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Sammendrag og konklusjoner 
Resymé 
Kravet om maksimalpris i barnehager har på kort sikt ført til en gjennomsnittlig 
reduksjon i høyeste sats på 9 prosent i ikke-kommunale barnehager og på 4 
prosent i kommunale barnehager. Samtidig er de laveste satsene gjennomgående 
økt i både private og kommunale barnehager med inntektsgraderte satser. På den 
annen side er det flere barn enn tidligere som omfattes av inntektsgraderings-
ordninger. I mai 2004 var det fortsatt 19 prosent av barna i ikke-kommunale 
barnehager som betalte mer enn maksimalprisen på 2.750 kroner per måned. 

I vår undersøkelsesperiode var det stor usikkerhet blant barnehageeierne om 
finansieringen av reformen, og de mer langsiktige effektene kan avvike betydelig 
fra det vi har observert umiddelbart etter at pålegget om maksimalpris trådte i 
kraft.  

Bakgrunn 
I juni 2003 inngikk et bredt flertall på Stortinget et forlik om en reform i barne-
hagesektoren (barnehageforliket). Hovedinnholdet i forliket er en totrinns inn-
føring av maksimalpriser i barnehager samt en ambisjon om full behovsdekning 
før 2006. Fra 1. mai 2004 ble trinn én i maksimalprisvedtaket iverksatt, i form av 
Forskrift om foreldrebetaling i barnehager (maksimalprisforskriften). Forskriften 
krever maksimalpris på 2.750 kroner og søskenmoderasjon på 30 prosent for barn 
nummer 2 og 50 prosent for barn nummer tre og høyere. Maksimalsatsen gjelder 
for oppholdstider på 41 timer eller mer per uke, og forskriften krever at ”Foreldre-
betaling for deltidstilbud skal settes lavere enn foreldrebetaling for et heltids-
tilbud”. I tillegg til den ordinære månedsbetalingen kan barnehagen ta betalt for 
mat og drikke til barna (kosttillegg). Forskriften stiller ikke spesifikt krav om at 
satsene skal være inntektsgraderte.  

Forskriften om foreldrebetaling åpner for unntak fra kravet om maksimalpris i to 
tilfeller: 

a) Når barnehagen ellers vil bli nedlagt av økonomiske årsaker 

b) Når kvaliteten på barnehagetilbudet ellers vil rammes. 

For å bli unntatt fra kravet om maksimalpris, må barnehagen ha samtykke fra 
foreldrene, og foreldrene skal få økonomisk dokumentasjon av at kriteriene for å 
bryte er tilstede.  
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Fra 1. mai trådte også Forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold 
til offentlige tilskudd (likebehandlingsforskriften) i kraft. Med noen begrensninger 
skal kommunen dekke bortfallet av inntekter som de private barnehagene 
opplever ved å senke satsene til maksimalpris.  

For å nå målene om full dekning og reduserte priser, er de statlige bevilgningene 
til drift av barnehager økt betydelig. For det første er de øremerkede statlige 
driftstilskuddene økt i flere omganger, sist fra 1. august 2003. For det andre er det 
bevilget en skjønnspott for 2004 som skal fordeles til kommunene på basis av 
hvor mye de trenger for å oppfylle kravene om maksimalpris og økonomisk 
likebehandling.  

Problemstilling  
I denne rapporten kartlegger vi nivået på foreldrebetalingen i private og 
kommunale barnehager pr mai 2004, samt endringer som er gjennomført 
som følge av forskriften om foreldrebetaling. Videre analyserer vi hvilken 
rolle foreldrene har hatt i fastsettelsen av satser i barnehager som har 
høyere sats enn maksimalpris. Vi belyser også i hvilken grad kommunene 
har lagt til rette for at maksimalpris kan innføres i private barnehager. 

Oppdragsgiver er Barne- og familiedepartementet.  

Kartleggingen er basert på utvalgsundersøkelser. Nivå og endringer i priser er 
kartlagt gjennom en representativ skriftlig undersøkelse der spørreskjema er sendt 
til alle landets kommuner samt alle ikke-kommunale barnehager. I skjemaet har vi 
for det første stilt spørsmål om satser i barnehagen per mai 2004, det vil si den 
første måneden etter at maksimalprisforskriften trådte i kraft. Ettersom noen kan 
ha gjort endringer både før og etter dette tidspunktet har vi også stilt spørsmål om 
hvilke endringer som er gjort (eller vedtatt gjort) som følge av maksimalpris-
forskriften. Ettersom kartleggingen ble gjennomført knapt to måneder etter at 
forskriften trådte i kraft, kan mange kommuner og barnehager ha gjort endringer 
på senere tidspunkter som ikke fanges opp i denne undersøkelsen. 

Foreldrenes rolle i beslutningsprosessen og kommunenes tilrettelegging er belyst 
gjennom intervjuer med foreldrerepresentanter og styrere i et 20-talls barnehager, 
samt med representanter for kommunen der disse barnehagene er lokalisert. 

Satsene i mai 2004 

Mange private med høyere sats enn maksimalpris i mai… 

I mai 2004, den første måneden etter at maksimalprisforskriften trådte i kraft, var 
det 3 prosent av barn i kommunale barnehager og 27 prosent av barn i ikke-
kommunale barnehager som gikk i barnehager som ikke hadde innført maksimal-
pris.  

I kommunale barnehager var betalingssatsene i gjennomsnitt 2.670 kroner per 
måned for dem som betaler høyeste sats, det vil si 80 kroner under maksimalpris. 
Det tilsvarende gjennomsnittet for ikke-kommunale barnehager var 2.820 kroner, 
det vil si 70 kroner over maksimalpris. 
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…på grunn av usikkerhet om tilskudd 

I en rekke kommuner var det usikkerhet omkring kommunens tilskudd til private 
barnehager på tidspunktet da undersøkelsen vår ble gjennomført. Usikkerheten 
kan trolig forklare den relativt høye andelen private barnehager som ikke hadde 
innført maksimalpris i mai.  

Intervjuer med barnehager gir grunn til å tro at en god del av dem som brøt 
grensen på 2.750 kroner i mai har satt ned satsene i ettertid, ofte med tilbake-
virkende kraft. Det tilsier at den reelle andelen som brøt maksimalgrensen i mai er 
noe lavere enn våre tall viser.  

Mange ga større og mange ga mindre søskenmoderasjon enn kravene 

Om lag 10 prosent av barn i kommunale barnehager gikk i barnehager som i mai 
ikke fulgte kravene om 30 prosent søskenmoderasjon til barn nummer to og 50 
prosent til barn nummer tre og høyere. På den annen side var det nær halvparten 
av barna som gikk i barnehager som ga høyere rabatt enn kravene. Det var særlig 
for barn nummer to det ble gitt større rabatt enn kravet. 

Rundt 25 prosent av barn i ikke-kommunale barnehager gikk i barnehager som 
ikke fulgte kravene til søskenmoderasjon i mai. Det var særlig kravet om 50 
prosent rabatt til barn nummer tre og høyere som ble brutt. Samtidig var det om 
lag 20 prosent av barna som gikk i barnehager som ga høyere rabatt enn kravene. 

10 prosent av barna betalte mer enn 2.750 kroner 

Ettersom barnehagene har ulike rabattordninger, vil ikke andelen barn som går i 
barnehager som bryter maksimalprisen nødvendigvis være et godt anslag på hvor 
mange barn som må betale mer enn maksimalpris.  

Vi har spurt eierne om hvor mange barn i den enkelte kommune/barnehage som 
betalte hvor mye i mai, og ser at 10 prosent av alle barn med heltidsplass (41 
timer eller mer per uke) betalte mer enn maksimalprisen på 2.750 kroner i mai 
2004. De aller fleste av disse gikk i privat barnehage. Omtrent halvparten av 
heltidsbarna betalte nøyaktig 2.750 kroner. Resten (ca 40 prosent) betalte mindre, 
jfr. Figur A. 
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Figur A Barn med heltidsplass fordelt etter månedlig foreldrebetaling. I 
prosent av alle barn med heltidsplass i hhv. kommunale og ikke-
kommunale barnehager 
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Høyeste sats er redusert…  

Undersøkelsen indikerer at maksimalprisforskriften har ført til en gjennomsnittlig 
reduksjon i de høyeste satsene på knapt 4 prosent i kommunale barnehager på kort 
sikt. I de ikke-kommunale barnehagene er høyeste sats redusert med gjennom-
snittlig 9 prosent på kort sikt. Disse tallene fanger opp endringer som var vedtatt 
(men ikke nødvendigvis iverksatt) da vi gjennomførte undersøkelsen i mai/juni 
2004.  

At reduksjonen har vært størst i de private barnehagene, gjenspeiler at satsene i 
utgangspunktet var høyest her. Også etter endringene ligger satsene i de private 
gjennomgående høyere enn i de kommunale barnehagene. 

…og også søsken betaler mindre enn før 

Forskriften har ført til at også barn som får søskenmoderasjon i gjennomsnitt 
betaler mindre enn de gjorde tidligere. Dette gjelder både i kommunale og ikke-
kommunale barnehager, men reduksjonen er klart sterkest i de ikke-kommunale 
barnehagene. Beløpet som betales fo r barn nummer to er redusert med 1 prosent i 
snitt i kommunale barnehager og med 12 prosent i ikke-kommunale barnehager. 
For barn nummer tre og høyere er betalingssatsen redusert med fem prosent i 
gjennomsnitt i kommunale og med 19 prosent i snitt i ikke-kommunale barne-
hager. 
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Laveste sats er økt i kommunale barnehager … 

Omtrent halvparten av barn i kommunale barnehager går i barnehager med 
inntektsgraderte satser. Det har ikke skjedd noen stor endring i denne andelen som 
følge av forskriften. Vi ser imidlertid at satsene er endret, slik at familiene med de 
laveste inntektene må betale mer enn tidligere for barnehageplass. Kommuner 
med inntektsgradering har i gjennomsnitt økt laveste sats med 4 prosent.  

…men flere enn tidligere får inntektsgradering 

Andelen private som har inntektsgradering har gått opp. Det skyldes trolig at en 
del kommuner med inntektsgraderte satser har innlemmet private barnehager i 
sine ordninger. Når vi tar med i beregningene de barnehagene som har innført 
inntektsgradering (sammen med dem som har hatt det hele tiden), ser vi at laveste 
sats i ikke-kommunale barnehager er redusert med omtrent 10 prosent. Total-
effekten når vi ser kommunale og private barnehager samlet er likevel at laveste 
sats blant barnehagene som i dag har inntektsgradering, er økt med omtrent 1 
prosent.  

Her er det viktig å understreke at i barnehager som ikke har inntektsgradering, vil 
familier med de laveste inntektene ha nytt godt av reduksjonen i de høyeste 
satsene. Når vi tar hensyn til det, ser det ut til at også familier med de laveste 
inntektene samlet sett har kommet bedre ut på kort sikt. Men den gjennomsnittlige 
reduksjonen i satsene er mindre for denne gruppen enn for familier med de 
høyeste inntektene. 

Deltidssatsene har også gått ned 

Ettersom forskriften legger få rammer for satsene på deltidsplasser, kunne én 
konsekvens vært at satsene på deltidsplasser gikk opp. Det har i liten grad vært 
tilfellet. I gjennomsnitt ser deltidssatsene ut til å være redusert både i kommunale 
og ikke-kommunale barnehager. 

15 prosent betaler mer enn før 

Selv om hovedbildet er at satsene er redusert som følge av forskriften, har en del 
barn kommet dårligere ut enn tidligere. Dette gjelder først og fremst barn som har 
fått økt ordinær månedsbetaling, men noen kan ha kommet dårligere ut fordi 
barnehagen har innført et tillegg for kost, som tidligere var inkludert i den 
ordinære månedssatsen. Vi har spurt om hvor mange barn som alt i alt betaler mer 
enn før, og ser at om lag 15 prosent av barn i barnehage har fått økte betaling som 
følge av maksimalprisforskriften. Det er i de kommunale barnehagene at flest har 
betaler mer.  

Litt dårligere kvalitet 

I de aller fleste barnehagene er tilbudet til barna uendret som følge av forskriften. 
Vi ser likevel at av barna i private barnehager er det 15 prosent som går i 
barnehager som reduserer tilbudet i form av utflukter, kjøp av leker osv som følge 
av forskriften. På den annen side ser både åpningstider og antall plasser ut til å ha 
økt noe i de (eksisterende) private barnehagene. 
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Foreldrenes rolle 
Mange barnehager som brøt kravet om maksimalpris i mai, hadde i realiteten bare 
utsatt beslutningen om hva høyeste sats skulle være. Likevel viser våre intervjuer 
at barnehagene gjennomgående har fulgt forskriftens krav om at foreldrene skulle 
godkjenne brudd på kravet om maksimalpris. 

Kommunenes rolle 
At en stor andel av barnehagene ser ut til ikke å ha hatt informasjon om tilskudd-
ene på tidspunktet maksimalprisen skulle iverksettes, kan i seg selv indikere at 
kommunenes tilrettelegging ikke har vært tilfredsstillende. På den annen side må 
den forsinkede informasjonen ses i lys av de svært korte tidsfristene kommunene 
hadde til å gjennomføre sine oppgaver. Alt i alt gir analysene lite grunnlag for å 
vurdere kommunenes tilrettelegging. 

Reaksjoner på undersøkelsen 
Under gjennomføringen av undersøkelsen fikk vi uvanlig mange henvendelser fra 
mottakere av spørreskjemaet. Mange reagerte på at undersøkelsen ble gjennomført 
så raskt etter at forskriftene hadde trådt i kraft. Andre etterlyste spørsmål om 
effekter for barnehagenes økonomi.  
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1 Innledning 
Fram til 2004 har det vært fritt opp til den enkelte barnehageeier å fastsette satser 
for foreldrebetaling. Dette har gjort at det har vært store variasjoner i satsstruktur 
mellom kommunene og mellom barnehager i den enkelte kommune. Innen samme 
kommune har de kommunale barnehagene normalt hatt samme satser, mens 
private barnehager ofte har hatt ulike satser seg imellom. 

Fra 1. mai 2004 ble det innført maksimalpriser i barnehager. Dette innebærer at 
det blir mindre rom for forskjeller mellom barnehagene. Maksimalprisen er 
regulert i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager (maksimalprisforskriften). 
Forskriften innebærer at ingen barnehager i utgangspunktet har lov til å kreve mer 
enn 2.750 kroner per måned og 30.250 kroner per år i foreldrebetaling. Betaling 
for kost kan komme i tillegg. Forskriften stiller videre følgende krav: 

• Det skal gis 30 prosent søskenmoderasjon til barn nummer to og 50 prosent 
søskenmoderasjon til barn nummer tre og høyere. 

• Oppholdstider på mindre en 41 timer pr uke skal ha lavere sats enn maksi-
malsatsen. 

Forskriften stiller ingen spesifikke krav om inntektsgraderte satser.1 

Forskriften åpner for at maksimalsatsen kan overskrides. Barnehager som ellers 
må legge ned eller redusere kvaliteten, kan ha høyere sats enn maksimalsatsen. 
Forutsetningen er imidlertid at foreldrene har akseptert det. 

En annen forskrift som trådte i kraft fra 1. mai 2004 er Forskrift om likeverdig 
behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd. Denne pålegger 
kommunene et ansvar for å sette barnehagene i stand til å innføre maksimalpris. 
Med noen unntak skal kommunen dekke bortfallet av inntekter som de private 
barnehagene opplever ved å senke satsene til maksimalpris.  

Maksimalpris og kravet om økonomisk likebehandling er ledd i oppfølgingen av 
Barnehageforliket2, som et bredt flertall på Stortinget inngikk våren 2003. En 
sentral del av forliket er en totrinns innføring av maksimalpris i barnehagene. 

                                                 
1  Forskriften krever at ”Alle kommuner skal ha ordninger som kan tilby barnefamilier med lavest 

betalingsevne en reduksjon i eller fritak for foreldrebetaling”. Et slikt tilbud kan imidlertid gis på 
individuell basis uten at kommunen har generelle rabattordninger for familier med lav inntekt. 

2  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. 
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Første trinn ble iverksatt 1. mai 2004. Et annet hovedelement i forliket er at det 
skal sikres full behovsdekning, og intensjonen er at andre trinn i maksimalpris-
reformen først skal iverksettes når full dekning ser ut til å være innen rekkevidde.  

For å nå målene om full dekning og reduserte priser, er de statlige bevilgningene 
til drift av barnehager økt betydelig. For det første er de øremerkede statlige 
driftstilskuddene økt, sist fra 1. august 2003. For det andre er det bevilget en 
skjønnspott for 2004 som skal fordeles til kommunene på basis av hvor mye de 
trenger for å oppfylle kravene om maksimalpris og økonomisk likebehandling.  

1.1 Problemstilling 
I forbindelse med innføringen av maksimalpris ønsker Barne- og familie-
departementet å se hvilke virkninger forskriftene har hatt for foreldrene.  

I denne rapporten kartlegger vi nivået på foreldrebetalingen i private og 
kommunale barnehager pr mai 2004, samt endringer som er gjennomført 
som følge av forskriften om maksimalpris. Videre analyserer vi hvilken 
rolle foreldrene har hatt i fastsettelsen av satser i de barnehager som har 
høyere sats enn maksimalpris. Vi analyserer også i hvilken grad 
kommunene har lagt til rette for at maksimalpris kan innføres i private 
barnehager. 

Oppdragsgiver er Barne- og familiedepartementet. 

1.2 Metode 
Problemstillingen er todelt. Nedenfor gjør vi rede for hvordan vi vil tilnærme oss 
de to delene. 

1.2.1 Kartlegging av foreldrebetaling 
Vi har gjennomført en skriftlig spørreundersøkelse som i utgangspunktet dekker 
alle barn i ordinær barnehage eller familiebarnehage. Spørreskjema er sendt til 
alle ikke-kommunale barnehager (i all hovedsak private) samt til alle landets 
kommuner. For Oslos vedkommende er skjema sendt direkte til bydelene. 
Kommunene og de ikke-kommunale barnehagene har fått litt ulike skjema. Med 
ett unntak er alle spørsmål som er stilt til kommunene er også med i skjemaet til 
de ikke-kommunale barnehagene (selv om formuleringene eller svaralternativene i 
noen tilfeller har måttet bli litt ulike). De ikke-kommunale har imidlertid fått noen 
flere spørsmål, blant annet om eierform. Skjemaene er gjengitt i vedlegg til 
rapporten.  

Undersøkelsen ble gjennomført postalt av Opinion as i mai og juni 2004. Det ble 
foretatt én purring. Det var frivillig for respondentene å svare. Sammen med 
undersøkelsen sendte vi ut et brev signert barne- og familieminister Laila Dåvøy, 
som sterkt oppfordret kommuner og barnehager til å svare. 



- ECON Analyse - 
Effekter på kort sikt av maksimalpris i barnehager  

 9 

Svarprosent 
Vi sendte skjema til i alt 3058 ikke-kommunale barnehager, og til 433 kommuner 
samt 15 bydeler i Oslo. Vi foretok én purring, og fikk vi svar fra i alt 2.049 ikke-
kommunale barnehager og 395 kommuner/bydeler. I tillegg var det 3 kommuner 
og 128 private barnehager som feilaktig hadde fått skjema (kommuner uten 
kommunale barnehager og private barnehager som enten var nedlagt, ikke startet 
opp eller der felles eier hadde fylt ut informasjon om flere barnehager på samme 
skjema). Når dette frafallet holdes utenom ble det dermed en svarprosent på 73 
prosent for hele undersøkelsen;  

• 89 prosent blant kommuner/bydeler 

• 85 prosent blant statlige/fylkeskommunale barnehager  

• 70 prosent blant private barnehager. 

Representativitet 
Under gjennomføringen av undersøkelsen fikk vi en rekke henvendelser fra barne-
hager som var kritiske til å besvare undersøkelsen. En del ønsket ikke å svare 
fordi de på svartidspunktet ikke kjente størrelsen på de kommunale tilskuddene de 
ville motta. De mente derfor at informasjonen de kunne gi i skjemaet ville være 
ufullstendig, fordi satsene kunne bli endret når tilskuddene ble fastlagt, og 
endringene kunne få tilbakevirkende kraft. 

En del ønsket ikke å svare fordi de mente undersøkelsen ville gi et skjevt bilde av 
effektene av reformen. Mens undersøkelsen primært belyser effektene på foreldre-
betalingen, etterlyste disse barnehagene en kartlegging av effektene på barne-
hagenes økonomi. Vi har ikke grunnlag for å fastslå om det er mange barnehager 
med tilsvarende vurderinger som ikke henvendte seg til oss. Dersom det er det, 
kan det være grunn til å tro at det særlig er to grupper av barnehager som har en 
lavere svarandel enn andre: 

• Barnehager i kommuner der de kommunale tilskuddene ikke var bestemt 
innen 25. juni. 

• Barnehager som er i en vanskelig økonomisk situasjon etter reformen. 

Eierskap og type barnehage 

I SSBs barnehagestatistikk ser vi at 6 prosent av barnehagebarn går i familie-
barnehage. For å kunne måle våre svar opp mot denne statistikken har vi vektet 
svarene med antall barn i den enkelte barnehage. Vi får da et anslag på andelen 
barnehageplasser i vårt utvalg. Vi ser at 9 prosent av plassene i vårt utvalg er i 
familiebarnehager, 3 prosent i kombinerte familie- og ordinære barnehager, mens 
de resterende 88 prosent er i ordinære barnehager. Dette innebærer at familie-
barnehager ser ut til å være litt overrepresentert. 

Figuren nedenfor viser hvordan plassene i de private barnehagene i utvalget 
fordeler seg på eierskap.  
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Figur 1.1 Barn i private barnehager etter eierskap. I prosent 
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Note: I undersøkelsen har vi skilt ut studentbarnehager som egen kategori, noe som ikke er tilfellet i SSBs 
tall. SSB-tallene er basert på barnehagenes egen angivelse av eierforhold, og det er grunn til å tro at 
de fleste studentbarnehager klassifiserer seg i kategorien ”annet”. I inndelingen av barnehagene i vår 
undersøkelse har vi derfor lagt studentbarnehagene inn i kategorien ”annet” for sammenligningens 
skyld. Det er imidlertid grunn til å tro at det også ligger en del studentbarnehager i kategorien 
”bedriftsbarnehage”i SSBs tall. Dette tilsier at vår undersøkelse undervurderer (eller SSBs tall 
overvurderer) andelen bedriftsbarnehager. 

Vi ser at det er rimelig samsvar mellom fordelingen i vår undersøkelse og i SSBs 
statistikk. Det ser likevel ut til at bedriftsbarnehager er underrepresentert mens 
barnehager i kategorien ”annet” er overrepresentert. Skjevheten kan imidlertid 
være mindre enn den ser ut til, ettersom en del barnehager som vi har kategorisert 
som ”annet” kan være i kategorien ”bedriftsbarnehage” i SSBs tall, jfr. noten til 
figuren.  

1.2.2 Intervjuer med foreldre og kommuner 
Spørsmålet om foreldrenes medvirkning i fastsettelsen av betalingssatsene er 
særlig interessant i de tilfellene der maksimalpris ikke er innført. Én tilnærming 
kunne være å kartlegge de formelle beslutningssystemene i den enkelte barne-
hage, for å se i hvilken grad og på hvilken måte foreldrerådet har vært involvert.3 
Det er imidlertid ikke sikkert at en formell rolle for foreldrerådet innebærer at det 
har hatt en reell innflytelse. De mest relevante kildene for å undersøke hvilken 
innflytelse foreldrerådet har hatt, er representanter for foreldrene. Den reelle 
innflytelsen er vanskelig å fange opp gjennom en skriftlig eller muntlig spørre-
undersøkelse med gitte svaralternativer. Vi har derfor valgt en telefonisk intervju-
undersøkelse blant foreldrerepresentanter i barnehagene, der vi har en kombina-
sjon av åpne og lukkede svaralternativ. De lukkede alternativene gir mulighet for 
å gi et overblikk, blant annet gjennom presentasjon av frekvens fordelinger. De 
åpne spørsmålene gir på sin side respondentene mulighet til utdypinger, noe som 
gir oss en dypere forståelse av de reelle prosessene. 

                                                 
3  Foreldrerådet består av alle foreldre i en barnehage 
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Også kommunenes tilrettelegging er særlig relevant å belyse i de tilfellene der 
maksimalprisen ikke er innført. Gjennom forskriften om økonomisk likebehand-
ling har kommunene en viktig rolle i å gjøre barnehagene i stand til å sette 
foreldrebetalingen ned til maksimalpris. Når maksimalpris ikke er innført er det 
derfor relevant å belyse kommunens tilrettelegging, sett fra både barnehagens og 
kommunens ståsted. Vi har derfor intervjuet styreren i et utvalg av barnehager og 
representanter for kommuner der de aktuelle barnehagene ligger. Vi har brukt det 
samme utvalget i analysen av foreldrenes rolle og av kommunenes tilrettelegging. 

Behovet for utdypende svar har gjort at utvalgsstørrelsen måtte begrenses. Vi la i 
utgangspunktet opp til å trekke tilfeldig ut 25 barnehager som ikke overholder 
maksimalprisen. Med utgangspunkt i svarene som kom inn på den skriftlige 
undersøkelsen satte vi opp en liste over barnehager som brøt satsen. Vi kontaktet 
barnehagene og ba om navn på foreldrerepresentant samt navn på relevant 
kontaktperson i kommunen.  

I alt gjennomførte vi intervjuer med styrer, representanter for foreldrene og 
kommunen i 23 barnehager. I tillegg gjennomførte vi intervjuer med represen-
tanter for 2 kommuner som hadde oppgitt at kommunens egne barnehager brøt 
maksimalprisen. Gjennom intervjuene med de to kommunene oppdaget vi 
imidlertid at dette ikke var reelle brudd, ettersom de hadde inkludert kosttillegg i 
beløpet de oppga i skjemaet. 

I vårt utvalg var det 417 barnehager som ikke hadde innført maksimalpris i mai 
2004. Utvalget på 23 barnehager er dermed for lite til å være representativt for alle 
barnehager som bryter satsen. Undersøkelsen gir derfor ikke grunnlag for å si noe 
om for eksempel hvor stor andel av barnehagene hvor foreldrene ikke har vært 
involvert. Analysemetoden gir imidlertid mulighet til å forstå hvordan prosessene 
kan ha vært i de ulike barnehagene.  

