disse demografiske endringene (den øverste delen av tabellen).  

Samtidig øker andelen av barna det ønskes plass i barnehage for. Denne økningen 
vises i den midtre delen av tabellen. Fra 2003 til 2004 er økningen i etterspørselen 
blant barn mellom ett og fem år på knapt 4.000 barn, og fra 2003 til 2005 er 
økningen på nær 11.000 barn.  

De samlede effektene av demografi og økt tilbøyelighet til å ønske barnehageplass 
som følge av lavere priser vises nederst i tabellen. Med våre forutsetninger må 
tallet på barnehageplasser økes med knapt 20.000 innen utgangen av 2004 og med 
23.000 innen utgangen av 2005 for å sikre full barnehagedekning blant barn 
mellom ett og fem år, ifølge disse resultatene. Hvis vi også inkluderer null-
åringene, blir det behov for vel 28.000 plasser mer i 2005 enn ved utgangen av 
2003.   
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Etterspørsel med ulik oppholdstid 
For å vei sammen økningen i etterspørsel fra plasser med ulik oppholdstid, 
benytter vi begrepet heltidsekvivalente plasser. En heltidsekvivalent plass er 
timetallet i en heltidsplass, definert som en plass med oppholdstid på 42,5 timer 
per uke. Siden mange barn har deltidsplass, er tallet på heltidsekvivalente plasser 
lavere enn antall barn med barnehageplass. Den udekkede etterspørselen målt i 
heltidsekvivalenter er vist i Tabell 6.10. 

Andelen som ønsker heltidsplasser er stor i alle aldersgrupper. I gjennomsnitt 
tilsvarer den ønskede oppholdstiden for de barna som ønsker, men ikke får plass i 
dag, omtrent 80 prosent av en heltidsplass. Etterspørselen fra disse barna er vist 
under punkt I i tabellen. 

Det er en del barn med deltid i dag som egentlig ønsker lengre oppholdstid. I 
tillegg vil ønsket oppholdstid blant deltidsbarna øke når prisene reduseres. 
Underdekningen som følge av denne etterspørselen er vist under punkt II i 
tabellen.  

Andelen heltidsplasser er noe mindre blant den ”nye” etterspørselen, særlig i 2005 
når prisene er forutsatt å bli vesentlig lavere enn i dag. Etterspørselen fra barn som 
ikke ønsker plass i dag, men som vil gjøre det med lavere priser, er vist under 
punkt III i tabellen.  

Tabell 6.10 Udekket etterspørsel etter barnehageplasser. Heltidsekvivalente 
plasser 

 2003 2004 2005
I. Udekket etterspørsel fra barn uten plass med etterspørselsandeler fra 2003 
(effekt av demografiske endringer):: 
Alle barn 17.400 15.800 13.100
1-5 år 14.600 13.000 10.300
II. Udekket etterspørsel fra deltidsbarn (ønsker om lengre 
oppholdstid) 

 

Alle barn 1800 2.200 3.200
1-5 år 1800 2.200 3.200
III. Ny etterspørsel pga økte etterspørselsandeler 
(effekt av reduserte priser): 

 

Alle barn  3.400 8.900
1-5 år  3.000 7.900
IV. Sum udekket etterspørsel  
(samlet effekt av demografiske endringer og reduserte priser): 

 

Alle barn  19.200 21.400 25.200
1-5 år 16.400 18.200 21.400
Kilde:  ECON 

Den udekkede etterspørselen blant barn i alderen ett til fem år tilsvarte i 2003 
timeinnholdet i drøyt 16.000 heltidsplasser. Underdekningen målt på denne måten 
øker til over 21.000 heltidsekvivalente plasser i 2005, dersom man forutsetter at 
antall barnehageplasser holdes uendret på 2003-nivå.  
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6.6.2 Følsomhetsberegninger 
Vi har formulert to alternative beregninger der etterspørselsratene øker mer eller 
mindre enn i hovedalternativet. Vi har i alternative der etterspørselen øker mer 
enn i hovedalternativet (alternativ HØY) økt endringene i etterspørselsratene med 
30 prosent, mens vi i lavalternativet har redusert endringen i etterspørselsratene 
med 30 prosent. Etterspørselsratene øker likevel klart i begge alternativene 
sammenlignet med 2003. Disse avvikene fra hovedalternativet er noe større enn 
det som ble resultatet i følsomhetsberegningen da effektene av alternative pris-
anslag ble analysert (avsnitt 6.4.3). Grunnen til at vi gjør litt større endringer i 
etterspørselsratene er at vi illustrerer konsekvensene av at også prisfølsomheten i 
etterspørselen er usikker, ikke bare hvor mye prisene i gjennomsnitt vil endre seg, 
slik vi gjorde i avsnitt 6.4.3.  

Tabell 6.11 Følsomhetsanalyse, ny etterspørsel etter plasser 

 2004 2005 
Etterspørselsalternativ Lav Høy Lav Høy 
0 år 300 800 1.200 2.200
1-2 år 1.300 3.100 4.700 8.700
3-5 år 1.000 2.300 2.800 5.200
Alle 2.600 6.200 8.700 16.100
1-5 år 2.300 5.400 7.500 14.000
Note:  Økt etterspørsel som følge av at etterspørselen som andel av antall barn blir høyere enn i 2003.  

Kilde:  ECON 

Tabellen illustrerer at utviklingen i ny etterspørsel er beheftet med usikkerhet. 
Ytterpunktene i usikkerhetsintervallet for samlet etterspørsel fra alle barn i 2004 
er 1.800 plasser i hver retning fra hovedanslaget. Det tilsvarende tallet er 3.700 
plasser i 2005.  
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Vedlegg 1: Økonometrisk analyse av 
etterspørselen etter barnehageplasser 
V1.1 Innledning 
I dette veldegget dokumenters framgangsmåte og resultater av en økonometrisk 
undersøkelse av etterspørselen etter barnehageplasser. Undersøkelsen baseres på å 
måle den statistiske samvariasjon mellom prisen på barnehageplasser og 
foreldrenes ønsker om barnehageplass. I analysen kontrolleres det for en rekke 
andre faktorer enn prisen som har betydning om foreldrene ønsker plass i barne-
hage for barna sine.  

V1.2 Teoretisk bakgrunn 

V1.2.1 Generelt 

Vi tar utgangspunkt i et teoretisk tankeskjema der foreldrenes ønsker om barne-
hageplass bestemmes av grunnleggende preferanser mellom arbeid, fritid og egen-
skaper ved ulike tilsynsformer for barnet. Gitt ulike rammebetingelser (priser og 
tilgang på ulike former for barnetilsyn, muligheter til å få jobb, forventet inntekt 
dersom foreldrene jobber, hvor spennende foreldrene synes det er å jobbe osv.), 
bestemmer foreldrene seg for enten å etterspørre barnehageplass for barnet eller å 
ikke gjøre det. I det siste tilfellet kan en av dem passe det (dem) selv eller velge 
andre tilsyndformer enn barnehage.  

Familiene er svært heterogene, og det er vanskelig å representere ramme-
betingelsene hver enkelt familie står overfor på en god måte. Vårt opplegg er 
stilisert, og basert på en familie med to voksne der vi forutsetter et tradisjonelt 
kjønnsrollemønster. Mannen forutsettes å arbeide full tid, mens kvinnen står 
overfor valget mellom å ta lønnet arbeid eller å være hjemme og ha den daglige 
omsorgen for barna. For mange familier vil valget stå mellom at kvinnen har 
lønnet arbeid og barnet er i barnehagen (hele eller deler av dagen). For disse 
familiene vil beslutningen om barnet skal gå i barnehage og beslutningen om 
moren skal ta lønnet arbeid samtidige (simultane) beslutninger.  

For en del familier der en av foreldrene er hjemmeværende, kan foreldrene likevel 
ønske barnehageplass til barnet fordi de mener at barnet har godt av det eller 
trives med det. For disse familiene er det ingen sammenheng mellom kvinnens 
valg knyttet til å jobbe i arbeidsmarkedet versus å være hjemmeværende og 
ønskene om å ha barnet i barnehage. 

Vår analyse har likhetstrekk med den mikroøkonometriske analysen av småbarns-
familiers valg av barnetilsyn og yrkesaktivitet slik som f.eks. presentert i Håkon-
sen m. fl. (2001) og Kornstad og Thoresen (2002).  

Kornstad og Thoresen (2002) estimerer en nyttefunksjon for familier med to 
voksne, der avveiningen mellom inntekt og fritid modelleres. Modellen er tall-
festet på data fra Barnetilsynsundersøkelsen 1998. Modellen spesifiserer ønske 
om barnehageplass av ulike åpningstider og annet tilsyn av ulik lengde per uke, i 
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tillegg til omsorg i familien (som oftest ved at en av foreldrene er hjemme-
værende). Det spesifiseres 5 ulike typer åpningstider. 

Modellen deres innebærer dermed en simultan estimering av et system av 
ligninger der sannsynligheten for å velge et av 11 alternativer avhenger av egen-
skaper ved familiene (barnas alder, familiens inntekt i de ulike tilstandene, 
indikatorer for foreldrenes preferanser knyttet til å ha lønnet arbeid (utdannings-
nivå mm.). Husholdningene i modellen velger samtidig ønsket arbeidstilbud og 
ønske om tilsynsform til barna. Velger de heltidsjobb utenfor hjemmet, må 
familien også velge et tilsyn for barna i denne perioden (dagmamma eller barne-
hage). Modellen gir estimat på parametrene i nyttefunksjonen. Modellen gir som 
resultat at endringer i barnehageprisene i liten grad påvirker yrkesaktiviteten og 
dermed også etterspørselen etter barnehageplasser. En økning i kostnaden ved 
barnetilsyn reduserer yrkesaktiviteten til foreldrene med 0,1 prosent. 

Kornstad og Thoresen har ikke beregnet direkte virkninger på etterspørselen etter 
barnehageplasser, men den vil være av samme størrelsesorden som arbeids-
tilbudet. 

Det opplegget som presenteres i denne rapporten er enklere, idet vi bare fokuserer 
på ønskene om barnehageplass og ikke modellerer arbeidstilbudet. I tillegg gjør vi 
den forenklingen at vi ser på etterspørselen etter barnehageplasser samlet sett, 
uavhengig av ønsket oppholdstid for barnet.  

V1.2.2 Vårt modellopplegg 

Vi vil benytte logistisk regresjon for å estimere sannsynligheten for å ønske plass i 
barnehage, gitt kjennetegn ved personene og forhold i den regionen de bor i. Dette 
er et enklere modellopplegg enn SSB sitt. Logistisk regresjon er en modell-
formulering som passer når alternativene i den variabelen som skal forklares er to 
gjensidig utelukkende tilstander (en dikotom variabel), som i vårt tilfelle at 
foreldrene enten ønsker barnehageplass eller de ønsker ikke barnehageplass. 

Modellen formuleres som 

nn xaxaxakonst
barnehageikkeP

barnehageP
⋅++⋅+⋅+=








...