Med unntak av én barnehage (med styrer, foreldre og kommune) ble alle intervju-
ene gjennomført i august 2004.  

1.3 Avgrensing 
Problemstillingen innebærer at vi har undersøkt konsekvenser av maksimal-
forskriften i et kortsiktig brukerperspektiv. Vi kartlegger hva som har skjedd med 
satsene og med tilbudet som barna (foreldrene) får i barnehagen umiddelbart etter 
at forskriften trådte i kraft.  

Forskriften kan imidlertid ha andre konsekvenser som ikke fanges opp her.  

For det første kan forskriften ha konsekvenser også på andre områder, for 
eksempel for kommuneøkonomien og for eierne av private barnehager. Vi har 
ikke grunnlag for å trekke konklusjoner om konsekvenser i et eierperspektiv. 
Under gjennomføring av undersøkelsene har vi fått henvendelser fra en rekke 
private barnehageeiere som har etterlyst spørsmål om slike konsekvenser. De har 
påpekt at de har satt ned satsene til maksimalpris, men at de samtidig driver med 
underskudd.  

For det andre kan konsekvensene på lengre sikt være annerledes enn de som 
fanges opp umiddelbart etter at forskriften har trådt i kraft. Både priser og tilbud 
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kan tenkes å endres etter hvert som barnehageeierne får mer informasjon og 
rekker å tilpasse seg de endrede rammevilkårene.  

Gjennom arbeidet med rapporten har vi sett at det fortsatt var vesentlig større 
usikkerhet om de kommunale tilskuddene til private barnehager enn vi hadde 
forutsett da prosjektet startet opp. Det innebærer at analysene ikke fanger opp 
effektene av maksimalprisforskriften i så stor grad som vi hadde antatt. Dette 
tilsier at det bør gjennomføres en ny undersøkelse før trinn to av reformen 
iverksettes. 

1.4 Disposisjon 
I kapittel 2 presenterer vi tall for prisnivået i barnehagene per mai 2004, i 
henholdsvis kommunale og ikke-kommunale barnehager. Her ser vi på i hvilken 
grad maksimalpris er innført. I kapittel 3 analyserer vi endringene som har skjedd 
som følge av forskriften. Dels ser vi på den prosentvise nedgangen i fullpris-
satsene som følge av reformen. Dels ser vi på hvordan forskriften har slått ut på 
andre satser; blant annet for barn med deltidsplass, søsken samt familier med 
dårlig økonomi. Vi belyser også om det har skjedd noe med kvaliteten på 
barnehagetilbudet.  

I kapittel 4 og 5 ser vi nærmere på tilfeller der maksimalprisen ikke er innført. I 
kapittel 4 ser vi på hvilken rolle foreldrene har hatt i beslutningen om å ha høyere 
sats enn maksimalpris. Drøftingene er basert på intervjuer i et utvalg av 
barnehager som har høyere sats enn maksimalsatsen. Gjennom forskriften om 
likebehandling har kommunene et ansvar for å legge til rette for at barnehagene 
skal kunne oppfylle maksimalsatsen. I kapittel 5 ser vi på kommunenes 
tilrettelegging i de tilfellene der maksimalpris ikke er innført brytes. Dette er 
basert på intervjuer med representanter for kommunene og barnehagene. 
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2 Priser i mai 2004 
I dette kapitlet ser vi på hvilke priser foreldrene betalte i mai 2004 i henholdsvis 
kommunale og ikke-kommunale barnehager.  

Undersøkelsen viser for det første hvor mange barn som betaler hvor mye, 
ettersom vi har bedt barnehagene fordele alle barna i barnehagen ut fra hvor mye 
de betaler per måned, avhengig av om de har heltid eller deltid. Disse fordelingene 
forteller imidlertid ikke noe om hvorfor barna betaler det de gjør, det vil si om de 
for eksempel får søskenmoderasjon eller har inntektsgradert sats. 

For det andre viser undersøkelsen hvilke satser som gjelder i den enkelte 
kommune eller ikke-kommunale barnehage, for søsken, barn med inntekts-
gradering osv. I disse tilfellene vet vi ikke hvor mange barn som betaler de ulike 
satsene, bare hvor mange kommuner/barnehager som har hvilke satser, og hvor 
mange barn som går i hver barnehage. Ettersom det er stor forskjell i størrelse 
mellom kommunene og mellom de ikke-kommunale barnehagene, har vi valgt å 
vekte resultatene. For de ikke-kommunale barnehagene har vi brukt antall barn i 
barnehagen som vekt (dette tallet har barnehagene oppgitt i spørreskjemaet). For 
kommunene har vi vektet med antall barn i kommunal barnehage i den enkelte 
kommune. De vektede tallene viser dermed hvor mange barn som går i barnehager 
med ulike satsstrukturer.  

Sammen gir analysene av satser og av hvor mange som betaler hvor mye et 
rimelig dekkende bilde av strukturen på foreldrebetalingen i barnehagene pr mai 
2004. For enkelte barnehager kan imidlertid den rapporterte satsen for mai være 
feil. Det gjelder barnehager som ikke hadde innført maksimalpris da under-
søkelsen ble gjennomført, og som har innført det med tilbakevirkende kraft når 
tilskudd fra kommunen har vært på plass. Dette trekker i retning av at våre 
resultater overvurderer satsene noe. Det kan også være barnehager som har innført 
maksimalpris, men som har satt satsene opp igjen når tilskuddene har vært klare. 
Det er imidlertid tvilsomt om disse økningene har hatt tilbakevirkende kraft, og 
tallene for mai vil dermed ikke endres. I tillegg kan det være kommuner eller 
barnehager som har inkludert eventuelle kosttillegg i satsene de har oppgitt. Også 
dette trekker i retning av å overvurdere nivået på foreldrebetalingen i mai. 
Forskriften åpner for å holde kostpenger utenom den ordinære foreldrebetalingen.  

Nedenfor presenterer vi først resultatene for kommunale barnehager, deretter for 
ikke-kommunale barnehager. 
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2.1 Kommunale barnehager 
I dette avsnittet ser vi på satsstrukturen i kommunale barnehager. Vi presenterer 
først tall for heltidsbarna, og deretter deltidsbarna. Moderasjonsordningene 
omtaler vi i avsnittet for heltidsbarn. 

2.1.1 Heltid 
I spørreskjemaet ba vi respondentene om å fordele alle barna i barnehagen ut fra 
hvor mye de betaler per måned. De fordelte heltidsbarn (41 timer eller mer per 
uke) for seg, og deltidsbarn (mindre enn 41 timer) for seg. I dette avsnittet ser vi 
kun på heltidsbarna. Figur 2.1 viser hvordan barna fordeler seg på de ulike 
kategoriene av betalingssatser. 

Figur 2.1 Barn med heltidsplass fordelt etter månedlig foreldrebetaling. I 
prosent av alle barn med heltidsplass i kommunale barnehager 
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Note: Antall barn i utvalget med heltidsplass = 44.451. 

Vi ser at 2 prosent av alle heltidsbarn i kommunal barnehage betaler mer enn 
maksimalsatsen på 2.750 kroner, mens 98 prosent med andre ord betaler 2.750 
kroner eller mindre.  

Vi forutsetter rent teknisk at gjennomsnittlig sats for alle barn innen en kategori 
ligger midt i intervallet for betalingssatsen. For de få barna i den høyeste 
kategorien (over 2.750), har vi lagt inn beløpet midt mellom 2.750 og det de 
aktuelle kommunene har oppgitt som høyeste mulige betalingssats i mai (se 
avsnittet nedenfor). Med disse forutsetningene får vi en gjennomsnittlig betalings-
sats for alle heltidsbarn i kommunale barnehager i mai 2004 på 2.330 kroner.  

I disse tallene finner vi både barn som betaler full pris og barn som får søsken-
moderasjon og/eller inntektsgraderte satser. Nedenfor ser vi nærmere på satsene 
for dem som betaler fullpris og dem som får søskenmoderasjon. Vi har ikke stilt 
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spørsmål om inntektsgradering per mai 2004, men i kapittel 3 ser vi på hvordan 
systemene for inntektsgradering er endret som følge av forskriften. 

Høyeste sats  
I Figur 2.2 ser vi hvordan barna i kommunale barnehager fordeler seg med hensyn 
til høyeste månedlige betalingssats. Satsene er normert til å gjelde 11 betalings-
terminer per år, og vi ser kun på de kommunene som tilbyr fulltidsopphold.  

Figur 2.2 Høyeste foreldrebetalingssats i mai 2004 i kommunale barne-
hager. Prosent av barna som går i barnehager med ulike satser  
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Note: Satsene er normert til 11 måneder ved at samlet årlig betaling er dividert på 11. Tallene er beregnet 

ved at svarene er vektet med antall barn i kommunal barnehage i den enkelte kommune.  

Av Figur 2.2 ser vi at over halvparten av barna går i barnehager som har lagt seg 
på den høyeste tillatte satsen, nemlig 2.750 kroner. En betydelig andel går likevel 
i barnehager der høyeste sats er lavere enn dette taket. Gjennomsnittlig foreldre-
betaling for dem som betaler høyeste sats i kommunene er 2.670 kroner. 

Vi ser at 3 prosent av barna i kommunale barnehager i vårt utvalg gikk i barne-
hager som per 1. mai hadde en maksimal månedssats som var høyere enn 2.750 
kroner. Dette dreier seg om 7 kommuner. Av disse er det 2 som har månedssatser 
som faktisk er høyere enn 2.750 kroner, mens de andre 5 har lavere månedssats, 
men 12 betalingsterminer per år slik at den normerte satsen blir høyere enn 2.750 
kroner. Forskriften om foreldrebetaling stiller maksimumskrav både til måneds-
satsen og til summen av betalinger per år. Én av kommunene oppgir at satsen vil 
være 2.750 kroner ”etter endring”, men den har tydelig vis ikke innført denne 
endringen fra mai måned.  

På spørsmål om årsak til at forskriften brytes, er det 4 av de 7 som oppgir ”annet” 
som forklaring. Det vil si at forklaringen er en annen enn de grunnene som for-
skriften åpner for. De øvrige 3 kommunene har ikke besvart spørsmålet om årsak. 

Vi ser at alle kommunene som bryter forskriften ligger mindre enn 250 kroner 
høyere enn maksimalsatsen per måned. 
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I undersøkelsen av foreldrenes rolle, jfr. kapittel 4, kontaktet vi to kommuner som 
hadde oppgitt høyere sats enn 2.750 kroner. Det viste seg at begge disse hadde 
inkludert kostpenger i beløpet, og at de lå på 2.750 kroner da de holdt kost-
pengene utenom. I disse tilfellene har vi korrigert dataene, slik at høyeste sats for 
disse kommunene er justert ned.4 De er følgelig ikke regnet med i antallet 
kommuner som har høyere sats enn maksimalpris. Det kan imidlertid være flere 
kommuner i utvalget som har inkludert kostpenger i beløpene de har oppgitt. 
Dette tilsier at tallene våre overvurderer antall kommuner som bryter maksimal-
satsen. 

Én mulig grunn til å ha høyere sats enn 2.750 kroner kunne være at kommunene 
har enkelte spesialbarnehager med ekstra tilbud. Tallene viser imidlertid at alle 
kommunene som oppgir å ha høyere sats enn forskriften tilsier, har samme sats-
struktur for alle barnehager i kommunen.  

Vi ser at andelen barn som går i barnehager med sats høyere enn 2.750 kroner (jfr. 
Figur 2.2) er høyere (3 prosent) enn andelen barn som selv betaler mer enn 2.750 
kroner (jfr. Figur 2.1) (2 prosent). Dette skyldes at ikke alle barn i en barnehage 
betaler høyeste sats.  

Søskenmoderasjon 
Forskriften om foreldrebetaling stiller krav om at det skal gis 30 prosent søsken-
moderasjon til barn nummer to og 50 prosent moderasjon til barn nummer tre eller 
mer. Ifølge undersøkelsen var det noen flere kommuner som i mai brøt disse 
kravene enn som brøt kravene til maksimalpris. Likevel er det fortsatt et over-
veiende flertall som følger kravene. 

Figur 2.3 Søskenmoderasjon i kommunale barnehager i forhold til 
kravene i forskriften om foreldrebetaling. Per mai 2004. Prosent 
av barna som går i barnehager med ulik tilpasning 
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Note: Satsene er normert til 11 måneder ved at samlet årlig betaling er dividert på 11. Tallene er beregnet 

ved at svarene er vektet med antall barn i kommunal barnehage i den enkelte kommune.  

                                                 
4  Kommunene kan ha inkludert kostpenger i de øvrige svarene de har gitt, uten at vi har kunnet korrigere 

for det. 
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Figur 2.3 viser at 11 prosent av barna går i barnehager som brøt ett eller begge 
kravene til søskenmoderasjon. Vi ser at det særlig var kravet om 50 prosent rabatt 
til barn nummer tre som ble brutt. Det var i alt 52 kommuner som brøt ett eller 
begge kravene. 

Samtidig er det interessant å merke seg at nær halvparten av barna går i 
barnehager som ga større søskenrabatt enn det forskriften krever. I denne gruppen 
finner vi kommuner som gir mer enn kravene for begge grupper og kommuner 
som overholder kravene for den ene gruppen og gir mer enn kravene for den 
andre. Det er særlig for barn nummer to at rabattene er høyere.  

2.1.2 Deltid 
På samme måte som for heltidsbarna har kommunene fordelt deltidsbarna ut fra 
hvor mye de betaler per måned. Vi vet ikke hvor lang oppholdstid disse barna har, 
bortsett fra at alle har kortere oppholdstid enn 41 timer per uke. 

Figur 2.4 Barn med deltidsplass fordelt etter månedlig foreldrebetaling. I 
prosent av alle barn med deltidsplass i kommunale barnehager 
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Note: Antall barn i utvalget med deltidsplass = 31.088. 

Som ventet ser vi at satsene for deltidsbarn gjennomgående er betydelig lavere 
enn for barn med heltidsplass (jfr. Figur 2.1). Vi ser likevel at 4 prosent av barn 
med deltidsplass betaler 2.750 kroner eller mer. Dersom foreldrene ikke har gitt 
unntak fra kravene er dette i strid med forskriften, ettersom den krever at barn 
med lavere oppholdstid enn 41 timer også skal ha lavere sats enn makssatsen. 

Det er vanskelig å trekke noen konklusjoner om fordeling av betalingssatsene for 
deltidsbarna, ettersom de reflekterer satser for ulike oppho ldstider. Det er rimelig 
å tro at de som har de laveste satsene også har de laveste oppholdstidene, men det 
vet vi ikke.  

Vi forutsetter rent teknisk at gjennomsnittlig sats for alle barn innen en kategori 
ligger midt i intervallet for betalingssatsen. For barna i den høyeste kategorien 
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(over 2.750) har vi for de kommunene det er aktuelt lagt inn beløpet midt mellom 
2.750 og det de har oppgitt som høyeste mulige betalingssats i mai.  

Med disse forutsetningene får vi en gjennomsnittlig betalingssats for alle deltids-
barn i kommunale barnehager i mai 2004 på 1570 kroner. 

2.2 Ikke-kommunale barnehager 
I gruppen av ikke-kommunale barnehager er de aller fleste private, men vi finner 
også noen få statlige eller fylkeskommunale barnehager. Det gjelder i all hoved-
sak sykehusbarnehager. De offentlige barnehagene utgjør 3,6 prosent av de ikke-
kommunale barnehagene, og resultatene for hele gruppen av ikke-kommunale 
barnehager vil derfor i all hovedsak reflektere forholdene i private barnehager. I 
en del tilfeller vil vi likevel vise resultater separat for private og statlige/fylkes-
kommunale barnehager. 

2.2.1 Heltid 
Respondentene har fordelt alle barna i barnehagen ut fra hvor mye de betaler per 
måned, slik at heltidsbarn og deltidsbarn kategoriseres hver for seg. I dette 
avsnittet ser vi kun på heltidsbarna (Oppholdstid på 41 timer eller mer per uke). 
Figur 2.5 viser hvordan barna i ikke-kommunale barnehager fordeler seg på de 
ulike oppholdskategoriene. 

Figur 2.5 Barn med heltidsplass fordelt etter månedlig foreldrebetaling. I 
prosent av alle barn med heltidsplass i hhv. private og 
statlige/fylkeskommunale barnehager 
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Note: Antall barn med heltidsplass i privat barnehage i utvalget = 32.919. Antall barn med heltidsplass i 
statlig/fylkeskommunal barnehage i utvalget = 2959. 
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Hovedinntrykket når det gjelder fordeling av barn på ulike satser er nokså likt i de 
private og i de statlige/fylkeskommunale barnehagene. Hovedtyngden av barn 
ligger på maksimalpris, mens det samtidig ligger en betydelig andel både over og 
rett under. Det er likevel en klart større andel av barn i private enn i statlige/ 
fylkeskommunale barnehager som betaler mer enn maksimalpris. Til gjengjeld er 
det en større andel av barna i private barnehager som har lavere pris enn maksi-
malpris. Dersom vi rent teknisk forutsetter at alle barn i hvert pris- intervall betaler 
det beløpet som er midt i intervallet, ser vi at barn i private barnehager i snitt 
betaler 2620 kroner, mens barn i statlige/fylkeskommunale betaler 2640 kroner 
per måned for en heltidsplass.5  

I gruppen av private barnehager finner vi så vel rent kommersielle virksomheter 
som bedriftsbarnehager der eierne i en del tilfeller subsidierer driften, foreldreeide 
barnehager mv. Datamaterialet viser at heltidsbarna gjennomgående betaler 
mindre i studentsamskipsbarnehager enn andre private barnehager, jfr. Tabell 2.1. 
Det er ikke overraskende, ettersom disse barnehagene får særlige tilskudd fra 
Utdannings- og forskningsdepartementet. 

Tabell 2.1 Andel heltidsbarn som betaler ulike satser. Fordelt på ulike 
eierformer. I prosent av alle barn med heltidsplass i den enkelte 
kategori 

 Under 2750 kr pr mnd 2750 kr pr mnd Over 2750 kr pr mnd 

Studentsamskipnad 83 17 0 
Arbeidsgiver  20 72 9 
Menighet, 
trossamfunn 33 52 14 
Husmorlag, 
sanitetsforening 29 52 19 
Annet 16 64 20 
Foreldre 21 56 23 

Enkeltperson(er) 22 53 26 
Pedagogisk/ideologisk 
organisasjon 11 44 45 

Alle private 
barnehager 29 51 20 

Statlige og 
fylkeskommunale 
barnehager 19 72 9 

I den andre enden av skalaen finner vi barnehager som er eid av pedagogiske eller 
ideologiske organisasjoner. Blant disse er det hele 45 prosent av barna som i mai 
betalte mer enn 2.750 kroner per måned.  

                                                 
5  Den satsen den enkelte barnehage har oppgitt som høyeste sats har vi benyttet som øvre grense for det 

høyeste intervallet (”over 2750 kroner). For barnehager med barn i denne kategorien har barna fått 
tilskrevet en sats midt imellom denne øverste satsen og 2750 kroner. 
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Høyeste sats  
I figuren nedenfor ser vi hvordan barnehagene har svart på spørsmålet om 
foreldrebetaling i mai for dem som betaler høyeste sats. Tallene er vektet med 
antall barn i barnehagen og viser dermed hvordan barn i ikke-kommunale  barne-
hager fordeler seg ut fra hva som er høyeste sats i barnehagen de går i. 

Figur 2.6 Høyeste foreldrebetalingssats i mai 2004 i ikke-kommunale 
barnehager. Prosent av barna som går i barnehager med ulike 
satser 
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Note: Satsene er normert til 11 måneder ved at samlet årlig betaling er dividert på 11. Tallene er beregnet 

ved at svarene er vektet med antall barn i i den enkelte barnehage. 

Av Figur 2.6 ser vi at omtrent halvparten av barna som går i barnehager som har 
høyeste sats lik maksimalsatsen på 2.750 kroner i måneden. Samtidig er det en 
betydelig andel som har laver satser. Det er imidlertid også 27 prosent av barna 
som går i barnehager som per 1. mai hadde en maksimal månedssats som var 
høyere enn 2.750 kroner. Dette dreier seg om 394 barnehager. Blant disse finner 
vi barnehager der foreldrene betaler mer enn 2.750 kroner i måneden, men også 
barnehager med lavere månedssats, men med 12 betalingsterminer per år slik at 
den normerte satsen blir høyere enn 2.750 kroner. Gjennomsnittlig betalingssats i 
mai 2004 i ikke-kommunale barnehager er 2.820 kroner for dem som betaler 
barnehagens høyeste sats. 

Når vi sammenligner tallene i figuren ovenfor med Figur 2.5, ser vi at det er en 
større andel av barna som går i barnehager som har høyere sats enn maksimal-
satsen enn andelen barn som faktisk betaler høyere sats. Det skyldes at ikke alle 
barna i en barnehage betaler høyeste sats. 

Vi ser at en betydelig andel av barnehagene som har høyere satser enn maksimal-
sats, har satser i området 2.750 kroner og 3.000 kroner. Det er mulig at en del av 
disse barnehagene har inkludert kostpenger i satsene de har oppgitt, slik at de reelt 
sett ikke bryter.  
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I den øverste kategorien, det vil si satser over 4.000 kroner per måned, finner vi 
12 barnehager (disse tilsvarer 1 prosent av barnehagene og 1 prosent av barna). 
Satsene er normert til å gjelde 11 betalingsterminer per år, og fem av de 12 har en 
faktisk månedsbetaling som er lavere enn 4.000 kroner per måned, men har 12 
betalingsterminer per år. Gjennomsnittlig sats blant barnehagene i den høyeste 
kategorien er 4.380 kroner.  

Til de barnehagene som bryter forskriften om foreldrebetaling har vi stilt spørsmål 
om begrunnelsen for å ha høyere pris enn maksimalsats. Svaralternativene var de 
to mulighetene som forskriften åpner for, nemlig trussel om nedleggelse eller 
redusert kvalitet (alternativt; ønske om å øke kvaliteten). I tillegg var det mulig å 
svare ”annet”. En rekke barnehager (30 prosent) har unnlatt å besvare spørsmål 
om hvorfor de bryter forskriften. Figuren nedenfor viser hvordan de barnehagene 
som besvarte spørsmålet fordeler seg. 

Figur 2.7 Begrunnelse for å ha høyere sats enn maksimalsatsen i ikke-
kommunale barnehager. Prosent av barna som går i barnehager 
med ulike begrunnelser 
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Note: Tallene er beregnet ved at svarene er vektet med antall barn i i den enkelte barnehage. 

Vi ser at nesten 40 prosent av barna går i barnehager som oppgir ”annet” som 
begrunnelse. Det er grunn til å tro at en betydelig andel av disse har brutt 
maksimalprisen i mai fordi de ennå ikke kjente størrelsen på kommunale tilskudd. 
Det er drøftet nærmere i kapittel 4. 

Søskenmoderasjon 
Forskriften om foreldrebetaling krever at det skal gis 30 prosent søskenrabatt til 
barn nummer to og 50 prosent rabatt til barn nummer tre. Vi stilte spørsmål om 
disse kravene er oppfylt i mai 2004 for hhv. barn nummer to og barn nummer tre 
og høyere. En god del barnehager har ikke besvart spørsmålene om søskenrabatt – 
særlig rabatt til barn nummer tre og høyere. Det er nærliggende å tro at det i disse 
barnehagene ikke går to eller tre søsken sammen, og at barnehagen dermed heller 
ikke har fastsatt noen satser for søsken. Særlig i små barnehager kan det være en 
aktuell situasjon. 

Figuren nedenfor viser hvordan barna fordeler seg ut fra hva barnehagen har svart 
på spørsmålene om søskenmoderasjon. 
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Figur 2.8 Søskenmoderasjon i ikke-kommunale barnehager i forhold til 
kravene i forskriften om foreldrebetaling. Per mai 2004. Prosent 
av alle barn i ikke-kommunale barnehager med ulik tilpasning 
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Note: Tallene er beregnet ved at svarene er vektet med antall barn i i den enkelte barnehage. 

Figur 2.8 viser at 26 prosent av barna går i barnehager som brøt ett eller begge 
kravene til søskenmoderasjon i mai. Vi ser at det særlig var kravet om 50 prosent 
rabatt til barn nummer tre som ble brut t. Omtrent halvparten av barna går i 
barnehager som ga søskenmoderasjon i mai tilsvarende kravene i forskriften. En 
betydelig andel gir mer rabatt enn kravene. Det er særlig for barn nummer to at 
det ble gitt større rabatt enn kravet.  

2.2.2 Deltid 
Barnehagene har fordelt deltidsbarna ut fra hvor mye de betaler per måned. Vi vet 
ikke hvor lang oppholdstid disse barna har, bortsett fra at alle har kortere 
oppholdstid enn 41 timer per uke. 
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Figur 2.9 Barn med deltidsplass fordelt etter månedlig oppholdsbetaling.  
I prosent av alle barn med deltidsplass i hhv. private og statlige/ 
fylkeskommunale barnehager 
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barnehager = 725. 

Deltidsbarn betaler gjennomgående betydelig mindre enn barn med heltidsplass. 
Vi ser likevel at 5 prosent av barn med deltidsplass i private barnehager betaler 
2.750 kroner eller mer. Forskriften krever at barn med lavere oppholdstid enn 41 
timer skal ha lavere sats enn 2.750 kroner. Dersom vi forutsetter at alle barn innen 
en betalingskategori betaler et beløp midt mellom øverste og nederste grense i 
intervallet, ser vi at barn i private barnehager i gjennomsnitt betaler 1.730 kroner 
for en deltidsplass, mens barn i statlige og fylkeskommunale barnehager i snitt 
betaler 1.790 kroner for en deltidsplass. At barn i private barnehager betaler 
minst, kan enten reflektere at satsene er lavere eller at de gjennomgående har 
kortere oppholdstid. 