)(
)(ln 2211  

P(barnehage) er sannsynligheten til å ønske plass for barnet i barnehage og P(ikke 
barnehage) er sannsynligheten for å ikke ønske slik plass til barnet. De to sann-
synlighetene summerer seg til 1. Den variabelen som skal forklares, er den natur-
lige logaritmen til forholdet mellom disse sannsynlighetene. Vi kaller dette for-
holdstallet for den relative sannsynligheten13. I datasettet er etterspørselen etter 
barnehage målt ved en dummyvariabel som har verdien 1 dersom det ønskes 
barnehageplass til barnet og null dersom det ikke ønskes barnehageplass.  

Den naturlige logaritmen til den relative sannsynligheten er altså en lineær 
funksjon av forklaringsvariablene. Koeffisientene a1, a2,…, an sier hvor mye 
logaritmen til den relative sannsynligheten til at det etterspørres barnehageplass 

                                                 
13  I litteraturen omtales dette forholdstallet også som ”oddsraten”.  
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for barnet endrer seg når den aktuelle forklaringsvariabelen øker med 1 enhet. 
Estimeringen innebærer at parametrene fastlegges slik at føyningen til relasjonen 
blir best mulig. God føyning innebærer at modellens predikerte verdier viser høy 
grad av samvariasjon med de faktiske verdiene for den relative sannsynligheten.  

Effekten av at f.eks. forklaringsvariabel X1 øker, måles altså ved parameteren a1. 
Denne sier imidlertid bare at ln(p/(1-p)) øker med a1. Vi omformer fra logaritmen 
til den relative sannsynligheten til å se på uttrykket for den relative sannsyn-
ligheten direkte: 

nn xaxaxakonste
barnehageikkeP

barnehageP ⋅++⋅+⋅+=






 ...2211

)(
)(  

Vi ser av dette at den relative sannsynligheten øker med når variabelen X1ae 1 øker 
med 1 enhet. Økningen i den absolutte sannsynligheten varierer med hvilken 
sannsynlighet det er for at det etterspørre barnehageplass for barnet i utgangs-
punktet.  

La oss anta at vi betrakter etterspørselen fra ulike aldersgrupper. Etterspørselen er 
langt lavere blant de yngste barna enn blant de eldre barna. En reduksjon i prisen 
vil føre til like stor endring i den relative sannsynligheten for å etterspørre barne-
hage for alle aldersgruppene, men langt sterkere økning i sannsynligheten for å 
etterspørre barnehage blant de yngste barna enn blant de eldste barna.  

Vi tar hensyn til alderseffekter ved å innføre dummyvariable for barnets alder (6 
stk.). Selv om vi estimerer bare én parameter for prisfølsomheten, vil modellen gi 
som resultat at en prisnedgang på 1.000 kroner fører til en sterkere prosentvis 
økning i ønskene om barnehageplass for de minste barna enn for de eldste barna, 
hvor de aller fleste går i barnehage allerede.  

V1.3 Forklaringsvariabler i analysen 
Vi redegjør i det følgende for de ulike forklaringsvariablene og hvordan de er 
målt.  

V1.3.1 Foreldrebetaling 

V1.3.1.1 Korrigert månedssats 
Vi har informasjon om foreldrebetalingen for alle barn som hadde plass i barne-
hage. Vi utelukker barn med friplass fra analysen. For hvert barn har vi registrert 
eller på basis av oppgitte opplysninger om familiebetaling og søskenmoderasjons-
satser beregnet månedssatser for foreldrebetalingen for hvert barn. Det er en klar 
tendens til at timebetalingen er høyere for kortere ukentlige oppholdstider enn for 
heltidsplasser. På basis av prisene estimerte vi en lineær sammenheng mellom 
ukentlig oppholdstid og timesatsen. Denne sammenhengen mellom oppholdstid 
og timepris var signifikant negativ. Ved hjelp av denne sammenhengen korrigerte 
vi de faktiske timesatsene for deltidsbarna til det de ville vært dersom de isteden-
for deltid hadde hatt fulltidsplass. denne korrigerte månedssatsen kalles 
MNDSATSF. Begrunnelsen for å gjøre denne korreksjonen er at vi i analysen 
bare fokuserer på spørsmålet om barnehageplass eller ikke, og da er det den prisen 
barnet står overfor dersom det velges heltidsplass, som er den relevante prisen.  
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V1.3.1.2 Imputerte priser – fulltid 

Et vanlig problem i analyser av denne typen, er at vi ikke har prisinformasjon for 
de barna som det ikke etterspørres barnehageplass for. Vi trenger jo informasjon 
om prisen både for de barna det etterspørres plass for og barna det ikke etter-
spørres plass for. 

Vi har valgt å benytte gjennomsnittet av den imputerte heltidsprisen for barn 
nummer 1 i familien som indikator for den heltidsprisen foreldrene står overfor 
når det skal beslutte om de ønsker barnehageplass eller ikke. Dette har vi gjort 
både for de barna som har plass i barnehage og de barna som ikke har plass i 
barnehage. Spesielt betyr det at vi ikke bruker de faktiske prisene som dagens 
barnehagebarn betaler, men kommunegjennomsnittet for disse barna også. På 
dette punktet følger vi Håkonsen m.fl. som også benytter imputerte verdier for 
variable der datasettet inneholder noen observasjoner med faktiske data og noen 
observasjoner med imputerte data. Begrunnelsen er at – i dette tilfellet – å ha en 
del barn med imputerte priser og en del barn med observerte priser, innebærer 
økonometiske problemer.  

I beregningene av de gjennomsnittlige fulltidsprisene for hver kommune har vi 
sett bort fra søskenmoderasjon og fra inntektsgradering. Måten å se bort fra 
inntektsgradering på er å beregne kommunegjennomsnittet for barn der familien 
har en inntekt som er høyere enn 400.000 kroner. De kommunale systemene for 
inntektsgradering er svært ulike og vi har for enkelhets skyld forutsatt at ved 
400.000 kroner er andelen av foreldrene som har redusert sats svært liten. Vi 
kunne selvsagt gått høyere, men da ville antallet observasjoner for å beregne 
kommunegjennomsnittet blitt svært lavt i en del kommuner.  

Effekten av en forklaringsvariabel måles ofte ved en elastisitet. Dette gjelder 
særlig effekten på etterspørselen av prisendringer. En priselastisitet på –0,5 betyr 
at etterspørselen etter en vare eller tjeneste øker med 1 prosent dersom prisen 
reduseres med 1 prosent. I modellen inngår prisen på logaritmisk form. Da blir 
priselastisiteten i etterspørselen lik  

[1-P (barnehage)] * a1 

For en gruppe barn vil dette tilsi at barn med høy sannsynlighet for å etterspørre 
barnehage har lavere etterspørselselastisitet enn grupper der det er få som 
etterspør barnehage (for gitt verdi på a1). Men de absolutte effektene av en gitt 
prosentvis prisendring vil likevel være størst for de med høyest etterspørsel. 
Måling av prisfølsomheten som absolutt eller relativ endring i etterspørselen i 
samme modell er vist i figuren nedenfor. 

V1.3.1.3 Søskenmoderasjon 

Datamaterialet er heller ikke stort nok til å få et godt anslag på gjennomsnittlig 
søskenmoderasjonssats på kommunenivå. For foreldre som vurderer barnehage-
plass eller ikke vil det være deres oppfatning av den gjennomsnittlige søsken-
graderingen i kommunen være avgjørende for hva de tror de må betale for 
eventuelle søsken til eldste barn som går i barnehage. Gjennomgående er 
moderasjonssatsene for søsken høyere i kommunale barnehager enn i private 
barnehager. For foreldrene vil den relevante moderasjonssatsen være et gjennom-
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snitt av moderasjonssatsene i de offentlige og de private barnehagene i 
kommunen. 

Siden vi ikke har gode data over disse satsene i materialet, har vi valgt å 
modellere betydningen av søskenmoderasjon ved hjelp av dummyvariable. Det er 
en dummy for barnet dersom det er barn nummer 2 (målt etter avtakende alder), 
en annen for om barnet er barn nummer 3 og en tredje dummyvariabel derom 
barnet er det fjerde barnet i førskolealder i familien. 

V1.3.1.4 Inntektsgradering 

En stor del av kommunene har inntektsgraderte satser i de kommunale barne-
hagene. Inntektsgrenser, graden av reduksjon i betalingen og målgrupper for 
ordningene varierer mye mellom kommunene. I noen kommuner er det inntekts-
gradering også i private barnehager, men gjennomgående er omfanget av inntekts-
gradert betaling langt mindre i de private barnehagene. 

Det ville ført alt for langt å forsøke å framskaffe detaljert informasjon om 
systemene for inntektsgradering i hver kommune. I tillegg er det gode grunner til 
å ikke benytte i analysen foreldrebetalingen for barn i familier med så lav inntekt 
at de får redusert betaling i inntektsgraderingssystemet i en kommune.  

En grunn er at for en del familier med lave potensielle inntekter vil inntekten ikke 
være en gitt variabel, men kan være bestemt under hensyntaken til hva foreldre-
betalingen viser seg å bli. Med andre ord, prisen er ikke eksogen for familien, men 
delvis et resultat av foreldrenes tilpasning i arbeidsmarkedet. Et annet argument 
for at vi ikke skal se på kommunale systemer for inntektsgradering, er igjen at det 
for en familie som samtidig bestemmer seg for en kombinasjon av lønnsarbeid og 
barnehageetterspørsel, er den gjennomsnittlige eller forventede inntekts-
graderingen i kommunen som er relevant. Denne inntektsgraderingsskalaen er et 
gjennomsnitt av den kommunale skalaen og eventuelle inntektsgraderings-
systemer i private barnehager. Omfanget og styrken i inntektsgraderings-
systemene i private barnehager er gjennomgående lavt.  

Vi har beregnet en indikator for graden av inntektsgradering i en kommune som 
forholdet mellom laveste foreldrebetalingssats for heltidsplass uten søsken-
moderasjon og den gjennomsnittlige prisen for heltidsplass i kommunen for barn 
der familieinntekten er større enn 400.000 kroner, igjen uten søskenmoderasjon. 
Dette forholdstallet, kalt MAKSPST, måler hvor mye lavere foreldrebetalingen er 
for familier med lavest inntekt i forhold til gjennomsnittlig pris uten moderasjoner 
i kommunen. Jo høyere MAKSPST er, desto lavere pris relativt til gjennomsnittet 
i kommunen står lavinntektsfamilier overfor. Fordelen med å bruke denne indika-
toren er at det er en helt eksogen (ikke påvirkbar) indikator for inntekts-
graderingen i en kommune.  

Vi forventer negativt fortegn for MAKSPST. Jo større grad av inntektsgradering, 
dess flere barn vil stå overfor lavere priser i kommunen, og dess flere må antas å 
ønske barnehageplass.  
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V1.3.2 Inntekt 

Modellen inneholder to inntektsvariabler. For alle menn har vi logaritmen til års-
inntekt før skatt. Mennene forutsettes altså å arbeide full tid. En del av kvinnene 
står overfor valget mellom lønnsarbeid kombinert med barnehage eller annet 
tilsyn eller å være hjemme og selv ha den daglige omsorgen for barna.  

Siden beslutningen om barnehageplass for barnet/barna for mange kvinner er en 
beslutning som fattes samtidig som beslutningen om jobb/ikke jobb (og gitt jobb – 
deltid i forhold til heltid), kan vi ikke bare benytte kvinnens årslønn som 
forklaringsvariabel i modellen.  

Vi har isteden beregnet en indikator for kvinnens potensielle årslønn dersom hun 
valgte å jobbe full tid som den relevante inntektsindikatoren for kvinner. 
Indikatoren måler (ideelt sett)hva kvinnen kan forvente å tjene dersom hun velger 
å jobbe full tid. Jo større hennes ”markedsverdi” målt på denne måten er, i desto 
større grad er det grunn til å vente at hun ønsker lønnsarbeid og ikke å passe sine 
barn selv. Dette er et ”alt annet likt”-resonnement, hvor vi har isolert effektene av 
andre rammevilkår eller preferanser som kan trekke i motsatt retning.  

Variabelen er beregnet på følgende måte. Først har vi for de yrkesaktive kvinnene 
beregnet deres potensielle årslønn ved fulltid ved å benytte dataene for deres 
faktiske inntekt og eventuelle deltidsprosenter. Eksempelvis vi en kvinne som 
tjener 150.000 kroner og har halv stilling få en potensiell årsinntekt på 300.000 
kroner etter denne tankegangen. Dernest trenger vi å beregne (imputere) en 
potensiell årsinntekt for de kvinnene som ikke var i lønnet arbeid men var 
hjemmeværende. Det er igjen gjort ved å estimere en årsinntektsrelasjon blant de 
yrkesaktive kvinnene. For disse er potensiell årsinntekt estimert i en regresjons-
ligning der dummyvariabler for utdanning, alder og kvadrert alder inngår. Vi har 4 
dummyvariabler for utdanning (ungdomsskole, videregående yrkesfag/fagbrev, 
videregående allmennfag og høyskole/universitetsnivå). Dummyvariablene fanger 
opp at forventet markedslønn er høyere blant personer med høy utdanning enn 
blant personer med lav utdanning. Alder og kvadrert alder fanger opp at markeds-
lønnen stiger med erfaring i arbeidslivet. Alder er en tilnærming til antall års 
arbeidserfaring. Å inkludere også kvadrert alder er gjort for å ta hensyn til at 
potensiell årslønn ikke trenger øke lineært med alderen. Vi finner at økningen i 
potensiell årslønn stiger med alderen til kvinnen, men gradvis mindre med høyere 
alder. 

Vi følger igjen Håkonsen m.fl. (2001) og bruker den imputerte potensielle års-
inntekten for alle kvinnene i utvalget, både de som faktisk er yrkesaktive og de 
som ikke er yrkesaktive. Igjen er det de mulige økonometriske problemene knyttet 
til å kombinere faktiske observasjoner og imputerte verdier i samme analyse som 
er begrunnelsen.  

V1.3.3 Arbeidsmarkedsforhold 

Som nevnt vil beslutningen om å etterspørre barnehageplass til barnet være sterkt 
influert av kvinnens inntektsmuligheter i arbeidsmarkedet. I forrige avsnitt rede-
gjorde vi for indikatorer for kvinnens potensielle inntekt. men også muligheten til 
å få en passende jobb eller i det hele tatt en jobb må antas å ha betydning. Dersom 
det i det lokale arbeidsmarkedet er få relevante jobber, vil alternativkostnaden ved 
å passe barna selv være mindre enn dersom det er god tilgang på relevante jobber.  
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Vi har benyttet to indikatorer for forholdene i det lokale arbeidsmarkedet for å ta 
vare på slike effekter. Det er yrkesprosenten for kvinner mellom 25 og 39 år og 
det er arbeidsledighetsraten. Begge måles på kommunenivå.14  

Yrkesprosenten for kvinner kan i tillegg til å måle etterspørselen etter arbeidskraft 
også være et mål på kulturelle holdninger til lønnsarbeid blant kvinnene i 
kommunen. En lav yrkesprosent kan også være et resultat av lave ønsker om 
lønnsarbeid og således si noe om kulturelle holdninger også knyttet til ønskene 
om å ha barn i barnehage. Vi er ikke primært interessert i hvilken av disse to 
tolkningene som er riktige, siden vårt fokus er å måle effektene av variasjoner i 
foreldrebetalingen. 

Arbeidsledighetsraten måler kanskje i større grad forskjeller i presset i arbeids-
markedet og dermed sjansene til å få en relevant jobb i det lokale arbeids-
markedet.  

V1.3.4 Holdninger 

I tillegg til at ønskene om barnehageplass eller ikke kan være påvirket av ut-
danning, inntektsmuligheter og andre økonomiske incentiver, kan rene preferanse-
forskjeller være viktige for å forklare at foreldre velger forskjellig for sine barn. I 
noen miljøer kan det være helt naturlig at moren er hjemmeværende, far jobber og 
barna er hjemme, mens det i andre miljøer kan være helt motsatt selv om 
utdanning, potensiell lønn eller foreldrebetaling ikke er særlig annerledes. For å 
avdekke betydningen av slike faktorer for de individuelle variasjonene i etter-
spørselen etter barnehageplasser, har vi stilt foreldrene to overfor to utsag som de 
ble bedt om å si seg enig eller uenig i. Svarene kunne graderes fra helt enig (1) til 
helt uenig (4). Spørsmålene var:  

1. For ett- og toåringer er det naturlig at en av foreldrene er mest mulig 
hjemme med barna og utsetter eventuell yrkesaktivitet til barna er blitt 
større.  

2. For 3, 4 og 5-åringer er det naturlig at en av foreldrene er mest mulig 
hjemme med barna og utsetter eventuell yrkesaktivitet til barna er blitt 
større. 

Hensikten er å forsøke å måle en grunnholdning mest mulig løsrevet fra de 
konkrete ytre rammevilkår og kjennetegn ved den enkelte forelder. Variablene 
inngår direkte i modellen med verdier fra 1 til 4. De som svarte ”ikke sikker” er 
gitt verdien 2,5. Siden høy verdi på indeksen innebærer høy uenighet med 
utsagnet som går i favør av å ikke ønske barnehageplass, vil vi vente at koeffisi-
enten til disse variablene skal ha negativt fortegn.  

V1.3.5 Antall barn 

Antall barn i førskolealder kan påvirke ønskene om barnehageplass på (minst) to 
måter. For det første vil flere barn i barnehage medføre søskenmoderasjon, noe 
som trekker i retning av at jo flere barn, desto større sannsynlighet til å etterspørre 
barnehageplass. Men for det andre vil det at en av ektefellene passer tre istedenfor 

                                                 
14  Kilde: Statistikkbanken, Statistisk sentralbyrå.  

 63 



- ECON Analyse - 
Etterspørselen etter barnehageplasser  

to barn ikke medføre noe direkte inntektstap for familien siden hun/han uansett 
ikke har lønnsarbeid. Det er altså ”stordriftsfordeler” i å passe egne barn. Denne 
effekten trekker i retning av at tilbøyeligheten til å ønske barnehageplass for et 
barn avtar med størrelsen på søskenflokken. Vi inkluderer antall barn i førskole-
alder som forklaringsvariabel i modellen.  

V1.3.6 Priser for andre tilsynsformer ikke inkludert 

Modellen inneholder bare en prisvariabel. I virkeligheten vil både priser og 
tilgang på dagmamma, naboer eller besteforeldre som kan ha tilsyn med barna 
være av betydning for hva lavere priser fører til i form av endret etterspørsel etter 
barnehageplasser. Disse variablene er utelatte variable. Grunnen til det er selvsagt 
at det er vanskelig å framskaffe data for dem i en spørreundersøkelse eller på 
annen måte. Likevel mener vi at dette ikke er noe alvorlig problem for tolkningen 
av resultatene. Hvis disse faktorene varierer tilfeldig, vil vi likevel få forvent-
ningsrette estimat på effektene av foreldrebetalingen på etterspørselen etter barne-
hageplasser.  

V1.4 Resultater 
Som nevnt i kapittel (2) har vi ved utarbeidelsen av etterspørselskurvene som er 
basert på hypotetiske spørsmål, vektet observasjonene. Det synes som om vi i vårt 
utvalg har fått underrepresentert foreldre med videregående opplæring som 
høyeste utdanning, mens foreldre med høyskole- eller universitetsutdanning er 
overrepresentert. Dette kan tale for at vi også vekter dataene til den økonometriske 
analysen. Vekting innebærer at vi lager et nytt datamateriale basert på det gamle, 
der det i det vektede materialet blir flere barn med videregående opplæring som 
høyeste utdanning, og at det blir færre med fullført høyskole/universitet. Vi viser 
resultatene fra regresjonsanalysen basert på det vektede datamaterialet. 
Betydningen for resultatene var beskjeden, men prisfølsomheten ble svakt mindre 
med vektede data enn med uvektede data. 

Vi viser først estimeringsresultatene for alle barn sett under ett.  
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Tabell V1.1 Estimeringsresultater. Venstresidevariabel: ln(p1/(1-p)) 

 Koeffisient St. avvik. Sign.nivå. 
ln(potensiell inntekt kvinnen) 1,45 0,24 0,00 
ln(mannens inntekt) 0,51 0,14 0,00 
ln(foreldrebetaling) -0,60 0,33 0,07 
Antall barn i førskolealder -0,26 0,07 0,00 
"Være-hjemme-med barna-orientering" 0,85 0,06 0,00 
Yrkesprosent kvinner 0,06 0,01 0,00 
Inntektsgradering 0,01 0,00 0,00 
DUMALD0 -4,58 0,20 0,00 
DUMALD1 -2,09 0,17 0,00 
DUMALD2 -1,39 0,18 0,00 
DUMALD3 -0,67 0,19 0,00 
DUMALD4 -0,35 0,20 0,08 
Konstant -23,90 3,95 0,00 
    
-2 loglikelihood 3317,14   
Pseudo-R2 0,54   
N 4445   
1) P er en dummyvariabel som er 1 dersom det ønskes barnehageplass for barnet og 0 ellers.  

Tabellen viser resultatene fra en modell der nesten alle koeffisientene er signi-
fikant forskjellige fra null ved et signifikansnivå på 5 prosent. Alle er signifikante 
ved et signifikansnivå på 10 prosent. Signifikansnivåene for de ulike koeffisi-
entene (i datakolonnen lengst til høyre i tabellen) angir sannsynligheten for at den 
”sanne” parameterverdien er null til tross for et punktestimat som avviker fra null. 
Signifikansnivåer for parametere under 5 prosent (0,05 i tabellen) anses vanligvis 
som svært pålitelige. Signifikansnivåer på 0,1 (10 prosent) tyder på at 
koeffisienten er noe mer uskarpt bestemt. 

Vi finner sterke effekter av kvinnens potensielle inntekt og mannens faktiske inn-
tekt på ønskene om å ha barn i barnehage. Jo høyere (potensiell) inntekt, dess 
større sannsynlighet er det for at foreldrene ønsker barnehageplass for barnet (alt 
annet likt). Resultatene tyder videre på at har familien flere barn i førskolealder, 
øker sannsynligheten for at foreldrene ikke ønsker barnehageplass for dem. Det 
ses av den negative koeffisienten for antall barn. Vi finner en klar effekt av at i 
kommuner med høy kvinnelig yrkesdeltaking, er tilbøyeligheten til å ønske plass i 
barnehage for barna høyere enn i kommuner der den kvinnelige yrkesdeltakingen 
er lav. Der hvor den kvinnelige yrkesdeltakingen er høy er det grunn til å tro at det 
er lettere enn i andre kommuner for mødrene å få seg jobb. Derfor vil flere jobbe 
og dermed trenge plass i barnehagen til barna. 