På samme måte som for heltidsbarna har vi gjort en oppsplitting ut fra hvem som 
eier barnehagen, jfr. Tabell 2.2.  
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Tabell 2.2 Andel deltidsbarn som betaler ulike satser. Fordelt på ulike 
eierformer. I prosent av alle barn med deltidsplass i den enkelte 
kategori 

 Under 2750 kr pr 
mnd 

2750 kr pr mnd Over 2750 kr pr 
mnd 

Studentsamskipnad 
(Studentbarnehage) 100 0 0 
Arbeidsgiver 
(Bedriftsbarnehage) 100 0 0 
Husmorlag, 
sanitetsforening 96 4 0 
Enkeltperson(er) 93 7 1 

Menighet, 
trossamfunn 97 1 2 
Foreldre 91 4 5 
Annet 85 5 11 
Pedagogisk, 
ideologisk 
organisasjon 69 12 19 

Alle private 
barnehager 90 5 5 

Statlige og 
fylkeskommunale 
barnehager 89 11 0 

Studentbarnehagene har gjennomgående de laveste satsene, mens barnehager eid 
av pedagogiske eller ideologiske organisasjoner ligger øverst. I de sistnevnte 
barnehagene er det så mange som 19 prosent av deltidsbarna som betaler mer enn 
2.750 kroner. Ved tolking av disse tallene er det viktig å huske at de gjennom-
snittlige oppholdstidene kan variere mellom de ulike barnehagene. Det er for 
eksempel mulig at deltidsbarn i studentbarnehager gjennomgående har kortere 
oppholdstid enn deltidsbarn i barnehager som er eid av en pedagogisk eller 
ideologisk organisasjon, og at dét forklarer forskjellen i fordelingen på ulike 
satser. Det er likevel verdt å merke seg at forskjellene vi ser her i stor grad er de 
samme som vi så for heltidsbarna, der oppholdstidene i større grad er de samme. 
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3 Endringer som følge av 
forskriften 

I dette kapitlet belyser vi hvilke endringer kommunene og de ikke-kommunale 
barnehagene har gjort i satsene som følge av forskriften om foreldrebetaling. 
Analysene er basert på spørreundersøkelsen som ble sendt til alle landets 
kommuner og ikke-kommunale barnehager. I spørreskjemaet understreker vi at 
det er endringer som følge av forskriften som skal oppgis, og spesifikt har vi bedt 
dem om kun å oppgi endringer som er gjort (eller vedtatt) i 2004. For mange 
barnehager har det imidlertid vært vanskelig å skille ut hvilke endringer som 
spesifikt er knyttet til forskriften (det vet vi på grunn av en rekke telefon-
henvendelser). De statlige driftstilskuddene til barnehager er økt de siste årene, 
senest i august 2003, og begrunnelsen fra myndighetenes side var nettopp å sette 
barnehagene i stand til å møte kravene i forskriften som man visste ville komme. 
Det innebærer at denne analysen trolig også fanger opp en del endringer som har 
skjedd i forkant av selve forskriften.  

Vi ba respondentene oppgi både gjennomførte endringer og endringer som var 
vedtatt, men fortsatt ikke gjennomført.  

Undersøkelsen ble gjennomført én til to måneder etter at maksimalprisforskriften 
trådte i kraft og fanger opp de endringene som var vedtatt av kommunene og de 
ikke-kommunale barnehagene på det tidspunktet. Det er viktig å understreke at de 
mer langsiktige effektene kan bli betydelig annerledes enn det vi har fanget opp. 
For det første vil det alltid skje tilpasninger over tid etter hvert som en stor reform 
”går seg til”. For det andre er denne reformen gjennomført på svært kort tid, slik 
at mange barnehager har måttet ta beslutninger om satser uten å kjenne størrelsen 
på tilskuddene de får fra kommunen. Det kan skje endringer i prisene både 
oppover og nedover når informasjonen er på plass. Kommunene har i større grad 
kjent de økonomiske rammebetingelsene, men på grunn av den korte tiden de har 
hatt på å iverksette, er det grunn til å tro at mange ikke har rukket å gå systematisk 
gjennom ordningene sine og gjøre nødvendige tilpasninger på det tidspunktet 
undersøkelsen ble gjennomført. Gjennom henvendelser fra kommuner og barne-
hager vet vi at det i flere kommuner var klart at det skulle gjøres endringer i for 
eksempel inntektsgraderingssystemet, men at systemet ikke var ferdig utformet på 
undersøkelsestidspunktet.  

Disse forholdene tilsier at det ville vært naturlig å vente en tid før vi målte 
effektene. I dette tilfellet har myndighetene imidlertid hatt behov for å hente 
informasjon om effekter på et tidlig tidspunkt, blant annet for å forberede iverk-
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settelsen av trinn to for maksimalprisen. Ettersom det hersker større usikkerhet 
enn normalt om effektene, bør det foretas en ny måling, sent på høsten 2004 eller 
våren 2005.  

Bildet vi tegner i dette kapitlet må betegnes som de helt kortsiktige effektene av 
forskriften om maksimalpris.  

Ettersom det er stor forskjell i størrelse mellom kommunene og mellom de ikke-
kommunale barnehagene, har vi valgt å vekte resultatene. For de ikke-kommunale 
barnehagene har vi brukt antall barn i barnehagen som vekt (dette tallet har 
barnehagene oppgitt i spørreskjemaet). For kommunene har vi vektet med antall 
barn i kommunal barnehage i den enkelte kommune. De vektede tallene viser 
dermed hvor mange barn som går i barnehager med ulike tilpasninger.  

3.1 Kommunale barnehager 
I dette avsnittet ser vi på hvilke endringer som har skjedd i satsene i de kommu-
nale barnehagene i tiden umiddelbart etter at reformen trådte i kraft. 

3.1.1 Fullpris 
Kommunene ble bedt om å oppgi høyeste betalingssats før og etter endringer de 
gjorde som følge av forskriften om foreldrebetaling.  

I tabellen nedenfor viser vi hvordan barn i kommunale barnehager fordeler seg på 
ulike satser før og etter at forskriften om foreldrebetaling trådte i kraft. Tabellen 
viser også fordeling på høyeste sats per mai 2004. I de tilfellene der nivået i mai 
skiller seg fra nivået ”etter endring” skyldes det at kommunene har gjennomført 
endringer etter mai måned. 

Tabell 3.1 Høyeste betalingssats i kommunale barnehager. Oppholdstid på 
41 timer eller mer. Prosent av alle barn i barnehager med ulike 
satser 

Foreldrebetaling. 
Kroner per måned 

Høyeste sats 
før endring 

Høyeste sats 
etter endring 

Høyeste sats 
mai 2004 

0-1000 - - - 

1000-1500 - - - 

1500-2000 1 1 1 
2000-2500 20 16 19 
2500-2749 19 12 18 
2750 15 67 58 
Over 2750 45 4 4 

SUM 100 100 100 
Gjennomsnitt 2812,- 2685,- 2671,- 

Note: Satsene er beregnet på 11 måneders basis (årsbeløp dividert på 11). Tallene er beregnet 
ved at høyeste sats i den enkelte kommune er vektet med antall barn i som går i 
kommunal barnehage i den aktuelle kommunen. 
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Av tabellen ser vi at satsene i kommunale barnehager gjennomgående er høyere 
etter endring enn i mai 2004. Det må innebære at en del kommuner hadde vedtatt 
å sette opp satsene etter mai måned. Forskjellen i gjennomsnittlig høyeste sats i 
mai og etter endring er imidlertid på beskjedne 0,5 prosent.  

Gjennomsnittlig høyeste sats er redusert med om lag 4 prosent fra situasjonen før 
til situasjonen etter endring. 

Figur 3.1 viser hvordan barna fordeler seg mht størrelse på endringene. 

Figur 3.1 Endringer i høyeste sats som følge av forskriften i kommuner og 
bydeler. I prosent av alle barn i kommunale barnehager 
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Note: Tallene er beregnet ved at svarene er vektet med antall barn i som går i kommunal barnehage i den 

aktuelle kommunen. 

Av Figur 3.1 ser vi at nesten halvparten har redusert satsene som følge av for-
skriften, mens en stor andel ikke har gjort noen endringer i fullprissatsen i det hele 
tatt som følge av forskriften.  

Samtidig ser vi at det er et betydelig antall kommuner som har økt fullprissatsen 
som følge av forskriften. Dette er i all hovedsak kommuner som hadde lavere sats 
enn 2.750 kroner før reformen og som har justert opp prisen til maksimalsats. 

3.1.2 Søskenmoderasjon 
Vi har spurt kommunene/bydelene om hvilke satser som gjelder for barn nummer 
to og barn nummer tre og høyere før og etter forskriften. 

I de fleste kommuner har det vært vanlig at søsken får moderasjon, ved at de 
betaler en viss prosent av fullpris. I kommuner som har redusert fullprissatsen, vil 
søskensatsene dermed automatisk reduseres prosentvis like mye som fullpris 
dersom de ikke gjør særlige endringer i moderasjonssatsene. 

Samtidig innebærer forskriften et pålegg om bestemte moderasjonssatser; barn 
nummer to skal ha 30 prosent rabatt mens barn nummer tre og høyere skal ha 50 
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prosent rabatt. Kommuner som har gitt mindre rabatt enn dette, har følgelig vært 
pålagt å senke satsene spesielt for søsken. 

I Figur 3.2 har vi fordelt barna ut fra hvor store endringer barnehagene gjør i 
satsene for søsken. 

Figur 3.2 Endringer i satsene som betales for søsken. Prosent av alle barn 
i kommunale barnehager 
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Note: Tallene er beregnet ved at svarene er vektet med antall barn i som går i kommunal barnehage i den 
aktuelle kommunen. 

Vi ser litt under halvparten av barna går i barnehager som har redusert satsen for 
barn nummer to, mens litt over halvparten går i barnehager som har redusert 
satsen for barn nummer tre og høyere. På den annen side ser vi at drøyt 30 prosent 
av barna går i barnehager som har økt satsene for barn nummer to mens omtrent 
20 prosent går i barnehager som har økt satsene for barn nummer tre og høyere. 
Det er en stor grad av overlapp mellom dem som har økt satsen for barn nummer 
to og dem som har økt satsen for barn nummer tre og høyere.  

Alle familier som får søskenrabatt, har også ett barn som betaler full pris. Dermed 
kan familiens samlede barnehageutgifter i prinsippet være redusert selv om 
satsene for søsken isolert sett er økt. 

Vi ser at det er en klart høyere andel barn som går i barnehager som har økt 
satsene for søsken enn i barnehager som har økt høyeste betalingssats, jfr. Figur 
3.1. Det er med andre ord mange kommuner som har redusert øverste sats og sam-
tidig økt satsene for søsken. Blant dem som har økt øverste sats er det imidlertid 
en høy andel som også har økt søskensatsene. 

Når vi sammenligner gjennomsnittlig endring i øverste sats og i satsene for 
henholdsvis barn nummer to og barn nummer tre og høyere, ser vi at satsene for 
barn nummer tre er redusert mest, med nesten 5 prosent, mens satsene for barn 
nummer to er redusert minst (1,5 prosent). Høyeste sats er redusert med knapt 4 
prosent i snitt. Målt som andel av fullpris er med andre ord rabattprosenten 
redusert for barn nummer to og økt for barn nummer tre. 
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Det er naturlig å se dette i sammenheng med forskriftens pålegg om henholdsvis 
30 og 50 prosent moderasjon. Før reformen var det mange kommuner som ga 
samme moderasjon til alle søsken, enten 25 eller 50 prosent. Når forskriften 
pålegger minimum 30 til barn nummer to og 50 til barn nummer tre og høyere er 
det naturlig at satsene er redusert mer for den gruppen der kravet til moderasjon er 
størst. 

Alt i alt er det 92 prosent av barna som går i barnehager som oppfyller forskriftens 
krav om søskenmoderasjon på minimum 30 prosent for barn nummer to og 50 
prosent for barn nummer tre og høyere. Blant dem som gir mindre rabatt er det 
særlig kravet om 50 prosent rabatt for barn nummer tre og høyere som brytes. 

3.1.3 Inntektsgradering 
Forskriften stiller ingen krav til at kommunene skal ha generelle systemer for 
inntektsgraderte satser. I ECON (2003)6 så vi at om lag 45 prosent av barn i 
kommunale barnehager gikk i barnehager med inntektsgraderte satser. Et spørs-
mål er om kommuner som tidligere hadde inntektsgradering har avviklet det, eller 
om det er kommuner som har innført inntektsgradering som følge av reformen. 

Andel som har inntektsgradering 
Undersøkelsen viser at 46 prosent av barna går i barnehager som har inntekts-
gradering både før og etter at forskriften om maksimalpris trådte i kraft. I tillegg 
er det knapt 2 prosent som går i barnehager som har avviklet inntektsgradering 
som følge av forskriften, mens 2,5 prosent går i barnehager som innfører inntekts-
gradering som følge av forskriften. Andelen barn som går i barnehager med 
inntektsgraderte satser i en eller annen form, er med andre ord omtrent uendret 
etter at forskriften trådte i kraft. 

Kriterier for å få redusert sats 
Et annet spørsmål er om kommunene har endret kriteriene for å få inntekts-
gradering. Det kan enten dreie seg om at inntektsgrensen er endret, eller at det 
stilles andre betingelser for å få redusert sats. I ”finmaskede” inntektsgraderings-
systemer med mange trinn, er det naturlig at færre får redusert sats når den 
høyeste satsen senkes. Eksempelvis kan en kommune ha hatt øverste sats på 3.500 
kroner, og reduserte satser på f eks 3.200, 2.800, 2.500 kroner osv. Når øverste 
sats reduseres til 2.750 kroner, vil familier som har betalt 3.200 og 2.800 kroner 
automatisk miste inntektsgraderingen (men vil likevel få redusert sats). 

For å unngå å telle med familier som faller ut av systemet fordi høyeste sats redu-
seres, har vi konsentrert oss om laveste sats for å kartlegge eventuelle endringer.  

Vi stilte spørsmål om kriteriene for å få laveste sats er endret, gjennom endrede 
inntektskrav eller på annen måte. Blant dem som har hatt inntektsgradering både 
før og etter, går knapt 5 prosent av barna i barnehager som stiller strengere 
inntektskrav enn før for å innvilge laveste sats (dvs. at maksimal inntekt er 
redusert). På den annen side er det drøyt 7 prosent som går i barnehager som 

                                                 
6  Maksimalpris i barnehager . ECON-rapport 04-2003. 



- ECON Analyse - 
Effekter på kort sikt av maksimalpris i barnehager  

 30 

stiller mindre strenge inntektskrav enn tidligere for å innvilge laveste sats. De 
øvrige barna går i barnehager der inntektskravene er uendret.  

Vi har også stilt spørsmål om kommunene har gjort andre endringer i kriteriene 
for å få redusert sats. Det er for eksempel en del kommuner som stiller som krav 
at de som skal få redusert sats ikke samtidig mottar stønad til barnetilsyn for 
enslige forsørgere fra folketrygden. Det kan tenkes at kommuner har gjort 
endringer i disse kriteriene i forbindelse med tilpasninger til forskriften. 

Nær 90 prosent av barna går i barnehager der kriteriene ikke er endret. Samtidig er 
det rundt 9 prosent som går i barnehager der kriteriene er blitt romsligere, slik at 
flere enn tidligere kan få redusert sats. Knapt tre prosent går i barnehager der 
færre enn tidligere kan få redusert sats. 

Alt i alt ser det med andre ord ut til at kommunene samlet stiller litt mindre 
strenge krav enn tidligere for å innvilge laveste sats. 

Endringer i nivået på de laveste satsene 
Vi har også stilt spørsmål om nivået på den laveste satsen i inntektsgraderings-
systemet blant dem som har inntektsgradering. 

Figur 3.3 Endringer i laveste sats i kommunale barnehager. Andel av 
barna som går i barnehager som har gjennomført ulike 
endringer i laveste sats 
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Note: Figuren omfatter kun kommuner som har hatt inntektsgradering både før og etter forskriften om 

foreldrebetaling. Tallene er beregnet ved at svarene er vektet med antall barn i som går i kommunal 
barnehage i den aktuelle kommunen. 

Vi ser at det er flere barn som går i barnehager som har redusert laveste sats enn 
som har økt den. Likevel har laveste sats blant dem som hadde inntektsgradering 
både før og etter reformen økt med 4 prosent i gjennomsnitt. Samtidig er det en 
del kommuner som har innført inntektsgradering etter reformen, og her er laveste 
sats naturlig nok redusert betydelig. På den annen side er det noen kommuner som 
har avviklet inntektsgraderingen, og som følgelig har økt laveste sats. 
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Når vi ser kommunenes endringer i høyeste sats og i laveste sats i sammenheng, 
ser vi at blant barn i barnehager som har hatt inntektsgradering både før og etter 
eventuelle endringer, er det 12 prosent som har fått økt den laveste satsen og 
samtidig redusert den øverste. I tillegg er det 31 prosent som går i barnehager der 
den laveste satsen er uendret samtidig som den øverste er redusert.  

3.1.4 Deltid 
Ingen kommuner ser ut til å ha endret muligheten foreldrene har til å velge 
deltidsopphold. Med noen få unntak tilbyr alle kommunene deltidsplasser, og det 
er ingen endring her som følge av forskriften. 

Et annet spørsmål er hva som skjer med prisene på deltidsplasser som følge av 
forskriften. 

En hypotese kan være at satsene for deltidsplasser ville reduseres prosentvis like 
mye som heltidssatsene. Dersom en halv plass kostet halvparten av en full plass 
før forskriften, er det rimelig å tro at den gjør det også når fulltidsprisen er 
redusert.  

På den annen side legger forskriften mindre restriksjoner på deltidssatsene enn 
helttidssatsene. Det kan tilsi at deltidssatsene er redusert mindre enn heltids-
satsene, eller til og med har økt. Vi har ikke spurt om nivået for satsene på 
deltidsplasser, men har bedt respondentene anslå prosentvis hvor mye deltids-
satsene i gjennomsnitt er endret. 

Figur 3.4 Satser for deltidsopphold i kommunale barnehager. Andel av 
barna som går i barnehager med ulike endringer i satsene 
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Note: Tallene er beregnet ved at svarene er vektet med antall barn i som går i kommunal barnehage i den 

aktuelle kommunen. 

Vi ser at nær 60 prosent av barna går i barnehager som holder deltidssatsene 
uendret. Samtidig er det knapt 10 prosent som går i barnehager der satsene for 
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deltidsplasser øker, og 18 prosent som går i barnehager der satsene reduseres. Vi 
vet ikke hvordan endringene i satser er fordelt innen de kategoriene vi ser i Figur 
3.4, ettersom det er respondentene selv som har krysset av for relevant kategori. 
Hvis vi imidlertid forutsetter at gjennomsnittlig endring innen hver kategori ligger 
midt mellom øvre og nedre grense, får vi at deltidssatsene gjennomsnittlig er 
redusert med 1 prosent.  

Blant dem som holder deltidssatsene uendret er det godt over halvparten som også 
holder fullprissatsene uendret. Videre viser tallene at blant dem som øker deltids-
satsene har de aller fleste også svart at høyeste sats er økt. Vi ser med andre ord 
ingen sterk tendens i kommunene til at foreldre med deltidsbarn ”betaler” for at 
heltidsbarna skal få maksimalpris. 

3.1.5 Tillegg for kost 
Forskriften om foreldrebetaling åpner for at barnehagene kan ta tilleggsbetaling 
for kost – ut over maksimalsatsen på 2.750 kroner. Kriteriet er imidlertid at 
tillegget ikke skal være høyere enn den reelle kostnaden ved å tilby mat og drikke 
i barnehagen. For å holde seg innenfor maksimalprisene kan derfor barnehage-
eiere ha valgt å legge kostnadene ved mat utenom den ordinære måneds-
betalingen. I Figur 3.5 ser vi hvordan barna i kommunale barnehager fordeler seg 
ut fra hvilke tilpasninger kommunen har gjort. 

Figur 3.5 Endringer i betaling for kost. Prosent av alle kommuner med 
ulik tilpasning 
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Note: Tallene er beregnet ved at svarene er vektet med antall barn i som går i kommunal barnehage i den 

aktuelle kommunen. 

Vi ser at kommunene i liten grad har gjort endringer når det gjelder betaling for 
kost. De fleste tar betalt for kost i tillegg til ordinær sats, men beløpet er uendret 
etter at maksimalpris ble innført.  
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3.1.6 Tidspunkt for gjennomføring 
Vi spurte kommunene om hvilket tidspunkt endringene ble gjennomført på. 
Dersom de gjorde flere endringer på ulike tidspunkt, skulle det siste tidspunktet 
oppgis. 

Figur 3.6 Tidspunkt for endringer i satser i kommunale barnehager. I 
prosent av barn i kommunale barnehager med ulik tilpasning 

16

0

0

0

47

0

0

15

2

16

4

Januar 2004

Februar 2004

 Mars 2004

April 2004

Mai 2004

Juni 2004

 Juli 2004

August 2004

Etter august 2004

Gjør ingen endringer i satsene

Ubesvart
 

Note: Tallene er beregnet ved at svarene er vektet med antall barn i som går i kommunal barnehage i den 
aktuelle kommunen. 

Av Figur 3.6 ser vi at omtrent halvparten av barna går i barnehager som gjennom-
førte endringene i mai – det vil si fra samme tidspunkt som forskriften om 
maksimalpris trådte i kraft. Videre ser vi at 16 prosent går i barnehager som 
oppgir at de gjorde endringer fra januar 2004. I denne gruppen finner vi også en 
del som gjennomførte endringer før dette tidspunktet.7 Årsaken til at det i 
utgangspunktet ikke var mulig å føre opp tidligere tidspunkter, var at vi ønsket å 
holde tidligere endringer utenom. Ettersom de statlige tilskuddene til kommunene 
har økt over en lengre periode, vil mange kommuner (og private barnehager) ha 
satt ned satsene i flere etapper. Endringer som ble gjort tidligere enn i januar, må 
tilskrives økte tilskudd (eller andre forhold som har bedret økonomien) snarere 
enn selve forskriften (som ikke ble sendt på høring før i februar 2004).  

3.1.7 Kvalitetsendringer 
I forbindelse med gjennomføringen av maksimalprisen, har det vært påpekt at 
reduserte priser kan føre til redusert kvalitet. Vi har derfor stilt kommunene 
spørsmål om de har gjort endringer i bemanning, åpningstider og øvrig tilbud som 
følge av forskriften.  

                                                 
7  Dette vet vi dels fordi en del har ringt og oppgitt at de har krysset av på denne måten. I tilfeller der 

respondentene har påført tidligere tidspunkter i en kommentar, har Opinion plassert dem i kategorien 
januar. 
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Figur 3.7 Tilbudet i kommunale barnehager. Andel av barna som går i 
barnehager som har gjennomført endringer på ulike områder 
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Note: Tallene er beregnet ved at svarene er vektet med antall barn i som går i kommunal barnehage i den 
aktuelle kommunen. 

Vi ser at godt over 90 prosent av barna går i barnehager som har oppretthold 
tilbudet i barnehagen etter at forskriften trådte i kraft. Vi ser likevel at 5 prosent 
går i barnehager som oppgir at de har redusert bemanningen som følge av for-
skriften. 

3.1.8 Oppsummering kommunale satser 
Hensikten med maksimalprisforskriften var å bidra til lavere foreldrebetalings-
satser. Som vi har sett, har også de fleste satsene gjennomgående blitt redusert 
som følge av reformen. I Tabell 3.2 nedenfor oppsummerer vi de gjennomsnittlige 
prosentvise endringene i de ulike satsene. 

Tabell 3.2 Satser i kommunale barnehager. Endring i prosent 

  Prosentvis endring 

Høyeste sats -4 
Søskensatser  
 Barn nummer to -1 
 Barn nummer tre og høyere -5 
Laveste sats (inntektsgradering) 4 
Deltidssatser -1 

 
Samtidig som satsene i gjennomsnitt er redusert, er det en del kommuner som har 
økt satsene, slik at noen har kommet dårligere ut enn tidligere.  

I alt 16 prosent av barna går i barnehager som har økt fullprissatsene , jfr. Figur 
3.1. Samtidig går 30 prosent i barnehager som har økt satsene for barn nummer to 
og 20 prosent går i barnehager som har økt satsene for barn nummer tre og 
høyere, jfr. Figur 3.2. Videre er det 19 prosent som går i barnehager som har økt 
laveste (inntektsgraderte) sats, jfr. Figur 3.3. I tillegg har enkelte kommuner lagt 
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kosttillegg utenom den ordinære månedssatsen som følge av forskriften, noe som 
kan gjøre at beløpet foreldrene faktisk betaler, går opp.  

For å fange opp hvor mange barn som har fått økte satser, i strid med intensjonene 
ved forskriften, stilte vi respondentene spørsmål om hvor mange barn som får økt 
sats som følge av forskriften. Svarene indikerer at mellom 15 og 20 prosent av 
barn i kommunale barnehager får økt betaling per måned som følge av forskriften. 
Resten, mellom 80 og 85 prosent har med andre ord fått uendret eller redusert 
sats. 

3.2 Ikke-kommunale barnehager 
I dette avsnittet ser vi på hvilke endringer de ikke-kommunale barnehagene har 
gjort som følge av forskriften om foreldrebetaling. Dette dreier seg i all hovedsak 
om private barnehager, men en liten andel (knapt 4 prosent) er statlige eller 
fylkeskommunale. Resultatene vi finner for hele gruppen av ikke-kommunale 
barnehager vil dermed i hovedsak være sammenfallende med dem vi finner for 
private isolert sett. I noen tilfeller presenterer vi tall for private og statlige/fylkes-
kommunale separat. 

3.2.1 Fullpris 
I tabellen nedenfor viser vi hvordan barna i ikke-kommunale barnehagene fordeler 
seg ut fra hvilke satser som gjaldt i barnehagen før og etter at forskriften om 
foreldrebetaling trådte i kraft. Tabellen viser også fordeling ut fra satsene i mai 
2004. 

Tabell 3.3 Høyeste betalingssats i ikke-kommunale barnehager. 
Oppholdstid på 41 timer eller mer. Prosent av barn i ikke-
kommunale barnehager med ulik høyeste sats 

Foreldrebetaling. 
Kroner per måned 

Høyeste sats  
før endring 

Høyeste sats 
etter endring 

Høyeste sats  
mai 2004 

0-1000 0 0 0 

1000-1500 0 0 0 

1500-2000 0 1 1 

2000-2500 6 9 10 

2500-2749 9 7 10 

2750 10 58 52 

Over 2750 74 25 27 

SUM 100 100 100 
Gjennomsnitt ikke-
kommunale  

3082,- 2788,- 2805,- 

Note: Satsene er beregnet på 11 måneders basis (årsbeløp dividert på 11). Tallene er beregnet 
ved at høyeste sats i den enkelte barnehage er vektet med antall barn i den aktuelle 
barnehagen. 