Indeksen som måler respondentens (over 90 prosent av respondentene var mødre) 
holdninger knyttet til det å være hjemme med barna i forhold til å gå ut i jobb har 
høy forklaringskraft i modellen. Indeksen måler hvor enige eller uenige respon-
denten er i et utsagn om at det er naturlig at en av ektefellene er hjemme med 
barna mens de er små (se den nøyaktige ordlyden i vedlegg 3). En lav verdi på 
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indeksen betyr høy grad av enighet med utsagnet, mens en høy verdi betyr at 
respondenten var sterkt uenig. Vi finner en sterkt positiv koeffisient for denne 
indeksen. En høy verdi (som betyr uenighet i utsagnet om at det er naturlig for en 
av ektefellene å være hjemme med barna) tilsier høy tilbøyelighet til å ønske 
barnehageplass for barna.  

Modellen inneholder dummyvariabler for alder. Dummyvariabelen for eksempel 
for barn som er 3 år har verdien 1 dersom barnet er 3 år og verdien 0 for alle andre 
barn. Koeffisienten uttrykker ”effekten” av denne variabelen. Det vil si forskjellen 
i den relative sannsynligheten for at det ønskes barnehageplass for en 3-åring 
avviker fra den relative sannsynligheten for en 5-åring (som er referansegruppen i 
modellen). Koeffisientene for alle dummyvariablene er negative, noe som betyr at 
alt annet likt er etterspørselen etter plass i barnehage høyest for 5-åringene. For-
skjellen er ikke signifikant for 4-åringene, men er signifikant for de yngre års-
kullene.  

V1.4.1 Priselastisiteter 

V1.4.1.1 Effekter av endringer i satsene eksklusive moderasjoner 

Nivået på foreldrebetalingen har effekt på etterspørselen. Signifikansnivået er ca. 
7 prosent, som tilsier at estimatet ikke er like skarpt bestemt som effekten av de 
andre forklaringsvariablene i modellen. Men resultatene tilsier helt klart at det er 
en negativ sammenheng mellom prisen og ønskene om å ha barna i barnehage. En 
reduksjon i prisen på 1 prosent tilsier at logaritmen til den relative sannsyn-
ligheten for å ønske barnehageplass øker med 0,6 prosent. Siden etterspørsels-
elastisiteten i en logistisk regresjonsmodell avhenger av hva sannsynligheten til å 
etterspørre barnehage er i utgangspunktet, vil den prosentvise økningen i antall 
barn det ønskes plass for, variere mellom grupper av barn. Forskjellene avhenger 
blant annet av alder siden tilbøyeligheten til å etterspørre barnehageplass øker 
sterkt med alderen. Figuren nedenfor viser hvordan en prisnedgang på 10 prosent 
påvirker etterspørselen etter barnehage avhengig av hvor høy etterspørselen er i 
utgangspunktet.  
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Figur V1.1 Effekter av en prisnedgang på 10 prosent på sannsynligheten til 
å etterspørre barnehageplass. Avhengig av tilbøyeligheten til å 
etterspørre barnehageplass i utgangspunktet (barnehageraten) 
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Ifølge spørreundersøkelsen etterspørres det i dag barnehageplass for i overkant av 
10 prosent av nullåringene. Barnehageraten for denne gruppen barn er altså 10 
prosent. Blant dagens 5-åringer ønskes det plass for over 90 prosent av barna. 
Etterspørselsøkningen ved en prisnedgang på 10 prosent blir ifølge modellen 
knapt 6 prosent av de barn blant 0-åringene som har nullåringene og omtrent 1 
prosent blant 5-åringene. Det er intuitivt rimelig at den prosentvise økningen i 
etterspørselen er størst blant de minste siden det tallet denne prosentvise økningen 
måles ut fra, er lite (få etterspør i barnehage).  

Den økningen målt i prosent av hvert årskull viser et annet mønster. Denne 
økningen er vist ved den stiplede kurven i figuren. Økningen er minst for grupper 
der etterspørselen i utgangspunktet er svært liten eller svært høy. Resultatet tyder 
på at en prisnedgang på 10 prosent vil øke etterspørselen med vel 5 prosent av 
årskullet for en aldersgruppe der etterspørselen i utgangspunktet er 10 prosent av 
årskullet. Den samme økningen får vi for en aldersgruppe der det i utgangspunktet 
ønskes plass for 90 prosent av årskullet. Den absolutte økningen i andelen av 
årskullet det ønskes plass for finner vi blant grupper der etterspørselen etter plass i 
barnehage i utgangspunktet er halvparten av årskullet.  

V1.4.1.2 Effekter av endringer i moderasjonssatser 

I modellen har vi i tillegg en variabel som uttrykker graden av inntektsmoderasjon 
i kommunen. Vi har imidlertid ikke informasjon om graden av søskenmoderasjon. 
Vi forsøkte med ulike varianter av dummyvariable for søsken, bl. a. separate 
dummyvariabler for barn nummer 1, barn nummer 2, barn nummer 3 og barn 
nummer 4. Vi forventet at koeffisientene for disse dummyvariablene ville bli 
positive, og fange opp effekten av at søskenmolderasjonen gjorde det billigere for 
foreldrene å ha søsken i barnehage. Imidlertid viste det seg at variabelen antall 
barn hadde best forklaringskraft, og i modellvarianter der antall barn var med, ble 
dummyene for posisjon i søskenflokken ikke statistisk signifikante. Variabelen 
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antall barn fanger dermed opp både effekten av søskenmoderasjonssystemene og 
det at det for en familie er stordriftsfordeler i pass av egne barn. Vi har som følge 
av dette ingen direkte parameter i modellen for å måle effektene av endringer i 
søskenmoderasjonssystemene.  

Inntektsgraderingsvariabelen er signifikant forskjellig fra null. Variabelen er målt 
som den prosentvise forskjellen mellom gjennomsnittlig pris for heltidsplass i 
kommunen (uten moderasjoner) og laveste heltidspris uten søskenmoderasjon 
(men altså med eventuell inntektsmoderasjon). Alle barna i kommunen får til-
ordnet denne verdien. Jo høyere denne prosentsatsen er, desto større sannsynlighet 
er det for at det ønskes barnehageplass. Tolkningen av resultatet er at variabelen 
fanger opp en priseffekt. Jo høyere prosentsatsen er, desto mer senkes prisen for 
familier med lave inntekter, og desto flere vil ønske plass i barnehage for barna 
sine.  

Ifølge modellen vil logaritmen til den relative sannsynligheten i en kommune som 
reduserer inntektsgraderingen slik vi måler den med 10 prosentpoeng (f.eks. fra 
40 til 30 prosent), reduseres med 0,09. Dersom etterspørselen utgjør 70 prosent av 
årskullet i kommunen, tilsier dette en økning til knapt 72 prosent. 

V1.4.2 Estimater for små og større barn 

Å estimere en felles modell for alle barna har den fordel at vi får mange 
observasjoner for hver parameter som skal estimeres, og dermed større sjanser for 
å få signifikante resultater. Ulempen er at modellformuleringen legger restrik-
sjoner på hvordan priselastisiteten varierer mellom aldersgruppene. En felles 
koeffisient for prisvariabelen slik som i tabellen foran gir nødvendigvis som 
resultat at den absolutte økningen i etterspørselen er minst blant de gruppene som 
i utgangspunktet har lavest etterspørsel og i de gruppene som har høyest etter-
spørsel. For å undersøke om dette er en god beskrivelse av dataene, har vi estimert 
modellen separat for aldersgruppene 0-2 år og 3-5 år, jf. tabellen nedenfor.  
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Tabell V1.2 Estimeringsresultater barn 0-2 år og barn 3-5 år. 
Venstresidevariabel: ln(p1/(1-p)) 

 0-2 år  3-5 år 
  Ko-

effisient
St. 

avvik.
Sign.nivå. Ko-

effisient 
St. 

avvik.
Sign.-
nivå. 

ln(potensiell inntekt kvinnen) 1,33 0,30 0,00  1,66 0,42 0,00 
ln(mannens inntekt) 0,46 0,18 0,01  0,60 0,24 0,01 
ln(foreldrebetaling) -0,57 0,41 0,16  -0,67 0,59 0,26 
Antall barn i førskolealder -0,20 0,09 0,02  -0,36 0,12 0,00 
"Være-hjemme-med barna-orientering" 0,72 0,07 0,00  1,11 0,10 0,00 
Yrkesprosent kvinner 0,08 0,02 0,00  0,03 0,02 0,13 
Inntektsgradering 0,01 0,00 0,00  0,00 0,00 0,70 
DUMALD0 -3,16 0,16 0,00     
DUMALD1 -0,70 0,12 0,00     
DUMALD2        
DUMALD3     -0,69 0,19 0,00 
DUMALD4     -0,36 0,21 0,09 
Konstant -24,87 4,73 0,00  -24,75 7,32 0,00 
        
-2 loglikelihood 2098    1191   
Pseudo-R2 0,4212    0,21   
N 2184    2261   
1) P er en dummyvariabel som er 1 dersom det ønskes barnehageplass for barnet og 0 ellers.  

Vi finner igjen de samme tendensene i de separate estimeringene, men noen 
koeffisienter blir mindre skarpt bestemt. Det sentrale i denne sammenheng er om 
det er forskjeller i prisfølsomheten for de to aldersgruppene. Koeffisienten for 
foreldrebetalingen er mindre skarpt bestemt for hver av de to aldersgruppene når 
vi analyserer dem hver for seg. Vi finner at koeffisienten for logaritmen til 
foreldrebetalingen er høyere i tallverdi for de eldre barna enn for de minste barna 
(-0,67 mot –0,57). Dette tyder på at priselastisiteten for de eldste barna kan være 
noe høyere i tallverdi enn det resultatene i den første tabellen og figuren viser og 
at priselastisiteten er noe mindre blant de yngste barna. Forskjellen er imidlertid 
langt fra statistisk signifikant, og heller ikke av noen størrelse av betydning. 
Forskjellene mellom modellene er små. Vi velger derfor å benytte resultatene fra 
modellen som er estimert felles for alle barna (den første tabellen). 
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Vedlegg 2: Tabeller for prisfølsomhet 
basert på hypotetiske spørsmål 
Tabell V2.1 Økning i antall plasser ved prisreduksjoner. Barn i alderen tre 

til fem år som det ikke ønskes plass for ved dagens priser. 
Forutsatt at det gis søskenmoderasjon 

Pris på 
heltidsplass 
før evt. 
moderasjon 

0-15 
timer 

15-25 
timer 

25-41 
timer 

41 timer 
eller mer 

Sum 
antall 

plasser 
Omregnet til 
heltidsplasser 

3000 0 0 0 300 300 300
2500 0 100 300 700 1.100 900
2000 300 1.200 1.100 2.100 4.700 3.400
1500 600 1.800 1.900 3.300 7.600 5.300
1000 900 1.900 2.100 3.300 8.200 5.700
500 900 2.100 2.100 3.300 8.400 5.700
Note Vi har her lagt til grunn at en heltidsplass tilsvarer 42,5 timer per uke.  

Kilde: Spørreundersøkelse (ECON) 

Tabell V2.2 Økning i antall plasser ved prisreduksjoner. Ett- og toåringer 
som det ikke ønskes plass for ved dagens priser. Forutsatt at det 
gis søskenmoderasjon 

Pris på 
heltidsplass 
før evt. 
moderasjon 

0-15 
timer 

15-25 
timer 

25-41 
timer 

41 timer 
eller mer 

Sum 
antall 

plasser 
Omregnet til 
heltidsplasser 

3.000 100 400 800 1.400 2.700 2.100
2.500 400 1.000 2.000 3.300 6.700 5.300
2.000 800 1.900 4.600 6.200 13.400 10.200
1.500 1.100 3.600 6.000 7.100 17.800 13.000
1.000 1.300 3.800 6.100 7.300 18.500 13.400
500 1.300 3.800 6.200 7.300 18.600 13.500
Note: Vi har her lagt til grunn at en heltidsplass tilsvarer 42,5 timer per uke.  

Kilde: Spørreundersøkelse (ECON). 
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Tabell V2.3 Økning i antall plasser ved prisreduksjoner. Barn under ett år 
som det ikke ønskes plass for ved dagens priser. Forutsatt at det 
gis søskenmoderasjon 

Pris på 
heltidsplass 
før evt. 
moderasjon 

0-15 
timer 

15-25 
timer 

25-41 
timer 

41 timer 
eller mer 

Sum 
antall 

plasser 
Omregnet til 
heltidsplasser 

3.000 100 700 1.000 1.900 3.700 3.000
2.500 400 1.300 2.600 4.600 8.800 7.000
2.000 600 2.100 3.400 5.400 11.500 8.800
1.500 1.000 2.300 4.100 5.800 13.200 9.700
1.000 1.000 2.400 4.100 5.900 13.400 9.900
500 1.000 2.400 4.100 5.900 13.400 9.900
Note: Vi har her lagt til grunn at en heltidsplass tilsvarer 42,5 timer per uke.  

Kilde: Spørreundersøkelse (ECON). 

Tabell V2.4 Økning i antall plasser ved prisreduksjoner. Barn null til fem år. 
Barn som det ikke ønskes plass for ved dagens priser. Forutsatt 
at det gis søskenmoderasjon 

Pris på 
heltidsplass 
før evt. 
moderasjon 

0-15 
timer 

15-25 
timer 

25-41 
timer 

41 timer 
eller mer 

Sum 
antall 
barn 

Omregnet til 
heltidsekvivalente 

plasser 
3.000 200 1.000 1.800 3.700 6.700 5.400
2.500 800 2.300 4.900 8.700 16.700 13.200
2.000 1.700 5.200 9.100 13.700 29.700 22.400
1.500 2.700 7.700 12.100 16.200 38.600 28.000
1.000 3.300 8.100 12.300 16.500 40.200 28.900
500 3.300 8.300 12.400 16.500 40.400 29.000
Note: Vi har lagt til grunn at en heltidsplass tilsvarer 42,5 timer per uke.  

Kilde: Spørreundersøkelse (ECON). 

 72 



- ECON Analyse - 
Etterspørselen etter barnehageplasser  

Tabell V2.5 Økning i antall plasser ved prisreduksjoner. Barn null til fem år. 
Barn som det ikke ønskes plass for ved dagens priser. Forutsatt 
at det ikke gis søskenmoderasjon 

Pris på 
heltidsplass 0-15 

timer 
15-25 
timer

25-41 
timer

41 timer 
eller mer

Sum 
antall 

plasser 
Omregnet til 

heltidsplasser
3.000 200 700 1.000 2.500 4.400 3.600
2.500 400 1.600 2.800 5.900 10.600 8.400
2.000 1.400 4.600 7.800 12.500 26.200 19.400
1.500 2.400 7.200 11.700 15.700 37.100 26.200
1.000 3.100 8.300 12.400 16.500 40.200 28.000
500 3.100 8.400 12.500 16.500 40.400 28.100
Note: Vi har her lagt til grunn at en heltidsplass tilsvarer 42,5 timer per uke.  

Kilde: ECON 
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Vedlegg 3: Svar på utvalgte spørsmål 
Nedenfor presenteres svarene på en del av spørsmålene i spørreundersøkelsen. Vi 
presenterer for det første frekvensfordelinger av en del bakgrunnsvariable som 
inntekt, bosted antall førskolebarn osv. i husholdningen. Vi presenterer også svar 
på en del spørsmål som ikke drøftes direkte i selve analysedelen.  

Som påpekt i kapittel 1 i rapporten presenteres tallene med barna som analyse-
enhet, mens spørsmålene er besvart av foreldrene. Fordelingene kan således 
betraktes som vektet med antall førskolebarn i familien. Dessuten er alle svar 
vektet på grunnlag at respondentens utdanningsbakgrunn. 

Figur V3.1 Bostedsfylke. Barn i førskolealder. Fordeling i prosent 
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Note: N = 5926 
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Figur V3.2 Alder på mor (far)* til barn i førskolealder. Fordeling i prosent 
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* I 92 prosent av tilfellene gjelder tallene mor. I de resterende tilfellene gjelder det far, og i disse 

tilfellene bor barnet sammen med far. 

Note: Gjennomsnittsalder = 33 år. N = 5926 

 

Figur V3.3 Mors (fars)* høyeste fullførte utdanning. Barn i førskolealder. 
Fordeling i prosent 
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* I 92 prosent av tilfellene gjelder tallene mor. I de resterende tilfellene gjelder det far, og i disse 

tilfellene bor barnet sammen med far. 

Note: N = 5926 
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Figur V3.4 Andel barn i barnehage avhengig av mors (fars)* høyeste 
fullførte utdannelse. Barn i førskolealder. I prosent innen hver 
gruppe 
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* I 92 prosent av tilfellene gjelder tallene mor. I de resterende tilfellene gjelder det far, og i disse 

tilfellene bor barnet sammen med far. 

 

Figur V3.5 Mors (fars) hovedbeskjeftigelse. Barn i førskolealder. Fordeling 
i prosent  
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* I 92 prosent av tilfellene gjelder tallene mor. I de resterende tilfellene gjelder det far, og i disse 

tilfellene bor barnet sammen med far. 

Note: N = 5926 
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Figur V3.6 Mors (fars)* stillingsandel. Barn i førskolealder med yrkesaktiv 
mor (far). Fordeling i prosent 
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* I 92 prosent av tilfellene gjelder tallene mor. I de resterende tilfellene gjelder det far, og i disse 

tilfellene bor barnet sammen med far. 

Note: Gjennomsnittlig stillingsbrøk blant dem som jobber deltid: 61 prosent av full tid. N = 4177. 

Figur V3.7 Mors (fars)* sivilstatus. Barn i førskolealder. Fordeling i 
prosent 
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* I 92 prosent av tilfellene gjelder tallene mor. I de resterende tilfellene gjelder det far, og i disse 

tilfellene bor barnet sammen med far. 

Note: Gjennomsnittlig stillingsbrøk blant dem som jobber deltid: 63 prosent av full tid. N = 5926 
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Figur V3.8 Mors (fars)* årsinntekt før skatt. Barn i førskolealder. 
Fordeling i prosent 
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* I 92 prosent av tilfellene gjelder tallene mor. I de resterende tilfellene gjelder det far, og i disse 

tilfellene bor barnet sammen med far. 

Note: Gjennomsnittlig inntekt per år før skatt = 232.000 kroner. N = 5372. 

Figur V3.9 Fars/stefars (stemors) årsinntekt før skatt. Barn i førskolealder. 
Fordeling i prosent 
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* I tilfeller der barnet bor sammen med mor (98 prosent) gjelder svarene morens ektefelle eller 

samboer. I de resterende tilfellene gjelder svarene ektefelle eller samboer til faren. 

Note: Gjennomsnittlig inntekt per år før skatt = 352.000 kroner. N = 4895. 
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Figur V3.10 Husholdningens samlede årsinntekt før skatt. Barn i 
førskolealder. Fordeling i prosent 
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Note: Gjennomsnittlig inntekt per år før skatt = 589.000 kroner. N = 4692. 

 

Figur V3.11 Andel barn i barnehage innen ulike kategorier av 
husholdningens samlede årsinntekt før skatt. Barn i 
førskolealder. Fordeling i prosent 
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Note: N = 4692. 

 80 



- ECON Analyse - 
Etterspørselen etter barnehageplasser  

Figur V3.12 Fars/stefars (stemors)* hovedbeskjeftigelse. Barn i 
førskolealder. Fordeling i prosent 
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* I tilfeller der barnet bor sammen med mor (98 prosent) gjelder svarene morens ektefelle eller 

samboer. I de resterende tilfellene gjelder svarene ektefelle eller samboer til faren. 

Note: N = 5589 

Figur V3.13 Antall førskolebarn i husholdningen. Barn i førskolealder. 
Fordeling i prosent 
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Note: N = 5926 
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Figur V3.14 Mors (fars)* holdning til omsorg for barn i ulike 
alderskategorier. Svar på spørsmål om det er naturlig at en av 
foreldrene er mest mulig hjemme med barna og utsetter 
eventuell yrkesaktivitet til barna er blitt større 
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 * I 92 prosent av tilfellene gjelder tallene mor. I de resterende tilfellene gjelder det far, og i disse 

tilfellene bor barnet sammen med far. 

Note: N = 5926. 

 

Figur V3.15 Mors (fars)* holdning til omsorg for ett og toåringer. Svar på 
spørsmål om det er naturlig at en av foreldrene er mest mulig 
hjemme med barna og utsetter eventuell yrkesaktivitet til barna 
er blitt større. Avhengig av om barnet går i barnehage 
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 * I 92 prosent av tilfellene gjelder tallene mor. I de resterende tilfellene gjelder det far, og i disse 

tilfellene bor barnet sammen med far. 

Note: Antall barn i barnehage = 3719. Antall barn ikke i barnehage = 2207. 
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Figur V3.16 Mors (fars)* holdning til omsorg for tre-, fire- og femåringer. 
Svar på spørsmål om det er naturlig at en av foreldrene er mest 
mulig hjemme med barna og utsetter eventuell yrkesaktivitet til 
barna er blitt større. Avhengig av om barnet går i barnehage 
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 * I 92 prosent av tilfellene gjelder tallene mor. I de resterende tilfellene gjelder det far, og i disse 

tilfellene bor barnet sammen med far. 

Note: Antall barn i barnehage = 3719. Antall barn ikke i barnehage = 2207. 

 

Figur V3.17 Mors (fars)* begrunnelse for ikke å søke om barnehageplass 
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 * I 92 prosent av tilfellene gjelder tallene mor. I de resterende tilfellene gjelder det far, og i disse 

tilfellene bor barnet sammen med far. 

Note: N = 1844 
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Figur V3.18 Mors (fars)* hovedbeskjeftigelse. Fordelt på om barnet går i 
barnehage eller ikke 
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 * I 92 prosent av tilfellene gjelder tallene mor. I de resterende tilfellene gjelder det far, og i disse 

tilfellene bor barnet sammen med far. 