Et slående trekk er at det har skjedd en betydelig reduksjon i fullprissatsene som 
følge av forskriften. Før endringene gikk tre av fire barn i barnehager der høyeste 



- ECON Analyse - 
Effekter på kort sikt av maksimalpris i barnehager  

 36 

sats var høyere enn 2.750 kroner. Etter forskriften er denne andelen redusert til én 
av fire. Gjennomsnittssatsen er redusert med 9 prosent fra før til etter. 

Vi ser at satsene i mai måned gjennomgående ligger noe høyere enn satsene etter 
endring. Noen barnehager har med andre ord vedtatt reduksjoner fra et senere 
tidspunkt enn mai.  

Figur 3.1 viser hvordan barna fordeler seg mht størrelse på endringene i høyeste 
sats. 

Figur 3.8 Endringer i høyeste sats som følge av forskriften i ikke-
kommunale barnehager. I prosent av barn i ikke-kommunale 
barnehager 
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Note: Tallene er beregnet ved at svarene er vektet med antall barn i den enkelte barnehage. 

Vi ser at det store flertallet av barna går i barnehager som har redusert høyeste 
sats. Samtidig har om lag 5 prosent av barna går i barnehager som har økt satsene 
som følge av forskriften. Dette er i all hovedsak barnehager som hadde lavere sats 
enn 2.750 kroner før, og som har hevet satsene til maksimalsats.  

I gjennomsnitt er barnehagenes høyeste satser redusert med 9,4 prosent i private 
barnehager og med 8,2 prosent i statlige/fylkeskommunale barnehager.  

3.2.2 Søskenmoderasjon 
I Figur 3.2 har vi fordelt barna ut fra hvor store endringer barnehagene har gjort i 
satsene for søsken. 
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Figur 3.9 Endringer i satsene som betales for søsken. Prosent av alle barn 
i ikke-kommunale barnehager 
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Note: Tallene er beregnet ved at svarene er vektet med antall barn i den enkelte barnehage.  

Vi ser at drøyt 10 prosent av barna går i barnehager som har økt satsene for 
søsken. Knapt 20 prosent har holdt satsene uendret, mens det store flertallet har 
redusert satsene for både barn nummer to og barn nummer tre og høyere. I snitt er 
satsene for barn nummer to redusert med 12 prosent, og satsene for barn nummer 
tre og høyere med 19 prosent. Private har senket satsene noe mer enn de statlige 
og fylkeskommunale barnehagene.  

Vi ser at satsene for søsken i gjennomsnitt er redusert mer enn høyeste sats. Det 
skyldes trolig at en betydelig andel av private barnehager hadde liten eller ingen 
søskenmoderasjon tidligere. Gjennom forskriften er de pålagt både å senke 
høyeste sats og deretter øke moderasjonssatsene til henholdsvis 30 og 50 prosent.  

Ved å sammenligne satsen for søsken med høyeste sats i den enkelte barnehage, 
ser vi hvilken moderasjonssats barnehagene gir. Forskriften gir ingen åpning for å 
bryte kravene til søskenmoderasjon. Ettersom moderasjonen beregnes ut fra full 
pris, vil imidlertid barnehager som har høyere sats enn maksimalprisen på 2.750 
kroner tilfredsstille kravene til søskenmoderasjon dersom de gir hhv. 30 og 50 
prosent rabatt på den fulltidsprisen barnehagen opererer med. Dersom kommu-
nene finansierer søskenmoderasjonen i private barnehager i form at et tilskudd per 
søsken, er det likevel rimelig å vente at barnehager som bryter maksimalsatsen 
også bryter kravet om hhv. 30 og 50 prosent søskenmoderasjon. Tilskuddene fra 
kommunen vil trolig beregnes ut fra maksimalsatsen, slik at det ytes hhv. 30 og 50 
prosent av 2.750 kroner for søsken. Disse beløpene utgjør en lavere prosentandel 
av satser som ligger høyere enn 2.750 kroner.  
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Figur 3.10 Søskenmoderasjon. Prosent av barn i ikke-kommunale 
barnehager etter omfang av søskenmoderasjon  
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Note: Tallene er beregnet ved at svarene er vektet med antall barn i den enkelte barnehage. 

Vi ser at det store flertallet tilfredsstiller kravene i forskriften. Samtidig er det om 
lag 20 prosent av barna som går i barnehager som bryter kravet om 30 prosent 
rabatt for barn nummer 2. Det er nesten 30 prosent som går i barnehager som 
bryter kravet om 50 prosent rabatt for barn nummer tre og høyere. Det er ikke 
systematisk at disse barnehagene samtidig bryter kravet om maksimalpris på 
2.750 kroner.  

3.2.3 Inntektsgradering 
Det er liten grunn til å tro at private barnehager i noe særlig omfang har egne 
systemer for inntektsgraderte satser. I flere kommuner er det imidlertid slik at 
kommunen praktiserer inntektsgradering også i de private barnehagene ved å 
dekke mellomlegget mellom fullpris og redusert sats. Forskriftene forutsetter at 
kommuner som har inntektsgraderte satser i egne barnehager må finansiere 
tilsvarende ordninger i de ikke-kommunale barnehagene. 

Andel som har inntektsgradering 
Om lag 12 prosent av barna i ikke-kommunale barnehager går i barnehager som 
oppgir at de har inntektsgraderte satser både før og etter eventuelle endringer. I 
tillegg er det 6 prosent som går i barnehager som har innført inntektsgradering 
som følge av forskriften. Dette er trolig barnehager i kommuner som har inntekts-
gradering i de kommunale barnehagene, og der kommunen på grunn av kravet om 
likebehandling har innført det også i de private. På den annen side er et knapt 2 
prosent som går i barnehager som oppgir at de hadde inntektsgradering før, men at 
de har avviklet ordningen etter at forskriften om foreldrebetaling trådte i kraft.  

Kriterier for å få redusert sats 
Blant de 12 prosent som går i barnehager som oppgir at de har inntektsgradering 
både før og etter eventuelle endringer, er det en god del som oppgir at kriteriene 
for å få redusert sats er strammet inn. Én av fem blant disse går i barnehager som 
svarer at grensen for hva man maksimalt kan tjene for å få laveste sats er redusert. 
Dette gjør at færre faller inn under ordningen. Videre er det 4 prosent som går i 
barnehager som oppgir at øvrige kriterier er endret slik at færre familier kommer 
inn under ordningen. På den annen side er det én av ti som går i barnehager som 
oppgir at kriteriene er blitt romsligere, først og fremst ved at inntektsgrensen er 
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økt. Alt i alt er det likevel altså flere som går i barnehager som oppgir at kriteriene 
er strammere enn i barnehager som oppgir at kriteriene er romsligere. 

Endringer i nivået på de laveste satsene 
Vi har også stilt spørsmål om endringer i den laveste satsen i inntekts-
graderingssystemet.  

Figur 3.11 Endringer i laveste sats i ikke-kommunale barnehager som har 
hatt inntektsgradering både før og etter forskriften. I prosent av 
barn i ikke-kommunale barnehager 
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Note: Tallene er beregnet ved at svarene er vektet med antall barn i den enkelte barnehage. 

Vi ser at blant barn i barnehager som har hatt inntektsgradering både før og etter 
at forskriften trådte i kraft, går omtrent halvparten i barnehager som har holdt den 
laveste satsen uendret. Vi ser at det er flere som har fått redusert sats enn som har 
fått økt laveste sats. Likevel er endringene blant dem som har økt satsene så vidt 
store at gjennomsnittet av laveste sats alt i alt er økt med nær 6 prosent i de ikke-
kommunale barnehagene.  

3.2.4 Deltid 
Om lag 30 prosent av de ikke-kommunale barnehagene tilbyr bare én oppholdstid. 
Det ser ikke ut til at foreldrenes mulighet til å velge deltid er endret som følge av 
forskriften. Når det gjelder prisen foreldrene betaler for deltid, ser vi følgende 
bilde, jfr. Figur 3.12 
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Figur 3.12 Satser for deltidsopphold. Prosent av barn i ikke-kommunale 
barnehager etter hvilke endringer de har gjort 
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Note: Tallene er beregnet ved at svarene er vektet med antall barn i den enkelte barnehage. 

Vi ser at halvparten av barn i ikke-kommunale barnehagene går i barnehager som 
holder deltidssatsene uendret, mens 5 prosent går i barnehager som øker satsene 
for deltidsplasser. Resten, drøyt 40 prosent, går i barnehager som har redusert 
satsene. Blant dem som øker satsene finner vi både barnehager som har økt 
høyeste sats og som har redusert eller holdt uendret høyeste sats. 

Forutsatt at den gjennomsnittlige endring innen hver kategori (i Figur 3.12) ligger 
midt mellom øvre og nedre grense, får vi at deltidssatsene gjennomsnittlig er 
redusert med 4 prosent i ikke-kommunale barnehager.  

3.2.5 Tillegg for kost 
Forskriften åpner for at barnehagene kan ta et tillegg for kost ut over den ordinære 
foreldrebetalingen. Vi har ikke spurt om hvor mye barnehagene eventuelt krever i 
tillegg for kost, men har spurt om i hvilken grad de har innført eller avviklet 
kosttillegg. 
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Figur 3.13 Endringer i betaling for kost. Prosent av barn i ikke-kommunale 
barnehager etter hvilken tilpasning de har valgt 
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Note: Tallene er beregnet ved at svarene er vektet med antall barn i den enkelte barnehage. 

Vi ser at et stort flertall av barna, 71 prosent, går i barnehager som har opprett-
holdt praksis med hensyn til betaling for kost. 

Om lag én av fire barn går i barnehager som har økt foreldrenes betaling for kost 
som følge av reformen; enten ved å øke et eksisterende kosttillegg eller ved å inn-
føre kosttillegg.  

3.2.6 Tidspunkt for gjennomføring 
Vi vet at barnehagene kan ha gjennomført endringer i satsene både før og etter 
mai måned. Typisk kan mange ha endret høyeste sats fra mai måned, mens andre 
satser, for eksempel moderasjonsordninger, er endret fra august, når neste barne-
hageår begynner. Vi ba barnehagene oppgi alle endringer som var vedtatt og stilte 
samtidig spørsmål om på hvilket tidspunkt (den siste) endringen i satsene ble 
foretatt. Resultatene er vist i Figur 3.14. Her er det igjen viktig å understreke at 
barnehagene kan ha gjort endringer som ikke er fanget opp her.  

Figur 3.14 Tidspunkt for gjennomføring av satsendringer i ikke-kommunale 
barnehager. I prosent av barn i ikke-kommunale barnehager 
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Note: Tallene er beregnet ved at svarene er vektet med antall barn i den enkelte barnehage. 
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3.2.7 Kvalitetsendringer 
I forbindelse med innføringen av maksimalpriser ble det påpekt at reduserte 
inntekter fra foreldrebetaling kunne føre til at kvaliteten ble svekket. Vi har ikke 
gjort noen dypere drøfting av kvaliteten i barnehagene, men har stilt enkelte 
spørsmål som kan belyse dette, jfr. Figur 3.15. 

Figur 3.15 Tilbudet i ikke-kommunale barnehager. Andel av barna som går 
i barnehager som har gjennomført endringer på ulike områder 
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Note: Tallene er beregnet ved at svarene er vektet med antall barn i den enkelte barnehage. 

Vi ser at hovedtyngden av ikke-kommunale barnehager opprettholder tilbudet til 
foreldrene og barna etter forskriften. Det er likevel verdt å merke seg at 15 prosent 
av barna går i barnehager som oppgir at tilbudet barna får i form av utflukter, nytt 
leketøy osv innenfor ordinær sats blir redusert som følge av forskriften.  

Samtidig ser vi at 8 prosent går i barnehager som oppgir at de har utvidet antall 
barn i barnehagen.  

3.2.8 Oppsummering ikke-kommunale satser  
Vi har sett at både høyeste sats, deltidssatser og satser for søsken gjennomgående 
er redusert, i tråd med intensjonene bak maksimalprisforskriften, jfr. Tabell 3.4. 

Tabell 3.4 Satser i ikke-kommunale barnehager. Endring i prosent 

  Prosentvis endring 

Høyeste sats -9 
Søskensatser  
 Barn nummer to -12 
 Barn nummer tre og høyere -19 
Laveste sats (inntektsgradering) 6 
Deltidssatser -4 

 
Selv om satsene i gjennomsnitt er redusert, er det noen som har økt satsene. Vi har 
sett at om lag 5 prosent av barna i ikke-kommunale barnehager går i barnehager 
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som har økt høyeste sats. Videre går 13 prosent i barnehager som har økt satsene 
for barn nummer to og 11 prosent i barnehager som har økt satsene for barn 
nummer tre. Samtidig er det 17 prosent som går i barnehager der laveste sats er 
økt. I tillegg krever en del barnehager økt betaling for kost.  

For å fange opp hvor mange som har fått økt sats, i strid med forskriftens 
intensjon, har vi spurt barnehagene om hvor mange barn som alt i alt har fått økt 
samlet betaling per måned. Svarene indikerer at om lag 10-12 prosent av barn i 
ikke-kommunale barnehager har fått økte satser som følge av forskriften. 
Omkring 90 prosent har med andre ord fått uendret eller redusert sats.  

Det ser ikke ut til at barnehagene har økt innskuddsbeløp eller depositum i 
forbindelse med forskriften. 
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4 Foreldrenes rolle 
I Forskrift om foreldrebetaling i barnehager gis det mulighet for unntak fra kravet 
om maksimalpris dersom ”barnehagen ellers vil bli nedlagt av økonomiske 
årsaker eller kvaliteten på barnehagetilbudet ellers vil rammes”. For å få unntak 
må imidlertid barnehagen involvere foreldrene. I forskriften kreves for det første 
samtykke fra barnehagens foreldreråd8. For det andre må barnehageeier legge 
fram dokumentasjon som setter foreldrerådet i stand til å ”etterprøve om vilkårene 
for å ta høyere foreldrebetaling er oppfylt og vurdere om det vil gi sitt samtykke”. 

I kapittel 2 så vi at 7 kommuner (3 prosent av barna) og 394 ikke-kommunale 
barnehager (27 prosent av barna) ikke hadde innført maksimalpris per 1. mai. Til 
disse kommunene og barnehagene stilte vi spørsmål om beslutningen om å bryte 
maksimalsatsen var forelagt foreldrerådet. I figuren nedenfor ser vi hvordan de 
svarte på dette spørsmålet.  

Figur 4.1 Foreldrenes rolle ved beslutning om brudd på maksimalgrensen. 
Barnehager som brøt maksimalgrensen i mai 2004 ut fra om 
foreldrene ble spurt. I prosent av alle barn i kommunale og 
private barnehager 
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Vi ser at de fleste barna i ikke-kommunale barnehager går i barnehager som 
oppgir at beslutningen om å ha høyere satser enn maksimalsatsen ble forelagt 
foreldrene. Blant kommunene er det ingen som oppgir at de har gjort det. At det er 
så vidt mange som ikke har besvart spørsmålet, kan skyldes av de ikke selv 
oppfatter at de bryter forskriften. For eksempel viste det seg at to av kommunene 

                                                 
8  Alle foreldre i barnehagen er medlemmer av barnehagens foreldreråd. 
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med høyere pris enn maksimalsatsen, hadde lagt inn kosttillegget i beløpet de 
oppga som månedssats. Når dette ble holdt utenom, viste det seg at de lå på 
maksimalbeløpet. Dette kan gjelde flere. 

Vi har gjennomført en intervjuundersøkelse blant foreldre i et utvalg på 23 private 
barnehager som bryter maksimalsatsen. 9 Hensikten med intervjuene har ikke vært 
å få et representativt bilde av dem som bryter maksimalprisen. Til det er antallet 
for lavt. Hensikten har vært å få en dypere forståelse av hvordan beslutnings-
prosessen har foregått i et utvalg av barnehager. Barnehagene er trukket ut slik at 
vi har fått en rimelig spredning med hensyn til geografi og eierskap. 

For å få tak i foreldrerepresentanter i den enkelte barnehage, henvendte vi oss til 
barnehagestyrer, som ga oss navn på tillitsvalgte foreldre. Vi har intervjuet til 
sammen 23 representanter for foreldrene. Disse hadde litt ulike roller i barne-
hagen, noen var styreledere i barnehagen, andre styremedlemmer eller med-
lemmer i samarbeidsutvalg.  

I foreldreeide barnehager har foreldrerepresentantene en ”dobbeltrolle”, ved at de 
både er eiere og brukere. Selv om vi i intervjuundersøkelsen har vært ute etter 
deres vurderinger som ”brukere”, vil det i praksis være vanskelig for dem å skille 
mellom de to rollene. Som vi skal se nedenfor, har disse i noen grad sterkere 
lojalitet til barnehagen (som eiere) enn til foreldrene (som brukere). Vår vurdering 
er likevel at det ikke er noe stort problem, ettersom foreldrene i disse barnehagene 
faktisk har begge roller.  

Hensikten med intervjuene med foreldrene er å få en forståelse av hvordan 
beslutningsprosessen forløp i de 23 barnehagene vi intervjuet: Var foreldrene 
involvert i beslutningen om ikke å følge maksimalprisen, på hvilken måte var de 
involvert? Var det uenighet foreldrene imellom, og mellom foreldrene på den ene 
siden og barnehagen på den andre siden? Føler foreldrene at de har hatt noen reell 
innflytelse over barnehagens beslutning om ikke å innføre maksimalpris 1. mai 
2004?  

Gjennom intervjurunden viste det seg at de aller fleste barnehagene i utvalget som 
ikke hadde innført maksimalpris i mai, på det tidspunktet ikke hadde fått 
tilstrekkelig informasjon fra kommunen om hvor store tilskudd de eventuelt ville 
få. I utgangspunktet var det derfor usikkerhet knyttet til det kommunale tilskuddet 
som gjorde at de brøt forskriften.  

Dette betyr at den beslutningen de aller fleste foreldre er blitt forelagt, ikke er ja 
eller nei til å innføre maksimalpris, men å vente med å ta beslutningen om man 
skal innføre maksimalpris inntil barnehagen har fått informasjon om tilskuddet. I 
de fleste barnehager ble det også sagt at dersom de fikk tilstrekkelig tilskudd, ville 
de innføre maksimalpris med tilbakevirkende kraft. Dette har helt klart preget den 
beslutningsprosessen barnehagene har vært igjennom i forbindelse med iverk-
setting av maksimalprisreformen i mai.  

                                                 
9  Det var 9 kommuner som svarte i spørreundersøkelsen at de per 1. mai hadde en foreldrebetaling per 

måned høyere enn maksprisen. Vi har snakket med to av dem. I den ene kommunen var foreldre-
betalingen per 1. mai kroner 2.790 per måned, i den andre kommunen var den 2.850 per måned. Det viste 
seg at ingen av dem brøt maksprisen fordi differansen mellom makpris og den prisen de hadde oppgitt var 
matpenger.  
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4.1 Informasjon om tilskudd  
Mange barnehager fikk informasjon om de kommunale tilskuddene i løpet av 
sommeren. Da vi gjennomførte intervjuene i august/september 200410, var det 18 
barnehager som kjente til hva de fikk av tilskudd fra kommunen, mens 5 barne-
hager fremdeles ikke visste med sikkerhet hvor stort tilskudd de vil få.  

I Figur 4.2 viser vi status for innføring av maksimalpris i utvalget av barnehager 
per august/september 2004 i de 23 barnehagene i utvalget. Vi har delt utvalget i 
to; de som på intervjutidspunktet kjente størrelsen på tilskuddet (18 barnehager) 
og de som fortsatt opplevde usikkerhet (5 barnehager). 

Figur 4.2 Innføring av maksimalpris i barnehagene i utvalget per 
august/september 2004 
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Vi ser at blant de 18 barnehagene som kjenner til hvilket tilskudd de vil få fra 
kommunen, har 12 innført maksimalpris, mens 2 sier at de ikke kommer til å 
innføre maksimalpris. I tillegg ser vi at det er flere av dem som kjenner til hva de 
får i tilskudd som likevel uttrykker usikkerhet med hensyn til om de vil klare å 
innføre maksimalpris eller ikke. Det henger sammen med at flere hadde fått 
informasjon om tilskuddet i løpet av sommerferien, men at de på intervjutids-
punktet ennå ikke hadde rukket å behandle dette i styret. 

I den videre drøftingen av beslutningsprosessen, er det viktig å ha med seg at 
halvparten av barnehagene faktisk hadde innført maksimalpris på det tidspunktet 
vi snakket med dem, i de fleste tilfeller med tilbakevirkende kraft. 

4.2 Den formelle beslutningsprosessen i 
barnehagene 

I dette avsnittet ser vi på om de barnehagene som ikke hadde innført maksimalpris 
i mai har fulgt den prosessen som kreves i Forskrift om foreldrebetaling i 
barnehager. I forskriften heter det: For […] unntak fra maksimalgrensen kreves 
det samtykke fra barnehagens foreldreråd. Barnehageeier må legge fram slik 
dokumentasjon at foreldrerådet kan etterprøve om vilkårene for å ta høyere 
foreldrebetaling er oppfylt og vurdere om det vil gi sitt samtykke”.  

                                                 
10  Bortsett fra én barnehage (med styrer, foreldrerepresentant og representant for kommunen) som ble 

intervjuet i juni, ble samtlige andre intervjuer foretatt i løpet av august og september 2004.  
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Som vi har sett oppga alle barnehagene vi intervjuet at de i mai ikke med sikkerhet 
kjente til om de ville få kommunale tilskudd og hvor store tilskuddene eventuelt 
ville være. Ifølge forskriften skal foreldrene gi sitt samtykke til at barnehagen kan 
ta høyere foreldrebetaling enn maksimalprisen. Siden barnehagene på dette tids-
punktet ikke hadde sikker informasjon om hvor stort tilskudd de ville få, kunne de 
ikke gjøre et reelt valg om å ha høyere sats enn maksimalpris på varig basis. 
Snarere ble det et valg om foreldrene var enige eller uenige i å opprettholde 
dagens sats til de fikk informasjon om tilskudd fra kommunen. I de fleste 
barnehagene ble foreldrene også forespeilet at innføring av maksimalpris ville ha 
tilbakevirkende kraft dersom tilskuddene var tilstrekkelige.  

I de aller fleste barnehager skulle beslutningen om å ha høyere sats enn maksimal-
satsen gjelde fram til de fikk informasjon om tilskudd fra kommunen. I to av 
barnehagene hadde ikke beslutningen det ble stemt over noen bestemt varighet, 
med det lå i kortene at eventuell innføring av maksimalpris skulle vurderes på nytt 
når de fikk informasjon fra kommunen. Følgende kommentar fra en foreldre-
representant illustrerer dette:  

Vi stemte over å beholde dagens satser inntil videre. Vi skulle avvente til 
tilskuddet fra kommunen var klart. 

I to av barnehagene skulle beslutningen gjelde ut barnehageåret. Én av barne-
hagene hadde fått foreløpig informasjon om størrelsen på tilskuddet i mai, men 
ventet på et endelig (politisk) vedtak i kommunen. Barnehagen avholdt et 
foreldremøte hvor det ble besluttet at de måtte bryte maksimalgrensen dersom 
vedtaket ble stående. Avdelingsleder i én av disse barnehagene sa følgende om 
prosessen:  

Alle foreldrene var invitert til foreldremøte hvor vi hadde avstemming om å 
beholde prisen på 3.800 kroner. Det ble enstemmig godtatt. Vi har kontrakt med 
hvert foreldrepar om at barnehagesatsen vil være kroner 3.800 til og med juni 
2005. 

At denne beslutningen hadde støtte hos foreldrene bekrefter foreldrerepresen-
tanten: 

Å sette ned prisen ville være ensbetydende med å stenge barnehagen. Det var 100 
prosent oppmøte på foreldremøtet og 100 prosent enighet om å bryte maksima-
lprisen. 

Det heter i forskriften at barnehageeier må legge fram økonomisk dokumentasjon 
slik at foreldrerådet kan etterprøve om vilkårene for å ha høyere sats enn 
maksimalprisen er oppfylt. Ble foreldrene forelagt økonomisk dokumentasjon i 
forkant av beslutningen om vente med å innføre maksimalpris? Bortsett fra i 
to barnehager, oppgir foreldrerepresentanten at de ble forelagt økonomisk 
dokumentasjon som belyser hvorfor barnehagen hadde problemer med å innføre 
maksimalpris i mai 2004. 
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Tabell 4.1 Ble foreldrene forelagt økonomisk dokumentasjon?  

 Ja, skriftlig i 
forkant av 

møte 

Ja, 
skriftlig på 

møte  

Ja, muntlig 
på møte 

Ja, på 
annen 
måte 

Nei Sum 11 

Barnehagene  9 4 4 1 2 20 

 
I de fleste tilfeller ble dokumentasjonen forelagt foreldrene skriftlig, enten i for-
kant av eller på et foreldremøte. I den ene av de to barnehagene hvor de ikke fikk 
økonomisk dokumentasjon, svarer foreldrerepresentanten at de fikk et rundskriv 
sammen med fakturaen i mai der de ble orientert om at maksimalpris ikke ville bli 
innført fra 1. mai på grunn av manglende informasjon fra kommunen om 
tilskuddet. I den andre barnehagen ble dokumentasjonen presentert i samarbeids-
utvalget og foreldrene fikk se budsjettet først etter mye press.  

15 av 20 foreldrerepresentanter oppgir at beslutningen om å videreføre dagens 
foreldrebetaling til informasjon om tilskuddet forelå ble diskutert med 
foreldrene . I tre av de fem barnehagene der beslutningen ikke er diskutert med 
foreldrene, ble brudd på maksimalpris kun diskutert i styret. I en av barnehagene 
der beslutningen ble fattet av styret, sier foreldrerepresentanten, som forøvrig også 
sitter i styret, følgende: 

Vi kan ikke drøfte det (maksimalpris) med foreldrene, da det ikke går økonomisk 
rundt med maksimalpris. 

I en av barnehagene hadde eier12 av barnehagen besluttet ikke å innføre maksimal-
pris og foreldrene ble forelagt denne beslutningen. Foreldrerepresentanten i denne 
barnehagen sier følgende om beslutningen: 

Det ble ikke fattet noe formelt vedtak om ikke å innføre maksimalpris blant 
foreldrene. Vi fikk beskjed fra eier av barnehagen om at de ikke har råd til å 
innføre maksimalpris fra 1. mai.  