Note: Antall barn i barnehage = 3719. Antall barn ikke i barnehage = 2207. 
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Vedlegg 4: Spørreundersøkelse 
God dag mitt navn er… og jeg ringer fra Opinion. På vegne av Barne- og 
familiedepartementet gjennomfører vi i disse dager en undersøkelse blant 
småbarnsforeldre. I den sammenhengen skulle jeg gjerne ha pratet med… (mor/far 
til eldste barn).  

Til Intervjuer, identifikasjon av rette vedkommende:  
Dersom mor bor her, men ikke er hjemme, lag avtale. 
Dersom mor ikke bor her, og far bor her sammen med barna, spør etter far til 
barnet/barna.  

 

Til rette vedkommende: 
God dag mitt navn er… og jeg ringer fra Opinion. På vegne av barne- og 
familiedepartementet gjennomfører vi i disse dager en undersøkelse blant 
småbarnsforeldre, der du er blitt trukket ut til å delta. Tema for undersøkelsen er 
barnehagetilbudet. Vi gjør oppmerksom på at det er helt frivillig å delta i 
undersøkelsen. Har du anledning til å svare på noen spørsmål i denne 
sammenhengen? 

Intervjutid. Ca 10 minutter. 

HUSHOLDNINGSSPØRSMÅL 

Aller  først noen spørsmål om din husholdning. 

0. Registrer kjønn:  
 1: Mann 
 2: Kvinne 

1. Hva er din sivilstatus? 
1: Gift/samboende 
2: Eneforsørger 

2. Hvor mange barn født i 1998 eller senere bor det i din husstand? 
 1: 1 barn 
 2: 2 barn 
 3: 3 barn 
 4: 4 barn eller flere 
 5: Ingen –  gå til 998 avslutt intervju 
 6: Ikke oppgitt – gå til 999 avslutt intervju 

Til intervjuer: Hvis et skilt par har felles omsorg for flere barn, men de er 
registrert på hver sin adresse, besvares likevel spørsmålene for alle barna i 
familien. 

Barnas alder: KONTROLLER FOR SPM 2: 

Til intervjuer:  Noter barnets alder. Hvis flere, start med det eldste barnet. 
Kontroller at oppgitt alder ikke er mer enn 5 år.  
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3. Hvilke(t) år er barnet/barna født: 
3a. Alder barn 1 (eldste): 
3b. Alder barn 2: 
3c. Alder barn 3: 
3d. Alder barn 4: 

Først vil vi be deg ta stilling til følgende påstander:  

4. For ett- og toåringer er det naturlig at en av foreldrene er mest mulig 
hjemme med barna og utsetter eventuell yrkesaktivitet til barna er blitt større.   

LES OPP 1-4 
1: Helt enig 
2: Ganske enig 
3: Ganske uenig 
4: Helt uenig 
5: Ikke sikker 

5. For 3, 4 og 5-åringer er det naturlig at en av foreldrene er mest mulig 
hjemme med barna og utsetter eventuell yrkesaktivitet til barna er blitt større.  

LES OPP 1-4 
1: Helt enig 
2: Ganske enig 
3: Ganske uenig 
4: Helt uenig 
5: Ikke sikker 

*Bolk barnehageplass 

FAKTISK OG ØNSKET BRUK AV BARNEHAGE 

Så har vi noen spørsmål om barnetilsyn til de barna du har oppgitt ovenfor.  

6a. Har barnet plass i barnehage? I tilfelle, hva slags type barnehage går barnet 
i? 
 1: Ordinær kommunal barnehage  
 2:  Ordinær privat eller arbeidsgiverdrevet barnehage  
 3:  Familiebarnehage  
 4: Nei, har ikke plass i barnehage *GOTO 1010 

Til intervjuer: Barnepark og åpen barnehage regnes ikke som barnehage.  

Familiebarnehage regnes som barnehage. Familiebarnehage kan være både privat 
og kommunal.  

Arbeidsgiverdrevet barnehage omfatter alle barnehager som er eid av 
arbeidsgiver, uansett om arbeidsgiver er privat, kommune, fylke eller stat! 

HVIS ”Familiebarnehage”: 

6c Hvis du kunne velg fritt, ville du foretrukket ordinær barnehage eller 
familiebarnehage til barnet?  

1: Ordinær barnehage 
2: Familiebarnehage 
3:  Ikke sikker 

6d.  Har barnet friplass? 
1: Ja 6g 
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2: Nei 
3: Ikke sikker 

HVIS NEI eller IKKE SIKKER på 6d:  

Så har vi spørsmål om oppholdstid i barnehagen. 

6e. Hvor mange dager pr. uke betales det for at barnet kan være i barnehagen?  

REGISTRER dager pr uke (antall dager barnet er i barnehagen) 

Til intervjuer: Hvis barnet har variabelt antall dager pr. uke (f. eks. veksler 
mellom 2 og 3 dager pr. uke), angis gjennomsnittlig antall dager.  

6f Hvor mange timer pr. dag betales det for at barnet skal være i barnehagen? 

REGISTRER timer pr. dag 

Til intervjuer: Vi ønsker ideelt sett å registrere den maksimale tiden barna kan 
være i barnehagen, det vil si den oppholdstiden foreldrene har betalt for. 
Foreldrene kan svare på ulike måter. Noen foreldre kan oppgi ”halv tid”, full tid 
osv. Ta da utgangspunkt i en definisjon av ”full tid” på 8,5 timer pr. dag. Halv tid 
blir dermed 4,3 timer pr. dag.  

****BOLK FRIPLASS START 

HVIS ”Ja” på  6d: 

6g. Hvor mange dager pr uke er barnet i barnehagen?  

REGISTRER dager pr. uke  

6h. Hvor mange timer pr. dag er barnet i barnehagen?  

REGISTRER TIMER pr dag  [Hvis flere barn:  gjenta fra A for neste 
barn, ellers  I] 

Merknad: Barn med friplass skal ikke spørres om priser og betalingsvilligheter.  

****BOLK FRIPLASS SLUTT 

6i  Fikk barnet plass omtrent med det timetallet pr uke som du søkte om?  
1:  JA  HVIS oppholdstid < 41 timer  6l, ellers 12 
2:  NEI 
3:  Ikke sikker 

Hvis NEI på 6i:  

6j Hvor mange dager i uken hadde du ønsket i barnehageplass for barnet da 
du søkte? 

REGISTRER ønsket oppholdstid i dager pr. uke 

6k  Og hvor mange timer pr. dag? 

REGISTRER timer/dag HVIS Oppholdstid/Ønsket oppholdstid=>41 
timer  12, ellers 6l.  

***BOLK DE SOM IKKE ØNSKET/HADDE FULLTID:  START 
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6l. Hva var den viktigste grunnen til at dere ikke har søkt lenger oppholdstid 
til barnet? LES OPP 1-4 

1: Den valgte oppholdstiden passer best for oss 12 
2: Jeg syntes det var for dyrt med lengre oppholdstid 12 
3: Den barnehagen vi ønsket plass i hadde ikke så lang åpningstid  
4: Tilbudet av plasser med lengre oppholdstid i området er så lite at 
jeg ikke trodde jeg ville få plass 
5: Annet.  12 
6: Ikke sikker 12 

HVIS ”3” eller ”4” på SPM 6l:  

6m. Ville du søkt om lengre oppholdstid  til barnet dersom du trodde at barnet 
ville få plass til de vilkår (priser og åpningstider) som gjelder i din kommune? 

1: Ja – GÅ TIL 6n 
2: Nei 
3: Ikke sikker   

Til Intervjuer: Er respondenten i tvil, kan du presisere at det skal tas 
utgangspunkt i dagens priser i kommunale barnehager på hjemstedet.  

6n. Hvor mange dager i uken ville du da ha søkt om? 

REGISTRER dager pr. uke 

6o. Og hvor mange timer pr. dag?  

REGISTRER timer pr. dag 

***BOLK DE SOM HADDE MINDRE ENN FULLTIDSPLASS SLUTT 

*BOLK BARN SOM IKKE GÅR I BARNEHAGE: START 

Merknad: Barn som  enten har svart ”Nei” på 6a eller ”4” på 6b skal gjennom 
dette.  

7.  Søkte du barnehageplass for barnet, men fikk ikke plass?  
1: Ja  
2: Nei - > Til SPM 10 

Til intervjuer: Gjelder ordinære barnehager (kommunale og private) og 
familiebarnehager. Barnepark og ”åpen barnehage” skal ikke regnes som 
barnehage.   

8. Hvor lang oppholdstid søkte du om, eventuelt ville du ønsket deg for 
barnet.  

REGISTRER dager pr. uke 

9. Hvor mange timer pr. dag? 

REGISTRER timer pr. dag   SPM12 

10.  Hva var den viktigste grunnen til at du ikke søkte plass til barnet?  

LES OPP 1 - 4 
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1: Jeg ønsket å passe barnet selv. 12 
2: Jeg syntes det var for dyrt 12 
3: Dekningen i området er så lav at jeg ikke trodde jeg ville få plass.  
4: Jeg har annet tilbud om barnepass som passer bedre. 12 
5: Annet.  12 
6: Ikke sikker  12 

HVIS ”3” på SPM 10:  

11a. Ville du søkt om plass til barnet dersom du trodde at barnet ville få plass 
til de vilkår (priser og åpningstider) som gjelder i din kommune? 

1: Ja 
2: Nei 
3: Ikke sikker 

HVIS 1 på 11a:  

11b. Hvor mange dager i uken ville du da ha ønsket for barnet? 

REGISTRER dager pr. uke 

11c. Og hvor mange timer pr. dag?  

REGISTRER timer pr. dag 

*BOLK BARN SOM IKKE GÅR I BARNEHAGE: SLUTT 

12. = 6a. Gjenta bolk A for  hvert barn 

69. Vet du hva foreldrebetalingen er for en fulltidsplass i kommunal barnehage 
i din kommune?  

REGISTRER foreldrebetaling fulltidsplass kommunal barnehage i kroner pr. 
måned.  

Vet ikke=999 

D SPØRSMÅL OM FORELDREBETALING 

Vi har noen spørsmål om hva du/dere betaler for å ha barna i barnehagen. 

D1 **BOLK HVIS BARE ETT BARN I BARNEHAGE: START 

19. Omtrent hvor mye betaler du/dere pr. måned for å ha barnet i barnehagen? 

REGISTRER KRONER PR. MÅNED 

Til Intervjuer: Oftest betales det for 11 mnd, men 10 og 12 forekommer også. 
Kan også være at det betales for halve måneder, f. eks. 10,5 mnd/år. Tallet kan 
derfor angis med en desimal. 

20. For hvor mange måneder i året betales det for barnehageplassen? 

REGISTRER ANTALL MÅNEDER  E1 

**BOLK HVIS BARE ETT BARN I BARNEHAGE: SLUTT 
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Dersom to eller flere barn i barnehage:  

21. Betaler du/dere én regning for begge/alle barna eller mottar dere mer enn 
én regning for barna?  

1: Én regning 
2: Mer enn én regning  D3 

D2**BOLK BETALING for familier med to eller flere barn og én regning: 
START 

22. Hva betaler du/dere pr. måned for å ha barna i barnehagen? 

REGISTRER KRONER PR. MÅNED FOR ALLE BARNA 

Til Intervjuer: Oftest betales det for 11 mnd, men 10 og 12 forekommer også. 
Kan også være at det betales for halve måneder, f. eks. 10,5 mnd/år. Tallet kan 
derfor angis med en desimal. 

23. For hvor mange måneder i året betales det for barnehageplassen/plassene? 

REGISTRER ANTALL MÅNEDER 

***BOLK for barn  < 3 år med barnehageplass start:  

24. I forhold til prisen for barn over 3 år, betaler du høyere pris for 
barnet/barna  

under 3 år som går i barnehagen? I tilfelle hvor mye utgjør dette tillegget for hvert 
barn? 

HVIS ULIKT BELØP FOR DE BARNA DET GJELDER, REGISTRER 
GJENNOMSNITT 

Registrer kroner pr. måned 

0 = ikke ekstra betaling 
999= Ikke sikker 

***BOLK for barn  < 3 år med barnehageplass slutt  

25. Får minst ett av barna redusert betaling på grunn av at det gis søskenrabatt 
i barnehagen?  

1: Ja  
2: Nei  28 
3: Ikke sikker  28 

Til intervjuer: Rabatten for søsken oppgis ofte i prosent, slik at 25 prosent betyr 
at barn nummer to betaler 25 % mindre enn barn nummer 1.  

26.  Hva er rabatten i foreldrebetalingen målt i prosent for barn nummer 2?  

REGISTRER RABATT I PROSENT 

BOLK Dersom 3 eller flere barn i barnehage: START 

27. Hva er rabatten i foreldrebetalingen målt i prosent for barn nummer 3?  
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REGISTRER RABATT I PROSENT 

Til intervjuer: Vil ofte være samme rabattsats for barn nummer 2 og høyere.  

BOLK Dersom 3 eller flere barn i barnehage: SLUTT 

I tillegg bolk for 4 barn også.  

28. Vet du hva prisen er uten søskenmoderasjon for den barnehageplassen det 
eldste barnet har?  

1: Ja 
2: Nei  E2  
3: Ikke sikker  E2  

29. REGISTRER PRIS UTEN søskenmoderasjon ELDSTE BARN KRONER 
PR, MÅNED. –-> E2 

*BOLK BETALING FOR FAMILIER MED TO BARN ELLER FLERE I 
BARNEHAGE  OG EN REGNING: SLUTT*  

D3 ***BOLK BETALING FOR FAM. MED TO BARN ELLER FLERE I 
BARNEHAGE OG FLERE REGNINGER START*** 

30a. Omtrent hvor mye betaler du for eldste barn i barnehage pr måned? 

REGISTRER BETALING I KRONER PR. MÅNED 

30b. For hvor mange måneder i året betales det for barnehageplassen? 

REGISTRER ANTALL MÅNEDER 

31a.  Omtrent hvor mye betaler du for nest eldste barn i barnehage pr måned? 

REGISTRER BETALING I KRONER PR. MÅNED 

31b. For hvor mange måneder i året betales det for barnehageplassen? 

REGISTRER ANTALL MÅNEDER 

HVIS TRE ELLER flere barn:  

32a. Omtrent hvor mye betaler du for tredje eldste barn i barnehage pr måned? 

REGISTRER BETALING I KRONER PR. MÅNED 

32b. For hvor mange måneder i året betales det for barnehageplassen? 

REGISTRER ANTALL MÅNEDER 

Hvis fire barn:  

33a. Omtrent hvor mye betaler du for fjerde eldste barn i barnehage pr måned? 

REGISTRER BETALING I KRONER PR. MÅNED 

33b. For hvor mange måneder i året betales det for barnehageplassen? 
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REGISTRER ANTALL MÅNEDER 

Merknad: Eldste barn i barnehage trenger ikke nødvendigvis være eldste barn 
født 1998 eller senere registrert i spm 3.  

*BOLK BETALING FOR FAMILIER MED TO BARN ELLER FLERE OG 
FLERE REGNINGER SLUTT* 

E1 Suksessive spørsmål om pris for de barna som har/ønsker barnehageplass <41 
timer.  

E11 HVIS ELDSTE BARN HAR ELLER ØNSKER < 41 TIMER:  

Du har/ønsker oppholdstid under 41 timer pr uke for barnet/barna. Vi har noen 
spørsmål om valgt oppholdstid dersom prisene hadde vært lavere. 

40. Spiller prisen noen rolle for at du ikke har lengre oppholdstid for 
barnet/barna? 
 1: JA 
 2: NEI  92F 
 3: IKKE SIKKER 

**BOLK ELDSTE BARN START 

41. Ville du takket ja til lengre oppholdstid for barnet dersom en fulltidsplass 
hadde kostet 1500 kroner?  

Til intervjuer: Vi forutsetter at kortere oppholdstider har pris som er proporsjonal 
med oppholdstiden.   

1: Ja  
2: Nei  44 

42a. Hvor mange dager pr. uke ville du da ha ønsket for barnet?  

REGISTRER dager pr uke 

42b. Og hvor mange timer pr dag?  

REGISTRER Timer pr dag 

**BOLK ELDSTE BARN OPPOVER START 

43a.  Ville du takket ja til lengre oppholdstid for barnet dersom en fulltidsplass 
hadde kostet 2000 kroner? 

1: Ja  
2: Nei  92F 

43b. Hvor mange dager pr. uke ville du da ha ønsket for barnet?  

REGISTRER dager pr uke 

43c. Og hvor mange timer pr dag?  

REGISTRER Timer pr dag 
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43d.  Ville du takket ja til lengre oppholdstid for barnet dersom en fulltidsplass 
hadde kostet 2500 kroner? 

1: Ja  
2: Nei  92F 

43e. Hvor mange dager pr. uke ville du da ha ønsket for barnet?  

REGISTRER dager pr uke 

43f. Og hvor mange timer pr dag?  

REGISTRER Timer pr dag 

43g. Ville du takket ja til lengre oppholdstid for barnet dersom en fulltidsplass 
hadde kostet 3000 kroner? 

1: Ja  
2: Nei  92F 

43h. Hvor mange dager pr. uke ville du da ha ønsket for barnet?  

REGISTRER dager pr uke 

43i. Og hvor mange timer pr dag?  

REGISTRER Timer pr dag 

**BOLK ELDSTE BARN OPPOVER SLUTT 

**BOLK ELDSTE BARN NEDOVER START 

44.  Ville du takket ja til lengre oppholdstid for barnet dersom en fulltidsplass 
hadde kostet 1000 kroner? 

1: Ja  
2: Nei  45c 

45a. Hvor mange dager pr. uke ville du da ha ønsket for barnet?  

REGISTRER dager pr uke 

45b. Og hvor mange timer pr dag?  

REGISTRER Timer pr dag 

 92F 

45c.   Ville du takket ja til lengre oppholdstid for barnet dersom en fulltidsplass 
hadde kostet 500 kroner? 

1: Ja  
2: Nei  92F 

45d. Hvor mange dager pr. uke ville du da ha ønsket for barnet?  

REGISTRER dager pr uke 

45e. Og hvor mange timer pr dag?  

REGISTRER Timer pr dag 
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 92F 

**BOLK ELDSTE BARN NEDOVER SLUTT BOLK ELDSTE BARN SLUTT 

92F Gjenta bolk for hvert barn 

E2 Spørsmål til familier med to eller flere barn, hvor foreldrene ikke ønsker at 
noen av barna skal gå i barnehage til dagens vilkår.  

51. Hvis prisen hadde vært så lav at det hadde vært aktuelt for deg å takke ja 
til barnehageplass, ville du da ønsket å ha begge/alle barna i barnehage, ville det 
være aktuelt at ett/noen barn gikk i barnehage mens det/de andre ikke gjorde det, 
eller ville det ikke vært aktuelt med barnehage under noen omstendighet?  

1: Ville ha ønsket begge/alle barna i barnehagen nå -->  [F] [KLUMP]  
2: Ville ha ønsket "blandet løsning" (ikke alle barna i barnehagen nå)  
 --> [G] IKKEKLUMP 
3: Ikke aktuelt med barnehage under noen omstendighet-->H 
4: Ikke sikker --> [G] 

Vi ønsker nå å stille deg en del spørsmål om hva du tror du ville gjort ved 
opptaket høsten 2003 dersom prisene på barnehageplasser hadde vært lavere enn 
de faktisk var.  

F Spørsmål til Klumpefamiliene  

**BOLK SEKVENS MED SPØRSMÅL TIL KLUMPEFAMILIENE: START 

52 I de aller fleste kommunale, og i en del private, barnehager gis det 
søskenmoderasjon. Ville du søkt plass for barna dine dersom det til sammen 
hadde kostet 2500 kroner [2 barn]/3700 kroner [3 barn] 4800 [4 barn]? 

1: Ja  
2: Nei  64 

53a. Dager pr uke eldste barn 

53ab Timer pr dag eldste barn  

Merknad: Dette er eldste/nest eldste osv barn som angitt i spm 3.  

HVIS 2 eller flere barn:  

53b. Dager pr. uke nest eldste barn 

53bb Timer pr. dag nest eldste barn 

Hvis 3 eller flere barn 

53c. Dager pr. uke tredje eldste barn  

53cb Timer pr. dag tredje eldste barn 

**BOLK ”OPPOVER” START 

54. Ville du søkt plass for barna dersom det til sammen hadde kostet [3500 
kroner -  2barn]/[5000 kroner – 3 barn] 6500 [4 barn]?  

1: Ja  
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2. Nei  H 

55a.  Dager pr uke eldste barn  

55ab  Timer pr dag eldste barn  

HVIS 2 eller flere barn:  

55b.  Dager pr uke nest eldste barn 

55bb  Timer pr dag nest eldste barn 

Hvis 3 eller flere barn 

55c.  Dager pr uke tredje eldste barn 

55cb  Timer pr dag tredje eldste barn 

60. Ville du søkt plass for barna dersom det til sammen hadde kostet [4500 
kroner -  2barn]/[6000 kroner – 3 barn] 8000 [4 barn]?  

1: Ja  
2: Nei  H 

61a.  Dager pr uke eldste barn 

61ab  Timer pr dag eldste barn 

HVIS 2 eller flere barn:  

61b.  Dager pr uke nest eldste barn 

61bb  Timer pr dag nest eldste barn 

Hvis 3 eller flere barn 

61c.  Dager pr uke tredje eldste barn 

61cb  Timer pr dag tredje eldste barn 

62. Ville du søkt plass for barna dersom det til sammen hadde kostet [5500 
kroner -  2barn]/[7500 kroner – 3 barn] 9500 [4 barn]?  

1: Ja  
2: Nei  H 

63a.  Dager pr uke eldste barn 

63ab  Timer pr dag eldste barn 

HVIS 2 eller flere barn:  

63b.  Dager pr uke nest eldste barn 

63bb  Timer pr dag nest eldste barn 

Hvis 3 eller flere barn 

63c.  Dager pr uke tredje eldste barn 

63cb  Timer pr dag tredje eldste barn 

 H 
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**BOLK OPPOVER FERDIG 

**BOLK NEDOVER START 

64. Ville du søkt plass for barna dersom det til sammen hadde kostet [1800 
kroner – 2barn]/[2500 kroner – 3 barn] 3300 [4 barn]? 