Ble beslutningen om på vente med å innføre maksimalpris votert over blant 
foreldrene? I halvparten av barnehagene ble beslutningen om å bryte maksimal-
prisen midlertidig votert over blant foreldrene, i de fleste tilfeller ved hånds-
opprekning. I de aller fleste av barnehagene hvor maksimalprisen ble diskutert 
med foreldrene, men ikke votert over, sier foreldrerepresentantene at det var bred 
enighet om å opprettholde dagens sats til de fikk informasjon fra kommunen om 
tilskuddets størrelse. Følgende sitat fra en foreldrerepresentant illustrerer hva 
mange sa om dette: 

Det var full forståelse for å bryte inntil vi fikk informasjon fra kommunen om 
hvilket tilskudd vi ville få, og foreldrene visste også at om barnehagen fikk 
tilskudd, ville maksimalprisen ha tilbakevirkende kraft fra og med mai 2004. 

                                                 
11  Vi har intervjuet 23 barnehager som alle brøt maksprisen per 1. mai. Det er imidlertid ikke alltid at alle 

har svart på alle spørsmålene, og derfor vil det i svarfordelingene fra intervjuene ikke alltid være 23 svar. 
Dette gjelder for alle tabellene fra intervjuundersøkelsen. 

12  En kommersiell eier. 
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I de 12 barnehagene hvor det ble votert over et midlertidig brudd på kravet om 
maksimalpris, var det mellom 20 prosent og 100 prosent av foreldrene som deltok 
i avstemningen. I gjennomsnitt deltok i overkant av 50 prosent av foreldrene i 
voteringene. Den relativt lave deltakelsen må ses i lys av at dette ikke var en reell 
beslutning om å bryte kravet om maksimalpris på permanent basis, men en 
midlertidig beslutning som ikke ville få store konsekvenser for foreldrene.  

Både i de barnehagene som voterte over beslutningen om å bryte maksimalprisen 
midlertidig og i de barnehagene som ikke voterte, var det et solid flertall av 
foreldrene som støttet beslutningen om å vente med å innføre maksimalpris til de 
fikk informasjon om det kommunale tilskuddet.  

Alle foreldrerepresentanter, bortsett fra én, oppgir at det også var enighet mellom 
foreldrene og barnehagen om beslutningen å bryte maksimalprisen midlertidig.  

Hvem fattet den endelige beslutningen om å vente med å innføre maksimal-
pris? 15 av 20 foreldrerepresentanter oppgir at det enten var styret med aksept fra 
foreldrene, eller foreldrene som fattet beslutningen. I 3 av barnehagene fattet 
styret beslutning uten foreldrenes aksept, og i to barnehager fattet eier beslut-
ningen alene.  

De aller fleste foreldrerepresentanter, 13 av 19, vurderer den formelle beslutnings-
prosessen som svært ryddig, mens 5 opplevde den som ganske ryddig. Én 
foreldrerepresentant sier det var en ganske uryddig beslutningsprosess. Det er den 
samme foreldrerepresentanten som både oppga at det var uenighet me llom 
foreldrene og barnehageeier om å bryte kravet om maksimalpris, og som oppga at 
de ikke fikk forelagt økonomisk dokumentasjon før etter mye press. De foreldre-
representantene som oppgir at økonomisk dokumentasjon ble forelagt foreldrene 
skriftlig før et foreldremøte, vurderer i større grad enn de andre foreldrerepresen-
tantene at den formelle beslutningsprosessen var svært ryddig. I de barnehager 
hvor beslutningen om å bryte maksimalprisen midlertidig ble votert over blant 
foreldrene, oppgir foreldrerepresentantene i større grad enn der det ikke ble votert 
at den formelle beslutningsprosessen var svært ryddig.  

4.3 Den reelle beslutningsprosessen i 
barnehagene 

Vi har sett at det i de aller fleste barnehagene var bred enighet blant foreldrene om 
å bryte maksimalprisen midlertidig, og at de aller fleste var fornøyde med den 
formelle beslutningsprosessen i barnehagen. Hvordan opplevde foreldrene den 
reelle beslutningsprosessen? Hadde foreldrene grunnlag for å fatte en reell 
beslutning om nødvendigheten av å bryte maksimalprisen midlertidig? Var det 
uenigheter foreldrene imellom og mellom foreldrene og barnehagen, og hva besto 
i tilfelle denne uenigheten i? 

16 av 20 foreldrerepresentanter oppgir at den økonomiske dokumentasjonen de 
fikk forelagt forut for beslutningen var av en slik art at de kunne foreta egne 
vurderinger. Følgende sitat fra foreldrerepresentanter belyser dette:  

Vi ble forelagt regnskapstall og budsjett for barnehagen på en enkel måte. Tallene 
viste at dersom maksimalpris skulle innføres vil underskuddet bli 600 000 kroner.  
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Vi vet at barnehagen driver så rimelig som mulig innenfor gitte kvalitetsrammer. 
Dette er ingen butikk med overskudd.  

3 foreldrerepresentanter oppgir at dokumentasjonen ikke var tilstrekkelig til at de 
kunne ta egne valg, mens én ikke vet. I en av barnehagene som oppgir at 
dokumentasjonen ikke var god nok til at foreldrene kunne foreta egne vurderinger, 
ble dokumentasjonen forelagt foreldrene muntlig på et foreldremøte. Foreldre-
representanten sier at ingen etterlyste mer dokumentasjon, fordi de ikke var klar 
over at barnehagen etter forskriften pliktet å gi foreldrene slik dokumentasjon. I 
en annen barnehage informerte eieren av barnehagen om at den ikke hadde 
økonomi til å innføre maksimalpris fra 1. mai, uten å forevise noen økonomisk 
dokumentasjon som underbygde dette.  

Opplever så foreldrene at de har vært stilt overfor et reelt valg om å innføre 
eller ikke innføre maksimalprisen? De aller fleste foreldrerepresentantene, 14 av 
19 som har svart, oppgir at de i realiteten ikke hadde noe valg, da alternativet på 
tidspunktet de fattet beslutningen var å legge ned barnehagen. Vi må huske at på 
dette tidspunktet hadde barnehagene ennå ikke fått sikker informasjon om det 
kommunale tilskuddet. Å innføre maksimalpris uten tilskudd ville for de fleste av 
barnehagene vært ensbetydende med nedleggelse. En av foreldrerepresentantene 
som oppgir at de ikke hadde noe reelt valg om å bryte maksimalpris sier følgende: 

Vi har ikke hatt noe reelt valg på det å bryte maksimalpris eller ikke. Det er snakk 
om å stenge eller å ha barnehageplass. Vi bruker vår innflytelse til å beholde 
barnehageplassene.  

En annen foreldrerepresentant sa følgende: 

Folk er opptatt av å ha barnehageplass. De er bekymret for at barnehagen skal 
kunne bli nedlagt. Vi sto i en situasjon hvor barnehageplassene kunne forsvinne, 
alt var uklart. Det var ikke snakk om nedleggelse, det er snakk om hvordan barne-
hagen kan drives økonomisk forsvarlig.  

To foreldrerepresentanter oppgir at valget om maksimalpris ble lagt åpent fram for 
foreldrene, og at de kunne velge mellom kvalitet og pris. Foreldrerepresentanten i 
denne barnehagen sa følgende om alternativene til å bryte maksimalprisen: 

Ja, det har vært et alternativ, men det ville medført redusert drift, mindre handle-
frihet og dårligere kvalitet på tilbudet.  

To av foreldrerepresentantene sier grunnlagsmaterialet de fikk presentert var så 
dårlig at det ikke var mulig for dem å fatte en reell beslutning. En annen foreldre-
representant opplevde at verken foreldrene eller barnehagen hadde noe valg: 

Foreldrene og barnehagen har ikke hatt noe valg, det er styrt fra Stortinget.  

De foreldrerepresentantene som oppgir at den formelle beslutningsprosessen var 
svært ryddig, oppgir i større grad enn de andre foreldrerepresentantene at de hadde 
stor innflytelse over beslutningen om å bryte maksimalgrensen midlertidig.  
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4.4 Oppsummering 
Ingen av barnehagene i utvalget hadde fått sikker informasjon om det kommunale 
tilskuddet før iverksettingen av i maksimalprisen mai 2004. Den viktigste årsaken 
til at barnehagene vi intervjuet brøt kravet om maksimalpris per 1. mai, var derfor 
at de ikke hadde fått sikker informasjon om tilskuddet fra kommunen. Barne-
hagene gjennomgikk derfor en proformaprosess forut for bruddet på maksimal-
grensen, der beslutningen va r å utsette beslutningen. På tross av dette, har de aller 
fleste barnehagene gjennomført en prosess som er i tråd med det som kreves i 
forskriften.  

De aller fleste foreldrerepresentantene er fornøyde både med den dokumentasjon 
de fikk fra barnehagen og den formelle beslutningsprosessen i barnehagen. 
Beslutningen om å bryte maksimalgrensen midlertidig ble i de fleste barnehager 
forelagt foreldrene. I barnehager der økonomisk dokumentasjon ble forelagt 
foreldre forut for beslutningen om å bryte maksimalprisen og der det ble votert 
over beslutningen, oppgir foreldrene i større grad enn i de andre barnehagene at 
den formelle beslutningsprosessen var svært ryddig.  

Det var også stor grad av enighet i beslutningen, både foreldrene i mellom og 
mellom foreldrene og barnehagen. En sentral årsak til fravær av konflikt rundt 
denne beslutningen er at det i realiteten var en utsettelse av å ta en beslutning til 
informasjon om tilskudd fra kommunen forelå. De aller fleste foreldrerepre-
sentantene mener også at de ikke hadde et reelt valg om å innføre eller ikke inn-
føre maksimalprisen, da alternativet på tidspunktet beslutningen ble tatt var ned-
leggelse av barnehagen. De foreldrerepresentantene som oppgir at den formelle 
beslutningsprosessen var svært ryddig, oppgir i større grad enn de andre at de 
hadde stor innflytelse over beslutningen om midlertidig å bryte maksimalprisen.  
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5 Kommunens tilrettelegging 
Gjennom forskriften om økonomisk likebehandling er kommunene langt på vei 
pålagt å sette de private barnehagene i stand til å innføre maksimalpris. 
Kommunen skal som hovedregel dekke opp inntektsbortfallet som barnehagene 
får ved å senke foreldrebetalingen. Det ligger likevel noen begrensninger i 
kommunenes finansieringsansvar. For det første er kommunen ikke forpliktet til å 
dekke kostnadsvekst ut over normal pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren. 
For det andre er kommunens tilskudd begrenset oppad til det som gis til 
kommunes egne barnehager. Generelt har imidlertid kostnadsnivået i private 
barnehager ligget under kostnadene i kommunale barnehager.13  

Når en ikke-kommunal barnehage ikke har innført maksimalpris, er det med andre 
ord grunn til å spørre om kommunen har fulgt opp sine forpliktelser. I mai var det 
27 prosent av barna de ikke-kommunale barnehagene som gikk i barnehager som 
ikke hadde satt ned satsene til 2.750 kroner. I den grad manglende oppfølging av 
maksimalprisen skyldes manglende tilrettelegging fra kommunens side, burde vi 
vente at barnehagene som bryter grensen er konsentrert i noen kommuner. Hvis 
først én barnehage ikke klarer å oppfylle kravene, kunne det være grunn til å vente 
at flere barnehager i kommunen har de samme problemene. 

Spørreundersøkelsen viser imidlertid at de 417 private barnehagene som bryter 
fordeler seg på 90 kommuner. Det er to kommuner som utmerker seg ved at en 
høy andel av de private barnehagene ikke har innført maksimalpris. Det er Oslo 
og Bergen. For de fleste andre kommuners vedkommende vil antall barnehager i 
vårt utvalg være så lite (én, to og tre barnehager) at det ikke er mulig å trekke 
noen konklusjoner med hensyn til andel barnehager som bryter maksimalgrensen.  

Selv i Oslo og Bergen er det likevel flere barnehager som ikke bryter enn som 
bryter grensen på 2.750 kroner. Vi kan derfor vanskelig på grunnlag av den 
skriftlige undersøkelsen trekke noen konklusjoner med hensyn til kommunenes 
tilrettelegging.  

I dette kapitlet belyser vi kommunenes tilrettelegging basert på en intervju-
undersøkelse blant styrere i barnehager som ikke hadde innført maksimalpris i 
mai, samt en representant for kommunen der barnehagen ligger. Utvalget er det 
samme som i analysen av foreldrenes rolle (kapittel 4). 

                                                 
13  Jfr. Fürst og Høverstad 2003 Analyse av kostnader i barnehagene – Resultater fra en utvalgsundersøkelse 
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I kapittel 4 så vi at barnehagene manglet informasjon om tilskudd fra kommunen 
da forskriftene trådte i kraft (1. mai 2004), og at dette var en vesentlig årsak til at 
maksimalpris ikke var innført. Mange fikk likevel informasjon i løpet av 
sommeren, slik at de kjente tilskuddene da vi gjennomførte intervjuene i august. 
Dette gjør at det var mulig for oss å stille spørsmål om hvordan tilretteleggingen 
hadde vært. 

For å forstå hvordan prosessen mellom kommunen og barnehagene har vært, er 
det imidlertid naturlig først å belyse hvilke rammer kommunene har operert under 
fram mot iverksettelsen av forskriften om maksimalpris. 

5.1 Tiden forut for iverksetting 
I Figur 5.1 har vi laget en tidsakse som viser tidspunkt for når sentrale doku-
menter og hendelser forelå. Dette er faktorer som i stor grad har lagt premisser for 
kommunenes og barnehagenes arbeid med innføringen av maksimalprisen.  

Figur 5.1 Tidsakse med sentrale dokumenter og hendelser forut for 
implementering av forskriften om maksimalpris 

Barnehageforliket 14.06.2003 
 
 
 
 

 

Fastsettelse av forskrift om likeverdig 
behandling 
 
 
 
 

19.03.2004 

Veileder med regneark om økonomisk 
likebehandling foreligger 

01.04.2004 

Stortingsbehandling av St.meld nr 28 
om søskenmoderasjon i 
foreldrebetalingen mv 
 

02.04.2004 

Første fordeling av skjønnsmidler til 
den enkelte kommune 
 

16.04.2004 

Fastsettelse av forskrift om 
foreldrebetaling  
 

23.04.2004 

Merknader til de to forskriftene er klare 29.04.2004 
Forskriftene trer i kraft 01.05.2004 
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Som figuren viser forelå mange svært sentrale dokumenter tett opp til 1. mai. 
Fordeling av skjønnspotten til kommunene forelå 16. april, mens merknader til 
forskriftene var klare to dager før forskriften trådte i kraft.  

Intervjuene med 23 barnehager og kommuner etterlater ingen tvil om at partene 
opplevde implementeringen av maksimalprisforskriften og forskriften om økon-
omisk likeverdig behandling som frustrerende. Tidsfristene har vært stramme og 
dette har skapt frustrasjoner hos partene. Det har vært, og er også fremdeles, stor 
mediedekning av reformen. Det har også vært store forventninger knyttet til inn-
føring av maksimalprisen både blant kommunene, barnehageeierne og foreldrene. 
Sitater fra kommuner belyser dette: 

Kommunene sitter i et dilemma, vi kan ikke fordele penger vi ikke har. 

Tidsfristene har vært umulige å håndtere, det har vært mange uklarheter og 
manglende innsyn. Garantier fra statsråder og politikere har vært vanskelige å 
forholde seg til. 

Dette er en arbeidskrevende reform og det er mye frustrasjon i kommunen. Innfor-
masjonen har kommet for sent. Dette er komplisert. Det er høye forventninger i 
barnehager og hos foreldre gjennom media. Det er ikke snakk om så mye penger 
som ”alle” hadde trodd, det er skapt urealistiske forventninger. 

Sitatet fra en barnehagestyrer belyser det samme: 

Vi har fått veldig dårlig informasjon, det har vært en uryddig prosess på altfor 
kort tid og det er vi veldig misfornøyde med. 

5.2 Kommunale tilskudd før reformen 
Før forskriften om økonomisk likebehandling var det fritt opp til den enkelte 
kommune om den ville gi tilskudd til private barnehager. Omfanget av tilskudd til 
private har derfor variert betydelig, og endringsbehovet i forbindelse med 
maksimalprisen kan følgelig også ha variert. For å få et bilde av dette har vi spurt 
kommunene om de ga tilskudd til private barnehager før mai 2004. Bortsett fra én, 
ga alle kommunene i utvalget tilskudd til private barnehager også før maksimal-
prisreformen, se Tabell 5.1.  

Tabell 5.1 Kommunale tilskudd til private barnehager før maksimalpris 

 Ingen 
tilskudd 

Tilskudd pr 
plass til 

alle private 
bh 

Kun søsken-
moderasjon - 

inntektsgradering 

Andre 
tilskudd 

Sum 

Antall 
kommuner 

1 10 4 7 22 

 
Typen tilskudd varierer imidlertid. Flest kommuner ga tilskudd per plass eller 
andre typer tilskudd, som for eksempel til dekning av underskudd, investeringer, 
ved å leie plasser til høyere pris osv. i Én kommune hadde driftsavtale med 
omtrent halvparten av de private barnehagene, og kun disse barnehagene fikk 
tilskudd.  
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5.3 Kostnadsdekning eller stykkpris? 
Forskriften om økonomisk likeverdig behandling krever at kommunene skal 
dekke inntektsbortfallet private barnehager vil få ved å senke foreldrebetalings-
satsene i tråd med forskriften om foreldrebetaling. Barne- og familiedepartementet 
har utarbeidet en veileder for kommunene for tilskudd til private barnehager. I 
veilederen beskrives to framgangsmåter for beregning av tilskudd. Den ene 
modellen er basert på at kommunen skal sikre kostnadsdekning i den enkelte 
barnehage. Dette systemet krever at kommunen må gå gjennom den enkelte 
barnehages regnskaper, og innebærer at tilskuddet per plass til den enkelte barne-
hage vil variere. Den andre modellen går ut på at kommunen gir stykkpris-
finansiering, slik at tilskuddet per plass er det samme som i kommunale barne-
hager. Ettersom kostnadene i private barnehager gjennomgående er lavere enn i 
kommunale barnehager, vil stykkprisfinansiering ofte bli dyrere for kommunen 
enn en modell med individuell kostnadsdekning.  

De fleste kommuner har valgt individuell kostnadsdekning som modell. Som vi 
ser av Tabell 5.2 er det imidlertid noen som har valgt stykkprisfinansiering og 
andre som har valgt en mellomløsning, mens en kommune ennå ikke har valgt 
modell. Kommunene har imidlertid ikke spesifisert hva de legger i begrepet stykk-
pris, og det er mulig at noen har valgt løsninger der alle ikke-kommunale 
barnehager får like tilskudd, men som ikke nødvendigvis er det samme tilskuddet 
som de kommunale barnehagene får. 

Tabell 5.2 Modell for beregning av kommunale tilskudd  

 Kostnadsdekning Stykkpris/-
enhetspris 

Annen modell Ikke 
avklart 
modell 

Sum 

Antall 
kommuner 

14 5 2 1 20 

 
Selv om flest kommuner benytter kostnadsdekningsmodellen er det mange som er 
misfornøyde med denne løsningen og sier de vil vurdere en annen modell neste år. 
Dette belyses i følgende sitater fra kommunene: 

Vi ser at vi etter de nye forskriftene ikke kan gi enhetspris. Vi har gjort som 
forskriftene sier, gitt kostnadsdekning - et minimumskrav. Noen barnehager har 
krav på mer penger enn det de fikk tidligere, andre på mindre. Vi kunne ikke 
fortsette med stykkpris selv om vi mener det er bedre, da ville vi brutt forskriftene. 

En annen barnehage sier følgende: 

”Etter budsjett” er en mye mer tidkrevende administrativ modell. Før ga vi 
tilskudd med et håndtrykk, nå må vi inn i regnskapene. Vi ønsker ikke dette, vi har 
vedtatt å gå for denne modellen i 2004, har ikke tid til noe annet. Men vi ønsker å 
endre modellen til en kombinasjon av ny og gammel modell, blanding av 
enhetskostnad og budsjett. Det er viktig at vi så tidlig som mulig får vite hvordan 
de nye forskriftene for 2005 blir, slik at vi har tid til å utvikle en god fordelings-
modell, og barnehagene har forutsigbarhet og vet hva de skal forholde seg til. 
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En annen kommune har valgt stykkprisfinansiering: 

Vi har ikke valgt kostnadsdekningsmodellen, men enhetskostnadsprinsippet. Det 
ble politisk bestemt. Kommunen la fram kostnadsdekningsmodellen, men 
politikerne ville ha lik behandling av kommunale og private barnehager og mente 
det ble dekket gjennom enhetsprismodellen.  

I en del kommuner som valgte kostnadsdekningsmodellen, ga de barnehagene et 
à-kontobeløp i mai. Når kommunene så hadde foretatt beregninger av hvor mye 
den enkelte barnehage skulle ha, ble dette beløpet avregnet slik at noen barne-
hager fikk mer enn a-kontobeløpet, mens andre ble trukket. På grunn av denne 
usikkerheten valgte imidlertid barnehagene i vårt utvalg å avvente endring i 
foreldrebetalingen til den endelige utregningen forelå. 

5.4 Kontroll og tilbakemelding 
Den enkelte barnehages regnskap og budsjett skal ligge til grunn for fordelingen 
av kommunale tilskudd til barnehagene, gitt at kommunen hadde valgt en modell 
med kostnadsdekning. Før kommunen kunne fordele midler, måtte den framskaffe 
og sette seg inn i den enkelte barnehages regnskaper. Dette har vært en ressurs- og 
tidkrevende prosess for kommunene, og er trolig en viktig forklaring på at så 
mange barnehager ikke hadde fått informasjon om tilskudd da forskriften trådte i 
kraft i mai 2004. I noen kommuner har det dessuten vært politisk behandlet 
hvilken beregningsmodell kommunen skulle benytte, noe som også har tatt tid.  

Da vi gjennomførte intervjuene hadde de fleste barnehagene fått informasjon om 
tilskudd, slik at det ble mulig å stille spørsmål om hvordan kommunikasjonen 
hadde vært.  

Intervjuene viser at den generelle kommunikasjonen mellom kommunene og 
barnehagene  i forbindelse med innføring av maksimalprisen har variert fra 
kommune til kommune.  

Vi har hatt møter, samtaler og oppfølgingsmøter med de private barnehagene 
gjennom hele prosessen. Vi har opprettet en arbeidsgruppe der de private barne-
hagene har deltatt og jobbet med kommunen. 

Her har innføringen av maksimalprisen vært en prosess hvor det virker som om 
kommunen og barnehagene har samarbeidet tett. I den andre enden av skalaen er 
det kommuner hvor det ikke har vært noen kommunikasjon. Sitatet fra en barne-
hagestyrer belyser dette:  

Det har ikke vært noen kommunikasjon. 1. mai hadde vi ikke hørt noe fra 
kommunen. Det kom et brev like etter 1. mai hvor de ba om årsregnskap. I brevet 
sa de ingenting om hva tilskuddene ville bli eller når vi ville få informasjon om 
tilskuddene.  

Selvsagt vil det være mange kommuner som kommer mellom disse ytterpunktene.  

Vi vil i det følgende gå litt nærmere inn på hvordan partene har kommunisert med 
hverandre i prosessen rundt iverksetting av maksimalpris, og hvordan de vurderer 
kommunikasjonen. 
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I forbindelse med utregning av driftstilskuddet skal barnehagen få tilsendt 
dokumentasjon om hvordan kommunen har beregnet tilskuddet. Vi har spurt 
både kommunene og barnehagene om sistnevnte har fått tilstrekkelig dokumenta-
sjon av hvordan driftstilskuddet er beregnet. Det er ikke helt samsvar mellom 
kommunen og barnehagen i disse svarene, se Tabell 5.3. 

Tabell 5.3 Har barnehagen fått tilstrekkelig dokumentasjon av hvordan 
driftstilskuddet er beregnet? 

 Ja Nei Vet ikke Sum 

Barnehagene 13 7 2 22 
Kommunene 20 1 0 21 

 
Bortsett fra én kommune, oppgir de øvrige 20 at de har gitt barnehagen 
tilstrekkelig dokumentasjon av beregning av driftstilskuddet. Har så alle barne-
hagene mottatt denne dokumentasjonen? 12 av barnehagene som er i de 20 
kommunene som oppgir at de har gitt barnehagen tilstrekkelig dokumentasjon, 
oppgir at de har fått tilstrekkelig dokumentasjon, 6 sier at de ikke har fått slik 
dokumentasjon, mens 2 ikke vet. Det kan være flere årsaker til denne forskjellen 
mellom kommune og barnehage. Én årsak kan være at en del barnehager på 
intervjutidspunktet nettopp hadde fått informasjon om driftstilskuddet. Vi inter-
vjuet barnehagene noe tidligere enn kommunene. Det er mulig at dokumenta-
sjonen fra kommunens side ikke kom samtidig med informasjon om tilskuddet, 
eller at barnehagene på intervjutidspunktet ikke hadde oversikt over om de hadde 
fått dokumentasjon. Det kan også være at kommunene har sendt ut dokumenta-
sjon, men at barnehagene ikke opplever dokumentasjonen som tilstrekkelig. Vi 
skal se i neste avsnitt at mange av barnehagene hadde problemer med å forstå 
regnearket som skulle sendes ut. Dersom dokumentasjonen av hvordan drifts-
tilskuddet er beregnet ligger i et regneark mange hadde problemer med å forstå, 
kan dette forklare hvorfor så mange barnehager opplevde dokumentasjonen som 
utilstrekkelig. 

Det er også langt flere kommuner som oppgir at de har oversendt barnehagene 
regnearket slik BFD anbefaler, enn barnehager som sier at de har mottatt det. Vi 
av ser av Tabell 5.4 at 18 av kommunene og 11 av barnehagene oppgir at kommu-
nen har oversendt barnehagene regnearket. Alle 11 barnehagene som oppgir at de 
har fått tilsendt regnearket ligger i kommuner der også kommunene sier regne-
arket er sendt barnehagen. Det er 5 barnehager som sier de ikke har fått tilsendt 
regnearket og 2 som ikke vet som også ligger i kommuner der kommunen sier de 
har tilsendt regnearket.  

Tabell 5.4 Har kommunen oversendt regnearket som BDF anbefaler? 

 Ja Nei Vet ikke Sum 

Barnehagene 11 9 2 22 
Kommunene 18 2 1 21 

 
Det er vanskelig å forklare denne forskjellen mellom barnehagene og kommunene 
i hvorvidt regnearket er oversendt barnehagene. Igjen kan noe av forklaringen 
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være at en del av barnehagene vi intervjuet nettopp hadde fått informasjon om 
tilskuddet og at vi intervjuet kommunene litt etter barnehagene.  

Én av de to kommunene som oppgir at de ikke har oversendt regnearket, sier at år-
saken er at de mener det var ubrukelig, mens den andre sier de ikke har oversendt 
regnearket, men at de har gitt barnehagene beskjed om hvor de kan finne det. 

Mange av barnehagene og noen av kommunen poengterte at regnearket var svært 
komplisert og derfor til liten nytte. Noen av barnehagen som fikk tilsendt 
regnearket hadde, som sitatene viser, liten nytte av det. 

Vi har fått regnearket og en oversikt, men jeg skjønte den ikke. Det er komplisert 
å forstå, selv om jeg er vant til regnskap. 

En annen barnehage formulerte seg slik om dokumentasjonen og regnearket: 

Det var litt for bra dokumentasjon. Ingen skjønte det. 

Partene ble også spurt om de mener kommunen har kontrollert barnehagens 
regnskaper i forbindelse med beregning av fordeling av tilskudd fra kommunen, 
Tabell 5.5. De aller fleste av både barnehagene og kommunene mener at dette er 
gjort, og her er det ingen forskjell på partene.  

Tabell 5.5 Har kommunen kontrollert barnehagen regnskap/budsjett? 

 Ja Nei Ikke fått 
budsjettet 

Sum 

Barnehagene 22 1  23 
Kommunene 20 1 1 22 

 
Kun én kommune sier de ikke har kontrollert barnehagens regnskaper. Årsaken til 
dette er at de har benyttet en beregningsmodell som ikke forutsetter at de går inn i 
regnskapene eller budsjettene til den enkelte barnehage: 

Vi har ikke valgt noen modell ennå, verken kostnadsdekning eller stykkpris. I år 
benyttet vi en midlertidig modell for å sikre at alle foreldrene skulle få maksimal-
pris. Vi tok utgangspunkt i den aktuelle foreldrebetalingen i den enkelte barne-
hage og ga dem differansen mellom det og maksimalpris.  

Begge parter opplever at regnskapene er kontrollert, men kun halvparten mener 
kontrollen har vært grundig, se Tabell 5.6. I de aller fleste kommuner som 
oppgir at kontrollen har vært grundig, oppgir barnehagene det også. Det er kun én 
barnehage som er uenig med kommunen i dette.  

Tabell 5.6  Har kontrollen av barnehages regnskaper vært grundig? 

 Ja Nei Vet ikke Sum 

Barnehagene 10 1 11 22 
Kommunene 10 9 1 20 

Omtrent halvparten av barnehagene hadde ingen formening om kontrollen har 
vært grundig. Bortimot halvparten av kommunene oppgir at kontrollen med 
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barnehagens regnskaper ikke har vært grundig. Følgende sitater belyser hva 
enkelte av kommunene legger i svaret:  

Nei kontrollen har ikke vært grundig, vi blander oss ikke opp i regnskapene, de 
får tilskudd i forhold til normen i beregningene.  

Det er revisorkommenterte regnskaper som er levert inn og vi overprøver ikke 
disse.  

Vi har ikke kontrollert regnskapene/budsjettene. Man må jo være regnskaps-
kyndige for å se på budsjettene, det er veldig krevende, man må jo kunne oppdage 
om noen setter opp kostnadene for å få mer. 

Som et oppfølgingsspørsmål på om kontrollen har vært grundig, ble partene spurt 
om kommunene har gitt tilbakemelding til barnehagene på sine vurderinger 
av inntekt og kostnader, for eksempel om enkeltposter som har avveket fra 
kommunens ”norm”. Kun én barnehage mener de har fått slik tilbakemelding, 
mens nesten halvparten av kommunene mener de har gitt tilbakemelding, se 
Tabell 5.7. I 8 barnehager oppgis det at de ikke har fått tilbakemelding, mens 
kommunene i disse barnehagene oppgir at de har gitt barnehagene tilbakemelding.  

Tabell 5.7 Har kommunen gitt barnehagene tilbakemelding om vurdering 
av inntekter og utgifter? 

 Ja Nei Vet ikke Sum 

Barnehagene 1 20 2 23 
Kommunene 8 9 0 17 

 
Det er mulig at partene har forskjellig syn på hva de legger i det å gi tilbake-
meldinger. Følgende sitater fra kommunene viser hva de legger i tilbakemelding:  

Vi har hatt møter og gitt tilbakemeldinger der. 

Vi ga ingen tilbakemeldinger til barnehagene, men det er lagt inn i regnearket fra 
BFD. 

Vi har ikke gitt barnehagene annen tilbakemelding enn en generell sammen-
ligning med kommunale barnehager. 

Det kan tyde på at enkelte kommuner mener at den informasjonen om barne-
hagens inntekter og kostnader som ligger i regnearket, i seg selv er tilbake-
melding, mens barnehagene tydeligvis ikke regner det som tilbakemelding. Det er 
imidlertid viktig å ha i mente her at tiden for kommunene var veldig knapp. Det 
har klart begrenset mulighetene kommunene hadde til å gå i dialog med og gi 
tilbakemeldinger til den enkelte barnehage. Dette belyses i følgende sitat: 

Vi har sett på regnskapstallene som helhet. Skulle vi gått inn på den enkelte post 
for å gi tilbakemelding ville det tatt ett år. Det skal vi se på fra høsten. 

Det var imidlertid flere barnehager som oppga i intervjuene at de har fått henvend-
elser fra kommunen om oppklaringer eller spørsmål om ytterligere informasjon. 
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5.5 Vurdering av kommunikasjonen 
Hvordan vurderer kommunene og barnehagene kommunikasjonen seg imellom? I 
Tabell 5.8 ser vi at det er forskjellige syn blant partene på det.  

Tabell 5.8 Vurdering av kommunikasjonen mellom barnehager og 
kommuner i forbindelse med implementering av maksimalpris i 
barnehagene 

 Svært god Ganske god Ganske 
dårlig 

Svært 
dårlig 

Sum 

Barnehagene 3 10 3 5 21 
Kommunene 9 10 1 1 21 

 
Av Tabell 5.8 ser vi at kommunene gjennomgående er mer fornøyde med 
kommunikasjonen enn barnehagene er. 

Når vi ser på grad av samsvar i vurderingene14 mellom barnehagene og de 
tilhørende kommunene, ser vi at i 8 av de kommunene som mente kommunika-
sjonen med barnehagene har vært svært god, mener kun 2 av barnehagene det 
samme, 5 av barnehagene mener kommunikasjonen med kommunen har vært 
ganske god og én mener den har vært svært dårlig. I 9 av kommunene som mener 
kommunikasjonen har vært ganske god, deler barnehagene seg i tre like deler, der 
3 oppgir ganske god, 3 ganske dårlig og 3 svært dårlig.  

Et fellestrekk ved flere av barnehagene er at de oppfatter at kommunen har prøvd 
å gjøre så godt den kan, og at kommunen selv har hatt for liten tid på seg til å 
implementere reformen. Sitat fra en barnehagestyrere illustrerer dette:  

Kommunen har ikke visst noe mer enn oss. Så langt de har klart det, har de fulgt 
prosessen.  

At relativt mange barnehager vurderer kommunikasjonen med kommunen som 
dårlig er kanskje ikke så rart, sett i lys av at tiden til å implementere maksimal-
prisen var svært knapp. Et par kommuner mener også at kommunikasjonen var 
dårlig og sier at tidspresset var årsak til det. Vi må også huske at de fleste 
barnehagene i utvalget per 1. mai ikke hadde fått informasjon om tilskuddet fra 
kommune, noe som nok har påvirket deres vurdering av kommunikasjonen med 
kommunene.  

Fire av barnehagene i utvalget ligger i noen av Oslos nylig sammenslåtte bydeler. 
Svarene fra både disse barnehagene og de nye bydelene tyder på at bydels-
sammenslåingen har medført vanskeligheter i kommunikasjonen mellom barne-
hagen og bydelen. 

Bydelen har vært i en spesiell situasjon. Samtidig med innføring av maksimalpris 
og samordnet opptak mellom private og kommunale barnehager, ble bydelen slått 

                                                 
14  Det er 2 barnehager og 2 kommuner som ikke har svart på dette spørsmålet. De to barnehagene som ikke 

har svart ligger imidlertid ikke i de to kommunene som ikke har svart. Alt i alt har vi dermed svar fra 19 
kommuner og 19 barnehager som ligger i disse kommunene.  
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sammen med andre bydeler. Verken vi eller administrasjonen i den nye bydelen 
visste hvem som hadde ansvaret for hva. Det var temmelig kaotisk.  

En annen barnehage mener kommunen har vært for passive og sier følgende om 
kommunikasjonen: 

Alle har visst at maksimalpris skulle innføres 1. mai. Kommunen har sittet på 
gjerdet, ingen hadde gjort noe per 1. mai. Vi har selv tatt initiativ overfor 
kommunen til møtevirksomhet. Vi ble ikke tatt med i prosessen med hvordan 
tilskuddene skulle bli beregnet. Vi ble lovet dette, men det ble det ikke noe av. 

Er det noe enkelte kommuner har gjort som kan forklare hvorfor noen barnehager 
er fornøyde med prosessen, mens andre ikke er det? De barnehagene som oppgir å 
ha fått tilstrekkelig dokumentasjon av beregningene av tilskuddet, er langt mer 
fornøyde med kommunikasjonen, enn de som oppgir at de ikke har fått slik 
dokumentasjon. Vi ser også at langt flere av de barnehagene som har oppgitt at de 
mener kommunen følger forskriften om likeverdig behandling, er fornøyde med 
kommunikasjonen med kommunen, sammenlignet med de barnehagene som ikke 
er enige i dette. Ingen av barnehagene i kommuner som har stykkpris er mis-
fornøyde med kommunikasjonen, mens halvparten av barnehagene i kommuner 
som benytter kostnadsdekningsmodellen er misfornøyde med kommunikasjonen. 
Det er ingen entydig sammenheng mellom barnehagenes vurdering av kommuni-
kasjonen og hvorvidt de har fått utbetalt et a-kontobeløp tidlig i prosessen. De 
barnehagene som har innført maksimalpris, eller som tror de vil innføre 
maksimalpris, er mer fornøyde med prosessen med kommunene enn de øvrige 
barnehagene. Alle disse vurderingene av hvilke faktorer som kan ha påvirket 
barnehagenes vurdering av prosessen med kommunene er interessante observa-
sjoner, men utvalget i intervjuundersøkelsen er såpass lite at forskjellene kan bero 
på tilfeldigheter. 

5.6 Kommunens syn på kostnadsbevissthet 
i barnehagene 

Representantene for kommunene bekrefter i stor grad inntrykket vi fikk fra 
foreldreundersøkelsen (jfr. kapittel 4) om at manglende maksimalpris skyldtes 
manglende informasjon. På spørsmål om kommunenes oppfatning av hvorfor 
maksimalpris ikke er innført per 1. mai, svarer de fleste at årsaken er usikkerhet 
om størrelsen på tilskuddet eller om tidspunktet for utbetaling, se Tabell 5.9.  

Tabell 5.9 Kommunens syn på årsaker til manglende innføring av 
maksimalpris 

 Usikkerhet om 
tilskuddet 

Manglende 
 vilje 

Vet ikke Sum 

Antall 
kommuner 

16 1 5 22 

 
Én kommune mener barnehagen burde innført maksimalpris på bakgrunn av 
tilskuddet de har fått: 
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Jeg har ingen god forklaring på hvorfor de ikke har innført maksimalpris, ser 
ingen grunn til at barnehagen ikke kan innføre maksimalpris. 

Én annen kommune mener eier av en privat barnehage ikke har vilje til å sette ned 
prisen. Barnehagen drives i egen bolig, og kommunen mener de har for høye 
husleie- og vedlikeholdsutgifter.  

Er det slik at de barnehagene som ikke har innført maksimalpris har spesielt høye 
kostnader i forhold til de kommunale barnehagenes kostnader, eller har 
kommunen generelt lave tilskudd til de private barnehagene? Vi ba kommunen 
om å vurdere barnehagens økonomiske situasjon og om det er barnehagens 
kostnader som er spesielt høye eller om det er tilskuddene fra stat/kommune som 
er problemet.  

Igjen svarer de fleste at us ikkerhet om tilskuddene er den viktigste årsaken til at 
en del barnehager ikke har innført maksimalpris. 5 kommuner oppgav imidlertid 
at problemet lå i at barnehagen var for kostnadskrevende, mens en kommune 
oppgav at tilskuddene var for lave. Flere av kommunerepresentantene påpekte at 
det var vanskelig å splitte disse to årsakene og at de begge spilte inn. På spørsmål 
om hvilke kostnader kommunen mener barnehagene kan kutte, er det flere som 
oppgir vikarkostnader, mens én kommune mente barnehagen kunne strekke 
nedbetalingen av lån over lengre tid. To kommuner har kommentert at husleie-
kostnadene i kommersielle privateide barnehager var høye. 

Kommunene ble også spurt om hvordan de vurderer barnehagenes kostnads-
bevissthet. 14 av 21 kommuner oppgir at kostnadsbevisstheten i barnehagene er 
høy, mens 7 kommuner vet ikke. Følgende sitater fra kommunen belyser deres 
bilde av barnehagenes kostnadsbevissthet: 

Kostnadsbevisstheten er høy. Barnehagen jobber veldig bevisst for å få det til å 
fungere på best mulig måte, de er tvunget til det, fordi budsjettene er så stramme.  

Generelt er private barnehager kostnadsbeviste.  

Kommunene i 11 av de 13 barnehagene som enten har innført maksimalpris eller 
tror de kommer til å innføre maksimalpris, mener at barnehagene er kostnads-
bevisste. Ser vi på hva kommunene mener om kostnadsbevisstheten i de barne-
hagene som ikke har eller tror de vil innføre maksimalpris, er det kun 3 av 8 
kommuner som mener barnehagene er kostnadsbeviste. Det var ingen kommuner 
som oppga at barnehagene ikke var kostnadsbeviste, de oppga enten at de mente 
de var kostnadsbeviste eller de visste ikke noe om det. Det er et lite utvalg vi har 
her, noe som betyr at disse forskjellene kan være tilfeldige.  

5.7 Barnehagenes vurdering av egen 
økonomi 

I Tabell 5.10 ser vi hvordan den økonomiske situasjonen var i barnehagene i 
utvalget i 2002 og 2003, samt hvordan de vurderer økonomien.  
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Tabell 5.10  Barnehagenes vurdering av egen økonomi. Antall barnehager 

Hadde barnehagen over-/underskudd eller balanse på 
driften? 

2002 2003 

Underskudd 7 7 
Balanse 6 7 
Overskudd 8 8 

Sum 21 22 

 Har barnehagens økonomi vært anstrengt de siste årene?  

Anstrengt økonomi 12 
Stram økonomi 4 
Ikke anstrengt økonomi 6 

Sum 22 

 
Barnehagene i utvalget deler seg i tre omtrent like store deler. En tredel gikk med 
underskudd, en tredel med overskudd og en tredel i balanse både i 2002 og 2003. 
De aller fleste barnehager, 16 av 22, oppgir at økonomien er anstrengt eller stram. 
Kun 6 barnehager oppgir at økonomien i barnehagen ikke er anstrengt. Et sitat fra 
en barnehage illustrerer situasjonen: 

Vi har hatt voldsomt fokus på økonomi i alle år, kjørt stramt. Kostnadsdeknings-
modellen premierer de med slettest økonomistyring, ikke de beste. De kan kjøre 
kostnadene i været for å få mer penger.  

Vi har spurt barnehagene om de har iverksatt tiltak for å bedre økonomien. 13 av 
21 barnehager har innført tiltak for å bedre økonomien, mens 8 ikke har det. 
Nedenfor følger en del utsagn som belyser hvilke tiltak barnehagene har 
gjennomført for å bedre økonomien. De fleste oppgir at de kutter på bruk av 
vikarer og at de sparer på materielle innkjøp.  

Vi går ned på vikarer, har ikke vikar fra første dag og dermed dårligere 
bemanning. 

Vi driver så rasjonelt som mulig. Vi sparer inn på materiell. Men personal-
kostnadene er det veldig vanskelig å gjøre noe med. Vi prøver å klare oss uten 
vikarer. 

Andre barnehager har ikke noe mer å kutte på: 

Det har ikke vært noen kostnader å kutte, har valgt å ha en god arbeidsplass, 
tariffavtale, pensjonsforsikring, god kvalitet, litt over i pris. Vi har hatt fokus på å 
holde kostnader nede. 

Det er ikke noen klar sammenheng mellom de barnehagene som oppgir at de har 
gjennomført tiltak for å bedre økonomien, eller barnehagenes vurdering av egen 
økonomi og innføring av maksimalpris på intervjutidspunktet.  
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5.8 Likeverdig behandling av barnehagene  
Vi har spurt både representantene for kommunene og barnehagene om de opp-
fatter at kommunen har fulgt forskriften om likeverdig behandling av barnehager, 
se Tabell 5.1. 

Tabell 5.11 Har kommunen fulgt forskriften om likeverdig behandling av 
barnehager? 

 Ja Nei Vet ikke Sum 

Barnehagene 8 8 7 23 
Kommunene 18 1 3 22 

 
Vi ser at vurderingene er litt ulike i barnehagene og i kommunene. Mens de aller 
fleste kommuner, 18 av 22, mener de har fulgt forskriften om likeverdig 
behandling av barnehager, er det kun 8 av 23 barnehager som mener det samme. 
Når vi ser på samsvaret i hva barnehagene og kommunene sier ser vi at 7 barne-
hager mener kommunen ikke har fulgt forskriften om likeverdig behandling, mens 
tilhørende kommune mener de har gjort det. Sitatene nedenfor fra kommune-
representanter viser at det er uenighet om denne forskriften medfører likeverdig 
behandling, både blant kommunene og barnehagene: 

Forskriften er fulgt, men jeg mener at forskriften ikke gir likeverdig behandling av 
barnehager. 

Det var mye arbeid med reformen. Hjelpemidlene var til liten hjelp. Begrepet om 
likeverdig behandling var vanskelig, Vi la oss på samme ordning som før. 

Noen barnehagestyrere uttrykker seg slik på spørsmålet om kommunen har fulgt 
forskriften om likeverdig behandling av barnehager:  

Ja, kommunen følger forskriften, men om det er reell likeverdig behandling stiller 
jeg spørsmål om. Kostnadsdekning belønner de som driver dyrt. Har ingen ting 
med likeverdig behandling å gjøre. Vi har inngått pensjonsavtaler det siste året 
men får ikke dekket dette. Vi har store forventninger til at reell likebehandling 
skal skje i 2005.  

Likeverdig behandling i Stortinget er noe annet enn likeverdig behandling i 
praksis. 

Har inntrykk av at kommunen og politikerne i kommunen jobber veldig for å 
likebehandle private og kommunale barnehager, de har vilje til likebehandling, så 
får vi se hva evnen er. 

Både blant kommunene, men ikke minst blant barnehagene er det flere som setter 
spørsmålstegn ved definisjonen av likeverdig behandling av forskriften. Mange 
opplever kostnadsdekningsmodellen som svært urettferdig fordi den favoriserer de 
barnehagene som i utgangspunktet har høye kostnader, mens de barnehagene som 
har drevet med moderate kostnader blir ”straffet” ved at de får langt mindre 
tilskudd. De barnehagene som har drevet stramt kommer inn i en ond sirkel: De 
har drevet stramt, får lave tilskudd og får ikke mulighet til å heve kvaliteten på 
samme måte som de barnehagene som i utgangspunktet har drevet med høye 



- ECON Analyse - 
Effekter på kort sikt av maksimalpris i barnehager  

 66 

kostnader. Både kommuner og barnehager reagerer på konsekvensen av denne 
definisjonen av likeverdig behandling. En kommunerepresentant uttalte følgende: 

En barnehage som har mange luksusting får høyere tilskudd enn de andre få. Vi 
liker det ikke. En barnehage som driver nesten på kanten med bemanning, de får 
ikke et øre av oss. Vi har ikke tjangs til å gjøre noe med det. 

Som sitatet under viser, er det ikke bare barnehager som får lite i tilskudd som 
reagerer på denne fordelingen: 

Vi har litt høyere utgifter enn andre barnehager, har en 20 prosent assistent-
stilling utover normen. Personalet er en svært viktig ressurs, derfor er vi raske 
med å sette inn vikarer og har derved noe høyere personalutgifter enn andre 
barnehager. De private barnehagene som har vært ”flinkest” og ikke tatt inn 
vikarer når noen er syke, får minst nå. Vi som er nøye og prioriterer vikarer får 
mer, regner med at dette vil endre seg fra neste år.  

5.9 Oppsummering 
Kommunenes tilrettelegging for maksimalpris i private barnehager bærer preg av 
at tidsfristene var svært knappe. Sentrale dokumenter og hendelser forelå kort tid 
før 1. mai, slik at kommunene ikke rakk å gå gjennom regnskaper og beregne 
tilskudd innen forskriftene skulle tre i kraft. Manglende informasjon var derfor 
den viktigste grunnen til at barnehagene i vårt utvalg ikke hadde innført 
maksimalpris per 1 . mai 2004. 

Da vi gjennomførte intervjuene hadde de fleste barnehagene fått informasjon om 
størrelsen på tilskuddet, og mange hadde innført maksimalpris. En del barnehager 
opplever at de ikke har fått tilstrekkelig dokumentasjon på utregning av drifts-
tilskuddet, og begge parter påpeker at regnearket som er anbefalt av BFD var 
unødig komplisert og derfor ga liten nytte. Flere barnehager enn kommuner er 
misfornøyde med kommunikasjonen dem mellom, men samtidig er det flere 
barnehager som påpeker at kommunene, innenfor svært vanskelige rammer, har 
gjort så godt de kunne. Vi ser at følgende faktorer synes å påvirke barnehagenes 
vurdering av prosessen med kommunene i positiv retning: Dokumentasjon fra 
kommunen på hvordan tilskuddene er beregnet, bruk av stykkpris contra kost-
nadsdekningsmodellen og det å ha innført maksimalpris på intervjutidspunktet. 
Det er såpass små utvalg her at disse forskjellene kan bero på tilfeldigheter.  

De aller fleste kommunene i utvalget hadde en eller annen form for tilskudd til 
private barnehager også før mai 2004. Innføring av maksimalpris fører til 
endringer i tilskuddsordningene for de fleste kommuner i utvalget. Et flertall av 
kommunene gir nå tilskudd på bakgrunn av kostnadsdekningsmodellen, mens et 
fåtall oppgir at de gir stykkpris. Det er imidlertid en del misnøye, både blant 
kommunene og barnehagene med kostnadsdekningsmodellen. Misnøyen bunner i 
at denne beregningsmodellen oppfattes som urettferdig, ved at den favoriserer 
barnehager som i utgangspunktet driver dyrt, og vice versa. Flere av kommunene 
sier derfor de vil vurdere en annen modell til neste år.  

De fleste kommuner mener at de har fulgt forskriften om likeverdig behandling av 
barnehagene, og halvparten av barnehagene er enige i dette. Likevel er det mange, 
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spesielt blant barnehagene, men også noen kommuner, som stiller seg spørsmål 
ved ”hvor likeverdig” kostnadsdelingsmodellen i realiteten er. 

På grunn av at flere av barnehagene i utvalget på intervjutidspunktet ennå ikke har 
fått informasjon fra kommunen på om de får tilskudd eller ikke, er det ikke mulig 
å konkludere på om kommunene har lagt til rette for at barnehagene skal kunne 
innføre maksimalpris. Vi ser at et flertall av barnehagene som på intervjutids-
punktet hadde fått informasjon om det kommunale tilskuddet har innført 
maksimalpris, mens et lite mindretall ikke tror de kommer til å klare å innføre 
maksimalpris. De barnehagene som ikke tror de vil innføre maksimalpris, 
begrunner dette med at tilskuddene er for lave. Kommunen mener i dette tilfelle at 
barnehagen har for høye husleie- og lønnskostnader og at dette er årsaken til at de 
ikke innfører maksimalpris. 
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Kommuner 
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  42470 AKH/toe Oslo, 24. mai 2004 

Spørreundersøkelse om foreldrebetaling i barnehager etter 
innføring av maksimalpris 
I forbindelse med innføringen av maksimalpris i barnehager fra 1. mai 2004 har 
Barne- og familiedepartementet bedt ECON Analyse og Opinion om å gjennomføre 
en spørreundersøkelse blant alle landets kommuner og ikke-kommunale barnehager. I 
Oslo sendes undersøkelsen til den enkelte bydel. Undersøkelsen skal kartlegge 
endringer i prisene og tilbudet som følge av innføringen av maksimalpris, og vil være 
en viktig del av evalueringen av forskriften om maksimalpris. For å få et best mulig 
resultat, er det viktig at alle deltar i undersøkelsen. 

Spørreskjemaet har to deler, og vi ber om at begge besvares.  

• I del I ønsker vi informasjon om endringer som kommunen foretar i satser, 
tilbud osv. i forbindelse med innføringen av maksimalpris i barnehager. 

• I del II ønsker vi informasjon om satser gjeldende per mai 2004. For å gjøre 
skjemaet så enkelt som mulig har vi stilt spørsmål i del II som i noen tilfeller 
kan være besvart allerede i del I. Vi ber likevel om at alle spørsmål også i del II 
besvares. 

Spørreskjemaet gjelder kun barn i ordinære kommunale barnehager eller kommunale 
familiebarnehager. Barn i åpen barnehage eller park skal ikke telles med. Heller ikke 
barn i private barnehager skal regnes med her. Eget skjema er sendt til alle ikke-
kommunale barnehager.  

Vi understreker at alle svar behandles konfidensielt. Det vil si at verken Barne- og 
familiedepartementet eller andre utenom ECON og Opinion vil få informasjon om 
hva den enkelte kommune har svart. Resultatene vil presenteres på en måte som sikrer 
at enkeltkommuner ikke kan identifiseres. 