1. Ja  
2: Nei  66 

65a.  Dager pr uke eldste barn 

65ab  Timer pr dag eldste barn 

HVIS 2 eller flere barn:  

65b.  Dager pr uke nest eldste barn 

65bb  Timer pr dag nest eldste barn 

Hvis 3 eller flere barn 

65c.  Dager pr uke tredje eldste barn 

65cb  timer pr dag tredje eldste barn 

 H 

66. Ville du søkt plass for barna dersom det til sammen hadde kostet [1000 
kroner -  2barn]/[1500 kroner – 3 barn] 2000 [4 barn]?  

1: Ja  
2: Nei  H 

67a.  Dager pr uke eldste barn 

67ab  Timer pr dag eldste barn 

HVIS 2 eller flere barn:  

67b.  Dager pr uke nest eldste barn 

67bb  Timer pr dag nest eldste barn 

Hvis 3 eller flere barn 

67c.  Dager pr uke tredje eldste barn 

67cb  timer pr dag tredje eldste barn 

 H 

**BOLK NEDOVER FERDIG 

G Spørsmål til ikke-klumpefamiliene 

Merknad: Disse familiene er:  

Flerbarnsfamilier som ikke ønsker plass til ett eller flere av sine førskolebarn til 
dagens vilkår, men som kan ønske det til noen av dem ved lavere priser.  
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Ettbarnsfamilier som ikke ønsker plass til dagens vilkår til sitt ene barn men gjør 
det ved lavere pris.  

**BOLK ELDSTE BARN SOM DET IKKE ØNSKES PLASS FOR: START 

Merknad: Dette trenger altså ikke være eldste barn født 1998 eller senere. 
Dataprogrammet skal finne dette barnet på basis av spm 3 og senere spm.  

68. Spiller prisen noen rolle når du bestemmer om du skal velge barnehage 
eller ikke for eldste barn (som du ikke ønsker plass for) ?  

1: Ja 
2: Nei  G2 
3: Ikke sikker 

70. Ville du takket ja til plass for barnet dersom foreldrebetalingen for barnet 
hadde vært 1500 kroner?  

1: Ja  
2: Nei  78 

71a. Hvor mange dager pr uke ville du da ha ønsket for barnet?  

REGISTRER dager pr uke 

71b.   Og hvor mange timer pr dag? 

REGISTRER Timer pr dag 

***BOLK ”OPPOVER” START 

72. Ville du takket ja til plass for barnet dersom foreldrebetalingen for barnet 
hadde vært 2000 kroner?  

1: Ja  
2: Nei  G2 

73a. Hvor mange dager pr uke ville du da ha ønsket for barnet? 

REGISTRER dager pr uke 

73b. Og hvor mange timer pr. dag? 

REGISTRER timer pr dag 

74. Ville du takket ja til plass for barnet dersom foreldrebetalingen for barnet 
hadde vært 2500 kroner?  

1: Ja  
2: Nei  G2 

75a.  Hvor mange dager pr uke ville du da ha ønsket for barnet? 

REGISTRER dager pr uke 

75b. Og hvor mange timer pr. dag? 

REGISTRER timer pr dag 
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76. Ville du takket ja til plass for barnet dersom foreldrebetalingen for barnet 
hadde vært 3000 kroner?  

1: Ja  
2: Nei  G2 

77a.  Hvor mange dager pr uke ville du da ha ønsket for barnet?  

REGISTRER Timer pr uke 

77b. Og hvor mange timer pr. dag? 

REGISTRER timer pr dag 

****BOLK ”OPPOVER” SLUTT 

**BOLK ”NEDOVER” START 

78.  Ville du takket ja til plass for barnet dersom foreldrebetalingen for barnet 
hadde vært 1000 kroner?  

1: Ja  
2: Nei  80 

79a.  Hvor mange dager pr uke ville du da ha ønsket for barnet? 

REGISTRER dager pr uke 

79b. Og hvor mange timer pr dag? 

REGISTRER timer pr dag 

80. Ville du takket ja til plass for barnet dersom foreldrebetalingen for barnet 
hadde vært 500 kroner?  

1: Ja  
2: Nei  G2 

81a.  Hvor mange dager pr uke ville du da ha ønsket for barnet? 

REGISTRER dager pr uke 

81b. Og hvor mange timer pr. dag? 

REGISTRER timer pr dag  G2 

** BOLK ELDSTE BARN SOM DET IKKE ØNSKES PLASS FOR: SLUTT 

G2     Gjenta bolk for hvert barn det ikke ønskes plass for 

H: Spørsmål til alle: ønsket tilbud høsten 2004 

Så har vi noen spørsmål om ønsker om barnehageplass for dine barn høsten 2004. 
Det er vedtatt at barnehageprisene maksimalt skal være 2750 kroner for en 
fulltidsplass fra våren 2004. Vi vet ikke hva maksimalprisen for kortere 
åpningstider vil bli, men vi ber deg svare under forutsetning av at prisen for 
kortere oppholdstider er proporsjonal med timetallet. Da vil for eksempel en 
halvtidsplass koste ca 1400  kroner pr. måned.  
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Til intervjuer/programmet: Bare familier med barn født i 1999 eller senere 
[eventuelt ”som ikke skal begynne på skolen”] skal spørres. 

90a. Ønsker du oppholdstid i barnehage for barnet?  
 1: Ja 
 2: Nei 
 3: Ikke sikker 

90ab. Eventuelt hvor mange dager pr. uke? 

 NOTER ANTALL DAGER pr uke ØNSKET 

 0 = IKKE SIKKER 

*GJENTAS FOR HVERT BARN 

I: Spørsmål til alle: Så har vi noen bakgrunnsspørsmål til slutt:  

201. Hva er din hovedbeskjeftigelse? 
 1: Yrkesaktiv på heltid 
 2: Yrkesaktiv på deltid 
 3: Student/skoleelev 
 4: Arbeidsledig/ på tiltak 
 5: Trygdet/under attføring eller overgangsstønad 
 6: Hjemmearbeidende 
 7: Annet 

DERSOM 201=2 

202.  Omtrent hvor stor andel av full stilling arbeider du ? 

REGISTRER  STILLINGSPROSENT  

203. Hvilket år er du født? 

REGISTRER Fødselsår (4 siffer) 

204. Hvordan angir du lettest din inntekt? LES OPP 1-3 
1: Inntekt pr år før skatt 
2: Inntekt pr. måned før skatt. 
3: Inntekt pr. måned utbetalt, det vil si etter skatt.  
4: Ikke sikker  205 

Hvis ”1” på 204:  

205. Omtrent hvor høy er din årsinntekt? 
1: Under 100.000 kroner 
2: 100.000-150.000 kroner 
3: 150.000-200.000 kroner  
4: 200.000-250.000 kroner 
5: 250.000-300.000 kroner 
6: 300.000-400.000 kroner 
7: 400.000-500.000 kroner 
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8. Mer enn 500.000 kroner 
999: Nekter/ikke sikker    

Til intervjuer: Hvis respondenten spør, presiser at det er inntekt FØR skatt. 

Hvis ”2” på 204:  

206. Omtrent hvor høy er din samlede inntekt pr måned før skatt? 
1: Under 8.000 kroner 
2: 8.000-12.000 kroner 
3: 12.000-17.000 kroner  
4: 17.000-21.000 kroner 
5: 21.000-25.000 kroner 
6: 25.000-30.000 kroner 
7: 30.000-40.000 kroner 
8: Mer enn 40.000 kroner 
999: Nekter/ikke sikker    

Hvis ”3” på 204:  

207. Omtrent hvor høy er din samlede inntekt pr måned etter skatt? 
1: Under 8.000 kroner 
2: 8.000-12.000 kroner 
3: 12.000-17.000 kroner  
4: 17.000-21.000 kroner 
5: 21.000-25.00 0 kroner 
6: 25.000-30.000 kroner 
7: 30.000-40.000 kroner 
8: Mer enn 40.000 kroner 
999: nekter/ikke sikker    

208.  Så har vi spørsmål om din utdanning. Hvilken av de alternativene jeg skal 
lese opp angir best din høyeste fullførte utdanning? 

1: Ungdomsskole 
2: Videregående yrkesfag/fagbrev 
3: Videregående allmennfag eller annen utdanning som gir 
studiekompetanse 
4: Høyskole/universitet.  

HVIS GIFT ELLER SAMBOENDE, det vil si hvis ”JA” på spørsmål 1:    

209. Hva er din ektefelle eller samboers hovedbeskjeftigelse? 
 1: Yrkesaktiv på heltid 
 2: Yrkesaktiv på deltid 
 3: Student/skoleelev 
 4: Arbeidsledig/ på tiltak 
 5: Trygdet/under attføring eller overgangsstønad 
 6: HJEMMEARBEIDENDE 
 7: Annet 

Så ønsker vi å spørre om inntekten til din ektefelle/samboer.  
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210. Hvordan angir du lettest din ektefelle/samboers inntekt? LES OPP 1-3 
1: Inntekt pr år før skatt 
2: Inntekt pr. måned før skatt. 
3: Inntekt pr. måned utbetalt, det vil si etter skatt.  
4: Ikke sikker  211 

Til intervjuer: I likhet med spørsmålet om egen inntekt er vi for lønnstakere 
interessert i arbeidsinntekt og for selvstendige interessert i næringsinntekt.  

Hvis ”1” på 210:  

211. Omtrent hvor  høy er din ektefelle/samboers årsinntekt? 
1: Under 100.000 kroner 
2: 100.000-150.000 kroner 
3: 150.000-200.000 kroner  
4: 200.000-250.000 kroner 
5: 250.000-300.000 kroner 
6: 300.000-400.000 kroner 
7: 400.000-500.000 kroner 
8: Mer enn 500.000 kroner 
999: Nekter/ikke sikker   

Hvis ”2” på 210:  

212. Omtrent hvor høy er din ektefelle/samboers inntekt pr måned før skatt ? 
1: Under 8.000 kroner 
2: 8.000-12.000 kroner 
3: 12.000-17.000 kroner  
4: 17.000-21.00 0 kroner 
5: 21.000-25.000 kroner 
6: 25.000-30.000 kroner 
7: 30.000-40.000 kroner 
8: Mer enn 40.000 kroner 
999: Nekter/ikke sikker    

Hvis ”3” på 210:  

213. Omtrent hvor høy er din ektefelle/samboers inntekt pr måned etter skatt ? 
1: Under 8.000 kroner 
2: 8.000-12.000 kroner 
3: 12.000-17.000 kroner  
4: 17.000-21.000 kroner 
5: 21.000-25.000 kroner 
6: 25.000-30.000 kroner 
7: 30.000-40.000 kroner 
8: Mer enn 40.000 kroner 
9: Nekter/ikke sikker    

997. Da er vi ferdige. Tusen takk for at du tok deg tid til å svare på 
spørsmålene.  
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998. Da er du dessverre utenfor målgruppen i denne undersøkelsen. Beklager 
forstyrrelsen. 

999. Siden du ikke har anledning til å svare på dette spørsmålet, må vi dessverre 
avslutte intervjuet. Ha en fin ettermiddag/kveld videre. 
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