Dersom du har spørsmål om utfylling av skjemaet, kan du kontakte Anne Kari Haug i 
ECON på tlf 98 26 39 79 eller anne.haug@econ.no. Vi ber deg om å fylle ut vedlagte 
spørreskjema og returnere det i vedlagte svarkonvolutt innen fredag 11. juni 2004.  
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SPØRRESKJEMA TIL 

KOMMUNER 

 

 

 
 
 
Ved utfylling av skjemaet: Bruk svart 
eller blå kulepenn 

Sett kryss slik:  

Ikke slik:  

Ved overstryking – fyll ut 
mest mulig av ruten: 
 

 

Dersom ikke noe annet er oppgitt: Sett 
ett kryss pr. spørsmål 

 
DEL I ENDRINGER SOM GJENNOMFØRES SOM FØLGE AV 

INNFØRING AV MAKSIMALPRIS 
 
I denne delen ønsker vi informasjon om endringer som kommunen foretar i satser, tilbud osv i 
forbindelse med innføringen av maksimalpris i barnehager. 
 
Stortinget har vedtatt at alle barnehager skal ha en maksimalpris på 2750 kroner fra 1.mai. Noen 
vil gjennomføre endringer i foreldrebetaling med mer, både før og etter dette tidspunktet. Vi spør 
dels om hvilke endringer som kommunen foretar, og dels om tidspunktet (eller tidspunktene) 
endringene gjennomføres. Vi ønsker med andre ord informasjon om alle endringer som 
skjer som følge av forskriften om maksimalpris, som gjelder fra 1.mai. 
 
Åpningstidene i barnehager varierer, og i mange barnehager er det mulig å velge ulike 
oppholdstider. Vi ber om at alle spørsmål om ”fulltidsplass” eller ”deltidsplass” besvares ut fra hva 
som gjelder i denne kommunen. Det vil si at dersom kommunen tilbyr oppholdstid på maksimalt 30 
timer pr uke, regnes 30 timer som ”full tid”, mens kortere oppholdstider enn det som er ”full tid” i 
denne kommunen, regnes som ”deltid”.  I noen av spørsmålene ber vi konkret om at 
oppholdstiden(e) spesifiseres. 
 
I flere av spørsmålene nedenfor ber vi om beløp før og etter endring. Dersom det ikke har vært 
noen endringer, vennligst oppgi samme beløp for begge tilfellene. 
 

 Hva er høyeste månedlige 
betalingssats…                              
Oppgi beløp i hele kroner 

1. Før evt. endring? 
 

Kr___________ 

2. Etter evt. endring? Kr___________ 

 

 Hvor mange timer pr uke gjelder 
høyeste månedlige betalingssats 
for…                                                
Rund av til nærmeste hele timer 

3. Før evt. endring? 
 

______timer 

4. Etter evt. endring? ______timer 

 

 

 Hva er høyeste månedlige betalings-
sats for barn nummer 2 (søsken)? 

Oppgi beløp i hele kroner 

5. Før evt. endring? 
 

Kr___________ 

6. Etter evt. endring? Kr___________ 

 

 

 Hva er høyeste månedlige betalings-
sats for barn nummer 3 (søsken)? 
Oppgi beløp i hele kroner 

7. Før evt. endring? 
 

Kr___________ 

8. Etter evt. endring? Kr___________ 
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9a. Er det vedtatt endringer i reglene 
for hvem som har krav på søsken-
moderasjon? (f.eks at kommunen ikke 
hadde søskenmoderasjon før, at søsken 
til barn i andre barnehager nå får krav 
på moderasjon etc.) 

1 � Ja 

2 � Nei  

 
Hvis alt.1 på spørsmål 9a 

9b. Har endringene ført til at det er flere 
eller færre barn som har krav på 
søskenmoderasjon? 

1 � Færre enn tidligere vil ha krav på 
søskenmoderasjon 

2 � Flere enn tidligere vil ha krav på 
søskenmoderasjon 

3 � Omtrent like mange vil ha krav på 
søskenmoderasjon 

4 � Vet ikke 
 

10. Er det vedtatt endringer med 
hensyn til om 
foreldrebetalingssatsene er 
avhengig av foreldrenes inntekt? 
(inntektsgradering) 

1 � Kommunen har ikke inntektsgraderte 
satser verken før eller etter evt endring 

2 � Kommunen har inntektsgraderte satser 
før, men ikke etter endring 

3 � Kommunen har ikke inntektsgraderte 
satser før, men innfører det  etter 
endring 

4 � 

Kommunen har inntektsgraderte satser 
både før og etter evt endring 

 

Hvis alt.4 på spørsmål 10 

11. Er det vedtatt endringer i 
inntektsgrensen for å betale laveste 
sats? 

1 � Ja, inntektsgrensen er redusert 

2 � Ja, inntektsgrensen er økt 

3 � Nei, inntektsgrensen er den samme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvis alt.4 på spørsmål 10 

12. Er det vedtatt endringer i andre 
kriterier enn inntekt som eventuelt 
må oppfylles for å kunne få redusert 
sats pga lav inntekt? 

1 � Nei 

2 � Ja, flere familier enn tidligere kan få 
redusert sats på grunn av lav inntekt 

3 � Ja, færre familier enn tidligere kan få 
redusert sats på grunn av lav inntekt 

 
Hvis alt.3 el 4 på spørsmål 10 

 Hva er laveste sats (uten evt. søsken-
moderasjon) for en fulltidsplass… 
Oppgi beløp i hele kroner 

13. Før evt. endring? 
 

Kr__________ 

14. Etter evt. endring? Kr__________ 

 

15. 
Hvilke evt endringer er vedtatt om 
kommunens tilbud av oppholdstider? 
 

1 � Alle må betale for det som er full 
oppholdstid i denne kommunen både før 
og etter evt endring 

2 � Kommunen hadde varierte oppholdstider 
før, men ikke etter endring 

3 � Kommunen hadde ikke varierte 
oppholdstider før, men innfører det etter 
endring 

4 � Kommunen har hatt varierte 
oppholdstider både før og etter evt 
endring 
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Hvis alt.4 på spørsmål 15 

16. 
Er det vedtatt endringer i 
betalingssatsene for 
deltidsopphold? (det vil si kortere 
oppholdstid enn det som er ”full tid” i 
denne kommunen) 
 

1 � Nei, satsene holdes uendret 

2 � Ja, satsene for deltidsplasser 
reduseres i gjennomsnitt med 
anslagsvis 10% eller mindre 

3 � Ja, satsene for deltidsplasser 
reduseres i gjennomsnitt med 
anslagsvis 10-25% 

4 � 

Ja, satsene for deltidsplasser 
reduseres i gjennomsnitt med mer 
enn 25% 

5 � Ja, satsene for deltidsplasser økes i 
gjennomsnitt med anslagsvis 10% 
eller mindre 

6 � Ja, satsene for deltidsplasser økes i 
gjennomsnitt med anslagsvis 10-25% 

7 � Ja, satsene for deltidsplasser økes i 
gjennomsnitt med mer enn 25% 

8 � 

Ja, noen deltidsplasser blir dyrere og 
noen blir billigere, slik at 
gjennomsnittet blir omtrent uendret 

 

17. 
Er det vedtatt endringer i 
barnehagenes åpningstider?  

1 � Nei, åpningstidene endres ikke  

2 � Ja, noen eller alle barnehager får 
reduserte åpningstider  

3 � Ja, noen eller alle barnehager får 
utvidede åpningstider  

4 � Ja, noen barnehager får utvidede 
mens andre får reduserte 
åpningstider 

 

18. Skjer det endringer i bemanning i 
forhold til antall barn? 

1 

� 
Ja, bemanning i forhold til antall barn 
reduseres 

2 

� 
Ja, bemanning i forhold til antall barn 
økes 

3 � Nei 
 

19. Skjer det endringer i andelen som 
har pedagogisk utdanning blant 
personalet? 

1 � Ja, andelen reduseres 

2 � Ja, andelen økes 

3 � Nei, andelen holdes uendret 
 
 
 
 

 

20. Er det vedtatt endringer i 
kommunens tilbud om kost? 

1 � Nei, barna får ikke noe tilbud om kost 
verken før eller etter evt endring 

2 � Nei, barna får et tilbud om kost, og det 
er det samme før og etter evt endring 

3 � Barna får et utvidet tilbud om kost etter 
endring 

4 � Barna får et redusert tilbud om kost etter 
endring 

 

Hvis alt.2, 3 el 4 på spørsmål 20 

21. Er det vedtatt endringer med hensyn 
til betaling for kost? 

1 � Nei, kosttilbudet dekkes innenfor ordinær 
sats både før og etter endring 

2 � Nei, foreldrene betaler et tillegg for kost, 
og beløpet er det samme før og etter 
endring 

3 � Ja, foreldrene betaler et tillegg for kost 
både før og etter endring, men beløpet er 
økt 

4 � 

Ja foreldrene betaler et tillegg for kost 
både før og etter endring, men beløpet er 
redusert. 

5 � 

Ja, før endring var kost dekket innenfor 
ordinær sats, mens foreldrene etter 
endring betaler et tillegg for kost 

6 � 

Ja, før endring betalte foreldrene et 
tillegg for kost, mens det etter endring er 
dekket innenfor ordinær sats 

 

22. Er det vedtatt endringer i det øvrige 
tilbudet, som dekkes innenfor normal 
sats?    F eks utflukter, kjøp av leker etc 

1 � Nei, tilbudet opprettholdes 

2 � Ja, tilbudet utvides 

3 � Ja, tilbudet reduseres 
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23. Fra hvilken måned skal de vedtatte 
endringene i betalingssatsene 
gjelde? Hvis endringene skjer på ulike 
tidspunkt; oppgi den måneden hvor alle 
nye satser er gjort gjeldende. Enkelte 
kommuner har varslet at nye satser 
skal være gjeldende fra f eks mai 
måned, men at foreldrene må betale 
gammel sats først og få tilbakebetalt 
differansen når regelverket er på plass. 
På spørsmål om tidspunkt for 
endringen, skal det i dette eksempelet 
svares mai måned. 

1 � Januar 2004 

2 � Februar 2004 

3 � Mars 2004 

4 � April 2004 

5 � Mai 2004 

6 � Juni 2004 

7 � Juli 2004 

8 � August 2004 

9 � Etter august 2004 

10 � Vi gjør ingen endringer i satsene 
 

24. Hvor mange barn går i kommunal 
barnehage pr mai 2004? 

 Antall barn: 
 

___________ 

 

25. Hvor mange av barna (jmf spørsmål 
24) får økt samlet månedlig 
foreldrebetaling som følge av 
reformen (dvs sum av månedssats 
og evt tillegg for kost osv)? 

 Antall barn: 
 

___________ 

 

 
 

DEL II   
BETALINGSSATSER PR MAI 
2004 
 

26. Hva er høyeste månedlige 
betalingssats i kommunen pr mai 
2004?                                               
Oppgi beløpet i hele kroner 

 Kr ___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. Hvor mange måneder i året betales 
det for? 

1 � 12 måneder 

2 � 11,5 måneder 

3 � 11 måneder 

4 � 

10,5 måneder 

5 � 

10 måneder 

6 � 

Mindre enn 10 måneder 
 

28. Dersom foreldrebetalingen ligger 
over 2750 kroner per måned og/eller 
30.250 kroner per år: Hva er 
grunnen til at det er høyere sats enn 
maksimalsatsen? 

1 � Maksimalsats ville innebære at  en eller 
flere barnehage(r) ville få redusert 
kvalitet 

2 � Maksimalsats ville innebære at en eller 
flere barnehage(r) måtte legges ned 

3 � Kommunen ønsker å heve kvaliteten i en 
eller flere barnehager og det ville ikke 
vært mulig dersom maksimalsats ble 
innført  

4 � Annet 
 

29. Dersom foreldrebetalingen ligger 
over 2750 kroner per måned 
og/eller 30.250 kroner per år: Er 
beslutningen om å ha satser høyere 
enn maksimalpris forelagt 
foreldrerådet? 

1 � Ja 

2 � Nei 
 

30. Hvor mange timer per uke gjelder 
høyeste månedlige betalingssats 
for i mai 2004?                         
Rund av til nærmeste hele antall timer 

 ______timer 
 

31. Gis det 30 prosent søskenrabatt til 
barn nr 2 i mai 2004? 

1 � 
Nei, barn nr 2 får mindre rabatt enn 30 
prosent 

2 � Ja, barn nr 2 får 30 prosent rabatt 

3 � Nei, barn nr 2 får større rabatt enn 30 
prosent 
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32. Gis det 50 prosent søskenrabatt 
til barn nr 3 i mai 2004? 

1 � 
Nei, barn nr 3 får mindre rabatt enn 
50 prosent 

2 � Ja, barn nr 3 får 50 prosent rabatt 

3 � 
Nei, barn nr 3 får større rabatt enn 
50 prosent 

 

33. Fyll ut hvor mange barn med 
oppholdstid på 41 timer eller mer pr 
uke som betaler ulike satser i mai 
2004. Alle barn skal telles med, 
uavhengig av moderasjonsordninger. 
Dersom ingen barn har denne 
oppholdstiden, skal spørsmålet ikke 
besvares. 

  

Antall barn: 

1 Friplass ______ 

2 Under 500 kr pr mnd ______ 

3 500-749 kr pr mnd ______ 

4 750-999 kr pr mnd ______ 

5 1000-1249 kr pr mnd ______ 

6 1250-1499 kr pr mnd ______ 

7 1500-1749 kr pr mnd ______ 

8 1750-1999 kr pr mnd ______ 

9 2000-2249 kr pr mnd ______ 

10 2250-2499 kr pr mnd ______ 

11 2500-2749 kr pr mnd ______ 

12 2750 kr pr mnd ______ 

13 Over 2750 kr pr mnd ______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. Fyll ut hvor mange barn med 
oppholdstid på 40 timer eller mindre 
pr uke som betaler ulike satser i mai 
2004. Alle barn skal telles med, 
uavhengig av moderasjonsordninger. 
Dersom ingen barn har denne 
oppholdstiden, skal spørsmålet ikke 
besvares. 

  

Antall barn: 

1 Friplass ______ 

2 Under 500 kr pr mnd ______ 

3 500-749 kr pr mnd ______ 

4 750-999 kr pr mnd ______ 

5 1000-1249 kr pr mnd ______ 

6 1250-1499 kr pr mnd ______ 

7 1500-1749 kr pr mnd ______ 

8 1750-1999 kr pr mnd ______ 

9 2000-2249 kr pr mnd ______ 

10 2250-2499 kr pr mnd ______ 

11 2500-2749 kr pr mnd ______ 

12 2750 kr pr mnd ______ 

13 Over 2750 kr pr mnd ______ 
 

35. Har alle kommunale barnehager i 
kommunen den samme 
satsstrukturen, eller varierer 
satsene mellom barnehagene? 

1 � Alle barnehager har samme sats-
struktur 

2 � Satsene varierer mellom barnehagene 

 

Legg skjemaet i vedlagte 

svarkonvolutt, og returner det 

innen 11. juni. 
 

Tusen takk for hjelpen! 
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Fax: +47 51 53 95 69 
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Tel: +46 8 528 01 200 
Fax: +46 8 528 01 220 
Enterprise No: SE 556461-0011 

KØBENHAVN  
c/o Kreab 
Vestre Søgade 10, 2’  
DK 1601 Copenhagen V 
Tel.: +45 8833 1188 
Fax: +45 8833 1189 

PARIS 
18, rue de la Perle 
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Tel.: +331 4461 9720 
Fax: +331 4887 4482 
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Kommuner 

Deres ref. Vår ref. Sted 
  42470 AKH/toe Oslo, 15. juni 2004 

Påminnelse om spørreundersøkelse om foreldrebetaling i 
barnehager etter innføring av maksimalpris 
For en tid siden mottok du en spørreundersøkelse om foreldrebetaling i barnehager. Vi har 
ikke registrert at du har svart på den, og tillater oss på nytt å be deg om å svare.  

ECON Analyse og Opinion gjennomfører undersøkelsen for Barne- og familiedepartementet i 
forbindelse med innføringen av maksimalpris i barnehager fra 1. mai 2004. Undersøkelsen 
omfatter alle landets kommuner og ikke-kommunale barnehager, og vil være en viktig del av 
evalueringen av forskriften om maksimalpris. For å få et best mulig resultat, er det viktig at 
alle deltar i undersøkelsen. 

Spørreskjemaet har to deler, og vi ber om at begge besvares.  

• I del I ønsker vi informasjon om endringer som kommunen foretar i satser, tilbud osv. 
i forbindelse med innføringen av maksimalpris i barnehager. 

• I del II ønsker vi informasjon om satser gjeldende per mai 2004. For å gjøre skjemaet 
så enkelt som mulig har vi stilt spørsmål i del II som i noen tilfeller kan være besvart 
allerede i del I. Vi ber likevel om at alle spørsmål besvares. 

Spørreskjemaet gjelder kun barn i ordinære kommunale barnehager eller kommunale 
familiebarnehager. Barn i åpen barnehage eller park skal ikke telles med. Heller ikke barn i 
private barnehager skal regnes med her. Eget skjema er sendt til alle ikke-kommunale 
barnehager.  

Vi har mottatt en del henvendelser om hvordan spørsmål 33 skal besvares. Vi ønsker der 
informasjon om hva alle barn med fulltid (41 t eller mer) betaler, og alle fulltidsbarn skal 
derfor plasseres inn under de ulike sats-kategoriene som er nevnt. Alle fulltidsbarn skal telles 
med, enten de får moderasjon eller ikke. Tilsvarende for spørsmål 34, som gjelder 
deltidsbarn. 

Vi understreker at alle svar behandles konfidensielt. Det vil si at verken Barne- og 
familiedepartementet eller andre utenom ECON og Opinion vil få informasjon om hva den 
enkelte kommune har svart. Resultatene vil presenteres på en måte som sikrer at 
enkeltkommuner ikke kan identifiseres. 

Dersom du har spørsmål om utfylling av skjemaet, kan du kontakte Anne Kari Haug i ECON 
på tlf 98 26 39 79 eller anne.haug@econ.no. Vi ber deg om å fylle ut vedlagte spørreskjema 
og returnere det i vedlagte svarkonvolutt innen onsdag 23. juni 2004.  



 

OSLO  
Biskop Gunnerus’ gate 14A 
PO Box 5, N-0051 Oslo 
Tel.: +47 45 40 50 00 
Fax: +47 22 42 00 40 
Enterprise No: NO 960416090 

STAVANGER 
Alexander Kiellandsgt. 2 
PO Box 327 Sentrum 
N-4002 Stavanger 
Tel.: +47 45 40 50 00 
Fax: +47 51 53 95 69 

STOCKHOLM 
Artillerigatan 42, 5 tr  
SE-114 45 Stockholm 
Tel: +46 8 528 01 200 
Fax: +46 8 528 01 220 
Enterprise No: SE 556461-0011 

KØBENHAVN  
c/o Kreab 
Vestre Søgade 10, 2’  
DK 1601 Copenhagen V 
Tel.: +45 8833 1188 
Fax: +45 8833 1189 

PARIS 
18, rue de la Perle 
FR-75003 Paris 
Tel.: +331 4461 9720 
Fax: +331 4887 4482 
Siret: 389950 684 00040 

 

Bydeler 

Deres ref. Vår ref. Sted 
  42470 AKH/toe Oslo, 24. mai 2004 

Spørreundersøkelse om foreldrebetaling i barnehager etter 
innføring av maksimalpris 
I forbindelse med innføringen av maksimalpris i barnehager fra 1. mai 2004 har 
Barne- og familiedepartementet bedt ECON Analyse og Opinion om å gjennomføre 
en spørreundersøkelse blant alle landets kommuner og ikke-kommunale barnehager. I 
Oslo sendes undersøkelsen til den enkelte bydel. Undersøkelsen skal kartlegge 
endringer i prisene og tilbudet som følge av innføringen av maksimalpris, og vil være 
en viktig del av evalueringen av forskriften om maksimalpris. For å få et best mulig 
resultat, er det viktig at alle deltar i undersøkelsen. 

Spørreskjemaet har to deler, og vi ber om at begge besvares.  

• I del I ønsker vi informasjon om endringer som kommunen foretar i satser, 
tilbud osv. i forbindelse med innføringen av maksimalpris i barnehager. 

• I del II ønsker vi informasjon om satser gjeldende per mai 2004. For å gjøre 
skjemaet så enkelt som mulig har vi stilt spørsmål i del II som i noen tilfeller 
kan være besvart allerede i del I. Vi ber likevel om at alle spørsmål også i del II 
besvares. 

Spørreskjemaet gjelder kun barn i ordinære kommunale barnehager eller kommunale 
familiebarnehager. Barn i åpen barnehage eller park skal ikke telles med. Heller ikke 
barn i private barnehager skal regnes med her. Eget skjema er sendt til alle ikke-
kommunale barnehager.  

Vi understreker at alle svar behandles konfidensielt. Det vil si at verken Barne- og 
familiedepartementet eller andre utenom ECON og Opinion vil få informasjon om 
hva den enkelte kommune har svart. Resultatene vil presenteres på en måte som sikrer 
at enkeltkommuner ikke kan identifiseres. 

Dersom du har spørsmål om utfylling av skjemaet, kan du kontakte Anne Kari Haug i 
ECON på tlf 98 26 39 79 eller anne.haug@econ.no. Vi ber deg om å fylle ut vedlagte 
spørreskjema og returnere det i vedlagte svarkonvolutt innen fredag 11. juni 2004.  
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SPØRRESKJEMA TIL 
BYDELER 

 

 

 
 
 
Ved utfylling av skjemaet: Bruk svart 
eller blå kulepenn 
Sett kryss slik:  

Ikke slik:  
Ved overstryking – fyll ut 
mest mulig av ruten: 
 

 

Dersom ikke noe annet er oppgitt: Sett 
ett kryss pr. spørsmål 

 
DEL I ENDRINGER SOM GJENNOMFØRES SOM FØLGE AV 

INNFØRING AV MAKSIMALPRIS 
 
I denne delen ønsker vi informasjon om endringer som kommunen/bydelen foretar i satser, tilbud 
osv i forbindelse med innføringen av maksimalpris i barnehager. 
 
Stortinget har vedtatt at alle barnehager skal ha en maksimalpris på 2750 kroner fra 1.mai. Noen 
vil gjennomføre endringer i foreldrebetaling med mer både før og etter dette tidspunktet. Vi spør 
dels om hvilke endringer som kommunen/bydelen foretar, og dels om tidspunktet (eller 
tidspunktene) endringene gjennomføres. Vi ønsker med andre ord informasjon om alle 
endringer som skjer som følge av forskriften om maksimalpris, som gjelder fra 1.mai. Vi 
er ute etter endringer som skjer i barnehagene, uavhengig av om endringene gjøres sentralt for 
hele  kommunen eller i den enkelte bydel. Oppgi uansett det som gjelder i denne bydelen. 
 
Åpningstidene i barnehager varierer, og i mange barnehager er det mulig å velge ulike 
oppholdstider. Vi ber om at alle spørsmål om ”fulltidsplass” eller ”deltidsplass” besvares ut fra hva 
som gjelder i denne bydelen. Det vil si at dersom bydelen tilbyr oppholdstid på maksimalt 30 timer 
pr uke, regnes 30 timer som ”full tid”, mens kortere oppholdstider enn det som er ”full tid” i denne 
kommunen, regnes som ”deltid”.  I noen av spørsmålene ber vi konkret om at oppholdstiden(e) 
spesifiseres. 
 
I flere av spørsmålene nedenfor ber vi om beløp før og etter endring. Dersom det ikke har vært 
noen endringer, vennligst oppgi samme beløp for begge tilfellene. 
 

 Hva er høyeste månedlige 
betalingssats…                              
Oppgi beløp i hele kroner 

1. Før evt. endring? 
 

Kr___________ 

2. Etter evt. endring? Kr___________ 
 

 Hvor mange timer pr uke gjelder 
høyeste månedlige betalingssats 
for…                                                
Rund av til nærmeste hele timer 

3. Før evt. Endring? 
 

______timer 

4. Etter evt. endring? ______timer 

 

 

 Hva er høyeste månedlige betalings-
sats for barn nummer 2 (søsken)? 
Oppgi beløp i hele kroner 

5. Før evt. endring? 
 

Kr___________ 

6. Etter evt. endring? Kr___________ 
 

 

 Hva er høyeste månedlige betalings-
sats for barn nummer 3 (søsken)? 
Oppgi beløp i hele kroner 

7. Før evt. endring? 
 

Kr___________ 

8. Etter evt. endring? Kr___________ 
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9a. Er det vedtatt endringer i reglene 
for hvem som har krav på søsken-
moderasjon? (f.eks at søsken til barn i 
andre barnehager nå får krav på 
moderasjon etc.) 

1 o Ja 

2 o Nei  

 
Hvis alt.1 på spørsmål 9a 

9b. Har endringene ført til at det er flere 
eller færre barn som har krav på 
søskenmoderasjon? 

1 o Færre enn tidligere vil ha krav på 
søskenmoderasjon 

2 o Flere enn tidligere vil ha krav på 
søskenmoderasjon 

3 o Omtrent like mange vil ha krav på 
søskenmoderasjon 

4 o Vet ikke 
 

10. Er det vedtatt endringer med 
hensyn til om 
foreldrebetalingssatsene er 
avhengig av foreldrenes inntekt? 
(inntektsgradering) 

1 o Bydelen har ikke inntektsgraderte satser 
verken før eller etter evt endring 

2 o Bydelen har inntektsgraderte satser før, 
men ikke etter endring 

3 o Bydelen har ikke inntektsgraderte satser 
før, men innfører det  etter endring 

4 o Bydelen har inntektsgraderte satser 
både før og etter evt endring 

 

Hvis alt.4 på spørsmål 10 

11. Er det vedtatt endringer i 
inntektsgrensen for å betale laveste 
sats? 

1 o Ja, inntektsgrensen er redusert 

2 o Ja, inntektsgrensen er økt 

3 o Nei, inntektsgrensen er den samme  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvis alt.4 på spørsmål 10 

12. Er det vedtatt endringer i andre 
kriterier enn inntekt som eventuelt 
må oppfylles for å kunne få redusert 
sats pga lav inntekt? 

1 o Nei 

2 o Ja, flere familier enn tidligere kan få 
redusert sats på grunn av lav inntekt 

3 o Ja, færre familier enn tidligere kan få 
redusert sats på grunn av lav inntekt 

 
Hvis alt.3 el 4 på spørsmål 10 

 Hva er laveste sats (uten evt. søsken-
moderasjon) for en fulltidsplass… 
Oppgi beløp i hele kroner 

13. Før evt. endring? 
 

Kr__________ 

14. Etter evt. endring? Kr__________ 
 

15. 
Hvilke evt endringer er vedtatt om 
bydelens tilbud av oppholdstider? 
 

1 o Alle må betale for det som er full 
oppholdstid i denne bydelen både før og 
etter evt endring 

2 o Bydelen hadde varierte oppholdstider før, 
men ikke etter endring 

3 o Bydelen hadde ikke varierte 
oppholdstider før, men innfører det etter 
endring 

4 o Bydelen har hatt varierte oppholdstider 
både før og etter evt endring 
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Hvis alt.4 på spørsmål 15 

16. 
Er det vedtatt endringer i 
betalingssatsene for 
deltidsopphold? (det vil si kortere 
oppholdstid enn det som er ”full tid” i 
denne bydelen) 
 

1 o Nei, satsene holdes uendret 

2 o Ja, satsene for deltidsplasser 
reduseres i gjennomsnitt med 
anslagsvis 10% eller mindre 

3 o Ja, satsene for deltidsplasser 
reduseres i gjennomsnitt med 
anslagsvis 10-25% 

4 o Ja, satsene for deltidsplasser 
reduseres i gjennomsnitt med mer 
enn 25% 

5 o Ja, satsene for deltidsplasser økes i 
gjennomsnitt med anslagsvis 10% 
eller mindre 

6 o Ja, satsene for deltidsplasser økes i 
gjennomsnitt med anslagsvis 10-25% 

7 o Ja, satsene for deltidsplasser økes i 
gjennomsnitt med mer enn 25% 

8 o Ja, noen deltidsplasser blir dyrere og 
noen blir billigere, slik at 
gjennomsnittet blir omtrent uendret 

 

17. 
Er det vedtatt endringer i 
barnehagenes åpningstider?  

1 o Nei, åpningstidene endres ikke  

2 o Ja, noen eller alle barnehager får 
reduserte åpningstider  

3 o Ja, noen eller alle barnehager får 
utvidede åpningstider  

4 o Ja, noen barnehager får utvidede 
mens andre får reduserte 
åpningstider 

 

18. Skjer det endringer i bemanning i 
forhold til antall barn? 

1 o 
Ja, bemanning i forhold til antall barn 
reduseres 

2 o 
Ja, bemanning i forhold til antall barn 
økes 

3 o Nei 
 

19. Skjer det endringer i andelen som 
har pedagogisk utdanning blant 
personalet? 

1 o Ja, andelen reduseres  

2 o Ja, andelen økes 

3 o Nei, andelen holdes uendret 
 

20. Er det vedtatt endringer i bydelens 
tilbud om kost? 

1 o Nei, barna får ikke noe tilbud om kost 
verken før eller etter evt endring 

2 o Nei, barna får et tilbud om kost, og det 
er det samme før og etter evt endring 

3 o Barna får et utvidet tilbud om kost etter 
endring 

4 o Barna får et redusert tilbud om kost etter 
endring 

 

Hvis alt.2, 3 el 4 på spørsmål 20 

21. Er det vedtatt endringer med hensyn 
til betaling for kost? 

1 o Nei, kosttilbudet dekkes innenfor ordinær 
sats både før og etter endring 

2 o Nei, foreldrene betaler et tillegg for kost, 
og beløpet er det samme  før og etter 
endring 

3 o Ja, foreldrene betaler et tillegg for kost 
både før og etter endring, men beløpet er 
økt 

4 o Ja foreldrene betaler et tillegg for kost 
både før og etter endring, men beløpet er 
redusert. 

5 o Ja, før endring var kost dekket innenfor 
ordinær sats, mens foreldrene etter 
endring betaler et tillegg for kost 

6 o Ja, før endring betalte foreldrene et 
tillegg for kost, mens det etter endring er 
dekket innenfor ordinær sats 

 

22. Er det vedtatt endringer i det øvrige 
tilbudet som dekkes innenfor normal 
sats?    F eks utflukter, kjøp av leker etc 

1 o Nei, tilbudet opprettholdes 

2 o Ja, tilbudet utvides 

3 o Ja, tilbudet reduseres 
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23. Fra hvilken måned skal de vedtatte 
endringene i betalingssatsene 
gjelde? Hvis endringene skjer på ulike 
tidspunkt; oppgi den måneden hvor alle 
nye satser er gjort gjeldende. Enkelte 
kommuner har varslet at nye satser 
skal være gjeldende fra f eks mai 
måned, men at foreldrene må betale 
gammel sats først og få tilbakebetalt 
differansen når regelverket er på plass. 
På spørsmål om tidspunkt for 
endringen, skal det i dette eksempelet 
svares mai måned. 

1 o Januar 2004 

2 o Februar 2004 

3 o Mars 2004 

4 o April 2004 

5 o Mai 2004 

6 o Juni 2004 

7 o Juli 2004 

8 o August 2004 

9 o Etter august 2004 

10 o Vi gjør ingen endringer i satsene 
 

24. Hvor mange barn går i kommunal 
barnehage i bydelen pr mai 2004? 

 Antall barn: 
 

___________ 

 

25. Hvor mange av barna (jfr spørsmål 
24) får økt samlet månedlig 
foreldrebetaling som følge av 
reformen (dvs sum av månedssats 
og evt tillegg for kost osv)? 

 Antall barn: 
 

___________ 

 
 
 

DEL II   
BETALINGSSATSER PR MAI 
2004 
 

26. Hva er høyeste månedlige 
betalingssats i bydelen pr mai 2004?                                               
Oppgi beløpet i hele kroner 

 Kr ___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. Hvor mange måneder i året betales 
det for? 

1 o 12 måneder 

2 o 11,5 måneder 

3 o 11 måneder 

4 o 10,5 måneder 

5 o 10 måneder 

6 o Mindre enn 10 måneder 
 

28. Dersom foreldrebetalingen ligger 
over 2750 kroner per måned og/eller 
30.250 kroner per år: Hva er 
grunnen til at det er høyere sats enn 
maksimalsatsen? 

1 o Maksimalsats ville innebære at en eller 
flere barnehage(r) ville få redusert 
kvalitet 

2 o Maksimalsats ville innebære at en eller 
flere barnehage(r) måtte legges ned 

3 o Kommunen/bydelen ønsker å heve 
kvaliteten i en eller flere barnehager og 
det ville ikke vært mulig dersom 
maksimalsats ble innført  

4 o Annet 
 

29. Dersom foreldrebetalingen ligger 
over 2750 kroner per måned 
og/eller 30.250 kroner per år: Er 
beslutningen om å ha satser høyere 
enn maksimalpris forelagt 
foreldrerådet? 

1 o Ja 

2 o Nei 
 

30. Hvor mange timer per uke gjelder 
høyeste månedlige betalingssats 
for i mai 2004?                         
Rund av til nærmeste hele antall timer 

 ______timer 
 

31. Gis det 30 prosent søskenrabatt til 
barn nr 2 i mai 2004? 

1 o 
Nei, barn nr 2 får mindre rabatt enn 30 
prosent 

2 o Ja, barn nr 2 får 30 prosent rabatt 

3 o Nei, barn nr 2 får større rabatt enn 30 
prosent 
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32. Gis det 50 prosent søskenrabatt 
til barn nr 3 i mai 2004? 

1 o 
Nei, barn nr 3 får mindre rabatt enn 
50 prosent 

2 o Ja, barn nr 3 får 50 prosent rabatt 

3 o 
Nei, barn nr 3 får større rabatt enn 
50 prosent 

 

33. Fyll ut hvor mange barn med 
oppholdstid på 41 timer eller mer pr 
uke som betaler ulike satser i mai 
2004. Alle barn skal telles med, 
uavhengig av moderasjonsordninger. 
Dersom ingen barn har denne 
oppholdstiden, skal spørsmålet ikke 
besvares. 

  
Antall barn: 

1 Friplass ______ 

2 Under 500 kr pr mnd ______ 

3 500-749 kr pr mnd ______ 

4 750-999 kr pr mnd ______ 

5 1000-1249 kr pr mnd ______ 

6 1250-1499 kr pr mnd ______ 

7 1500-1749 kr pr mnd ______ 

8 1750-1999 kr pr mnd ______ 

9 2000-2249 kr pr mnd ______ 

10 2250-2499 kr pr mnd ______ 

11 2500-2749 kr pr mnd ______ 

12 2750 kr pr mnd ______ 

13 Over 2750 kr pr mnd ______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. Fyll ut hvor mange barn med 
oppholdstid på 40 timer eller mindre 
pr uke som betaler ulike satser i mai 
2004. Alle barn skal telles med, 
uavhengig av moderasjonsordninger. 
Dersom ingen barn har denne 
oppholdstiden, skal spørsmålet ikke 
besvares. 

  
Antall barn: 

1 Friplass ______ 

2 Under 500 kr pr mnd ______ 

3 500-749 kr pr mnd ______ 

4 750-999 kr pr mnd ______ 

5 1000-1249 kr pr mnd ______ 

6 1250-1499 kr pr mnd ______ 

7 1500-1749 kr pr mnd ______ 

8 1750-1999 kr pr mnd ______ 

9 2000-2249 kr pr mnd ______ 

10 2250-2499 kr pr mnd ______ 

11 2500-2749 kr pr mnd ______ 

12 2750 kr pr mnd ______ 

13 Over 2750 kr pr mnd ______ 
 

35. Har alle kommunale barnehager i 
bydelen den samme 
satsstrukturen, eller varierer 
satsene mellom barnehagene? 

1 o Alle barnehager har samme sats-
struktur 

2 o Satsene varierer mellom barnehagene 

 
Tusen takk for hjelpen! 
Legg spørreskjemaet i 
svarsendingskonvolutten og 
returner det innen 11. juni. 
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Bydeler 

Deres ref. Vår ref. Sted 
  42470 AKH/toe Oslo, 15. juni 2004 

Påminnelse om spørreundersøkelse om foreldrebetaling i 
barnehager etter innføring av maksimalpris 
For en tid siden mottok du en spørreundersøkelse om foreldrebetaling i barnehager. Vi har 
ikke registrert at du har svart på den, og tillater oss på nytt å be deg om å svare.  

ECON Analyse og Opinion gjennomfører undersøkelsen for Barne- og familiedepartementet i 
forbindelse med innføringen av maksimalpris i barnehager fra 1. mai 2004. Undersøkelsen 
omfatter alle landets kommuner og ikke-kommunale barnehager, og vil være en viktig del av 
evalueringen av forskriften om maksimalpris. For å få et best mulig resultat, er det viktig at 
alle deltar i undersøkelsen. Spørreskjemaet har to deler, og vi ber om at begge besvares.  

• I del I ønsker vi informasjon om endringer som kommunen/bydelen foretar i satser, 
tilbud osv. i forbindelse med innføringen av maksimalpris i barnehager. 

• I del II ønsker vi informasjon om satser gjeldende per mai 2004. For å gjøre skjemaet 
så enkelt som mulig har vi stilt spørsmål i del II som i noen tilfeller kan være besvart 
allerede i del I. Vi ber likevel om at alle spørsmål besvares. 

Spørreskjemaet gjelder kun barn i ordinære kommunale barnehager eller kommunale 
familiebarnehager. Barn i åpen barnehage eller park skal ikke telles med. Heller ikke barn i 
private barnehager skal regnes med her. Eget skjema er sendt til alle ikke-kommunale 
barnehager.  

Vi har mottatt en del henvendelser om hvordan spørsmål 33 skal besvares. Vi ønsker der 
informasjon om hva alle barn med fulltid (41 t eller mer) betaler, og alle fulltidsbarn skal 
derfor plasseres inn under de ulike sats-kategoriene som er nevnt. Alle fulltidsbarn skal telles 
med, enten de får moderasjon eller ikke. Tilsvarende for spørsmål 34, som gjelder 
deltidsbarn. 

Vi understreker at alle svar behandles konfidensielt. Det vil si at verken Barne- og 
familiedepartementet eller andre utenom ECON og Opinion vil få informasjon om hva den 
enkelte bydel har svart. Resultatene vil presenteres på en måte som sikrer at enkeltbydeler 
ikke kan identifiseres. 

Dersom du har spørsmål om utfylling av skjemaet, kan du kontakte Anne Kari Haug i ECON 
på tlf 98 26 39 79 eller anne.haug@econ.no. Vi ber deg om å fylle ut vedlagte spørreskjema 
og returnere det i vedlagte svarkonvolutt innen onsdag 23. juni 2004.  
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Ikke-kommunale barnehager 
 

 

Deres ref. Vår ref. Sted 
 42470 AKH/toe Oslo, 24. mai 2004 

Spørreundersøkelse om foreldrebetaling i barnehager etter 
innføring av maksimalpris 
I forbindelse med innføringen av maksimalpris i barnehager fra 1. mai 2004 har 
Barne- og familiedepartementet bedt ECON Analyse og Opinion om å gjennomføre 
en spørreundersøkelse blant alle landets kommuner og ikke-kommunale barnehager. 
Undersøkelsen skal kartlegge endringer i prisene og tilbudet som følge av innføringen 
av maksimalpris, og vil være en viktig del av evalueringen av forskriften om 
maksimalpris. For å få et best mulig resultat, er det viktig at alle deltar i under-
søkelsen. Spørreskjemaet har tre deler, og vi ber om at alle delene besvares.  

• I del I ønsker vi informasjon om endringer som barnehagen foretar i satser, 
tilbud osv. i forbindelse med innføringen av maksimalpris i barnehager.  

• I del II ønsker vi informasjon om satser gjeldende per mai 2004. For å gjøre 
skjemaet så enkelt som mulig har vi stilt spørsmål i del II som i noen tilfeller 
kan være besvart allerede i del I. Vi ber likevel om at alle spørsmål også i del II 
besvares.  

• I del III ønsker vi bakgrunnsinformasjon om barnehagen. 

På alle spørsmål om satser er vi ute etter satsene som foreldrene faktisk betaler. I 
noen ikke-kommunale barnehager dekker kommunen rabatt til søsken og/eller 
familier med lav inntekt, slik at beløpene barnehagen får er høyere enn det foreldrene 
betaler. I slike tilfeller er det altså beløpet som foreldrene betaler som skal oppgis.  

Vi understreker at alle svar behandles konfidensielt. Det vil si at verken Barne- og 
familiedepartementet eller andre utenom ECON og Opinion vil få informasjon om 
hva den enkelte barnehage har svart. Resultatene vil presenteres på en måte som 
sikrer at enkeltbarnehager ikke kan identifiseres. 

Dersom du har spørsmål om utfylling av skjemaet, kan du kontakte Anne Kari Haug i 
ECON på tlf 98 26 39 79 eller anne.haug@econ.no. Vi ber deg om å fylle ut vedlagte 
spørreskjema og returnere det i vedlagte svarkonvolutt innen fredag 11. juni 2004.  
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SPØRRESKJEMA TIL  

IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 
 

 

 
Ved utfylling av skjemaet: Bruk svart 
eller blå kulepenn 

Sett kryss slik:  

Ikke slik:  

Ved overstryking – fyll ut 
mest mulig av ruten: 
 

 

Dersom ikke noe annet er oppgitt: Sett 
ett kryss pr. spørsmål 

 
DEL I ENDRINGER SOM GJENNOMFØRES SOM FØLGE AV 

INNFØRING AV MAKSIMALPRIS 
 
I denne delen ønsker vi informasjon om endringer som barnehagen foretar i satser, tilbud osv i 
forbindelse med innføringen av maksimalpris i barnehager. 
 
Stortinget har vedtatt at alle barnehager skal ha en maksimalpris på 2750 kroner fra 1.mai. Noen 
vil gjennomføre endringer i foreldrebetaling med mer, både før og etter dette tidspunktet. Vi spør 
dels om hvilke endringer som barnehagen foretar, og dels om tidspunktet (eller tidspunktene) 
endringene gjennomføres. Vi ønsker med andre ord informasjon om alle endringer som 
skjer som følge av forskriften om maksimalpris, som gjelder fra 1.mai. 
 
Åpningstidene i barnehager varierer, og i mange barnehager er det mulig å velge ulike 
oppholdstider. Vi ber om at alle spørsmål om ”fulltidsplass” eller ”deltidsplass” besvares ut fra hva 
som gjelder i denne barnehagen. Det vil si at dersom barnehagen tilbyr oppholdstid på maksimalt 
20 timer pr uke, regnes 20 timer som ”full tid”, mens kortere oppholdstider enn det som er ”full 
tid” i denne barnehagen, regnes som ”deltid”.  I noen av spørsmålene ber vi konkret om at 
oppholdstiden(e) spesifiseres. 
 
I flere av spørsmålene nedenfor ber vi om beløp før og etter endring. Dersom det ikke har vært 
noen endringer, vennligst oppgi samme beløp for begge tilfellene. 
 

 Hva er høyeste månedlige 
betalingssats…                              
Oppgi beløp i hele kroner 

1. Før evt. endring? 
 

Kr___________ 

2. Etter evt. endring? Kr___________ 

 

 Hvor mange timer pr uke gjelder 
høyeste månedlige betalingssats 
for…                                                
Rund av til nærmeste hele timer 

3. Før evt. endring? 
 

______timer 

4. Etter evt. endring? ______timer 

 
 

 

 Hva er høyeste månedlige betalings-
sats for barn nummer 2 (søsken)? 
Oppgi beløp i hele kroner 

5. Før evt. endring? 
 

Kr___________ 

6. Etter evt. endring? Kr___________ 

 

 

 Hva er høyeste månedlige betalings-
sats for barn nummer 3 (søsken)? 
Oppgi beløp i hele kroner 

7. Før evt. endring? 
 

Kr___________ 

8. Etter evt. endring? Kr___________ 
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9a. Er det vedtatt endringer i reglene 
for hvem som har krav på søsken-
moderasjon ? (for eksempel ved at 
barnehagen ikke hadde søsken-
moderasjon før, men innfører det nå, 
eller at søsken til barn i andre barne-
hager nå får krav på moderasjon etc) 

1 � Ja 

2 � Nei 
 

Hvis alt.1 på spørsmål 9a 

9b. Har endringene ført til at det er flere 
eller færre barn som har krav på 
søskenmoderasjon? 

1 � Færre en tidligere vil ha krav på 
søskenmoderasjon 

2 � Flere enn tidligere vil ha krav på 
søskenmoderasjon 

3 � Omtrent like mange vil ha krav på 
søskenmoderasjon 

4 � 

Vet ikke 
 

10. Er det vedtatt endringer med 
hensyn til om foreldrebetalings-
satsene er avhengig av foreldrenes 
inntekt? (inntektsgradering) 

1 � Barnehagen har ikke inntektsgraderte 
satser verken før eller etter evt endring 

2 � Barnehagen har inntektsgraderte satser 
før, men ikke etter endring 

3 � Barnehagen har ikke inntektsgraderte 
satser før, men innfører det  etter 
endring 

4 � 

Barnehagen har inntektsgraderte satser 
både før og etter evt endring 

 

 Hvis alt.4 på spørsmål 10 

11. Er det vedtatt endringer i inntekten 
familien maksimalt kan ha for å 
betale laveste sats? 

1 � Ja, inntektsgrensen er redusert 

2 � Ja, inntektsgrensen er økt 

3 � Nei, inntektsgrensen er den samme 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvis alt.4 på spørsmål 10 

12. Er det vedtatt endringer i andre 
kriterier enn inntekt som eventuelt 
må oppfylles for å kunne få redusert 
sats pga lav inntekt? 

1 � Nei 

2 � Ja, flere familier enn tidligere kan få 
redusert sats på grunn av lav inntekt 

3 � Ja, færre familier enn tidligere kan få 
redusert sats på grunn av lav inntekt 

 

Hvis alt.3 el 4 på spørsmål 10 

 Hva er laveste sats (uten evt. søsken-
moderasjon) for en fulltidsplass… 
Oppgi beløp i hele kroner 

13. Før evt. endring? 
 

Kr__________ 

14. Etter evt. endring? Kr__________ 

 

15. 
Hvilke evt endringer er vedtatt om 
barnehagens tilbud av 
oppholdstider? 
 

1 � Alle må betale for det som er full 
oppholdstid i denne barnehagen både før 
og etter evt endring 

2 � Barnehagen hadde varierte oppholdstider 
før, men ikke etter endring 

3 � Barnehagen hadde ikke varierte 
oppholdstider før, men innfører det etter 
endring 

4 � Barnehagen har hatt varierte 
oppholdstider både før og etter evt 
endring  
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Hvis alt.4 på spørsmål 15 

16. 
Er det vedtatt endringer i 
betalingssatsene for 
deltidsopphold? (det vil si kortere 
oppholdstid enn det som er ”full tid” i 
denne barnehagen) 
 

1 � Nei, satsene holdes uendret 

2 � Ja, satsene for deltidsplasser 
reduseres i gjennomsnitt med 
anslagsvis 10% eller mindre 

3 � Ja, satsene for deltidsplasser 
reduseres i gjennomsnitt med 
anslagsvis 10-25% 

4 � 

Ja, satsene for deltidsplasser 
reduseres i gjennomsnitt med mer 
enn 25% 

5 � Ja, satsene for deltidsplasser økes i 
gjennomsnitt med anslagsvis 10% 
eller mindre 

6 � Ja, satsene for deltidsplasser økes i 
gjennomsnitt med anslagsvis 10-25% 

7 � Ja, satsene for deltidsplasser økes i 
gjennomsnitt med mer enn 25% 

8 � 

Ja, noen deltidsplasser blir dyrere og 
noen blir billigere, slik at 
gjennomsnittet blir omtrent uendret 

 

17. Er det vedtatt endringer i 
barnehagens åpningstider?  

1 � Nei, åpningstidene endres ikke  

2 � Ja, åpningstidene  reduseres  

3 � Ja, åpningstidene utvides 
 

18. Skjer det endringer i 
bemanningen i forhold til antall 
barn? 

1 � Ja, bemanningen i forhold til antall 
barn reduseres 

2 � Ja, bemanningen i forhold til antall 
barn økes 

3 � Nei 
 

19. Skjer det endringer i andelen som 
har pedagogisk utdanning blant 
personalet? 

1 � Ja, andelen reduseres 

2 � Ja, andelen økes 

3 � Nei, andelen holdes uendret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

20. Er det vedtatt endringer i 
barnehagens tilbud om kost? 

1 � 
Nei, barna får ikke noe tilbud om kost 
verken før eller etter evt endring 

2 � 
Nei, barna får et tilbud om kost, og det 
er det samme før og etter evt endring 

3 � 
Barna får et utvidet tilbud om kost etter 
endring 

4 � 
Barna får et redusert tilbud om kost etter 
endring 

 

Hvis alt.2, 3 el 4 på spørsmål 20 

21. Er det vedtatt endringer med hensyn 
til betaling for kost? 

1 � Nei, kosttilbudet dekkes innenfor ordinær 
sats både før og etter endring 

2 � Nei, foreldrene betaler et tillegg for kost 
og beløpet er det samme før og etter 
endring 

3 � Ja, foreldrene betaler et tillegg for kost 
både før og etter endring, men beløpet er 
økt 

4 � 

Ja foreldrene betaler et tillegg for kost 
både før og etter endring, men beløpet er 
redusert. 

5 � 

Ja, tidligere var kost dekket innenfor 
ordinær sats, mens foreldrene etter 
endring betaler et tillegg for kost 

6 � 

Ja, tidligere betalte foreldrene et tillegg 
for kost, mens det etter endring er 
dekket innenfor ordinær sats 

 

22. Er det vedtatt endringer i det øvrige 
tilbudet som  dekkes innenfor normal 
sats?    F eks utflukter, kjøp av leker etc 

1 � Nei, tilbudet opprettholdes 

2 � Ja, tilbudet utvides 

3 � Ja, tilbudet reduseres 
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23. Fra hvilken måned skal de 
vedtatte endringene i 
betalingssatsene gjelde? Hvis 
endringene skjer på ulike tidspunkt; 
oppgi den måneden hvor alle nye 
satser er gjort gjeldende. Enkelte 
barnehager har varslet at nye satser 
skal være gjeldende fra f eks mai 
måned, men at foreldrene må betale 
gammel sats først, og få tilbakebetalt 
differansen når regelverket er på 
plass. På spørsmål om tidspunkt for 
endringen, skal det i dette 
eksempelet svares mai måned. 

1 � Januar 2004 

2 � Februar 2004 

3 � Mars 2004 

4 � April 2004 

5 � Mai 2004 

6 � Juni 2004 

7 � Juli 2004 

8 � August 2004 

9 � Etter august 2004 

10 � Vi gjør ingen endringer i satsene 
 
 

24. Er det vedtatt endringer med 
hensyn til antall barn som 
barnehagen gir tilbud til? 

1 � Nei 

2 � Ja, barnehagen legges ned 

3 � Ja, antall barn reduseres 

4 � 

Ja, antall barn utvides 

 

25. Hvor mange barn går i barnehagen 
pr mai 2004? 

 Antall barn: 
 

___________ 

 

26. Hvor mange av barna (jmf spørsmål 
25) får økt samlet månedlig 
foreldrebetaling som følge av 
reformen (dvs sum av månedssats 
og evt tillegg for kost osv)?  

 Antall barn: 
 

___________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

27. Er det vedtatt endringer med hensyn 
til innbetaling av innskudd, 
depositum el l fra foreldre ved 
opptak i barnehagen? 

1 � Ja, foreldrene må betale mer enn 
tidligere 

2 � Ja, foreldrene må betale mindre enn 
tidligere 

3 � Nei, foreldrene kommer likt ut som 
tidligere 

 
 

DEL II   

BETALINGSSATSER PR MAI 
2004 
 

28. Hva er høyeste månedlige 
betalingssats i barnehagen pr mai 
2004?                                                 
Oppgi beløpet i hele kroner 

 Kr ___________ 
 

29. Hvor mange måneder i året betales 
det for? 

1 � 12 måneder 

2 � 11,5 måneder 

3 � 11 måneder 

4 � 

10,5 måneder 

5 � 

10 måneder 

6 � 

Mindre enn 10 måneder 

 

30. Dersom foreldrebetalingen ligger 
over 2750 kroner per måned og/eller 
30.250 kroner per år: Hva er 
grunnen til at det er høyere sats enn 
maksimalsatsen? 

1 � Maksimalsats ville innebære at 
barnehagen ville få redusert kvalitet 

2 � Maksimalsats ville innebære at 
barnehagen måtte legges ned 

3 � Barnehagen ønsker å heve kvaliteten, og 
det ville ikke vært mulig dersom 
maksimalsats ble innført  

4 � Annet 
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31. Dersom foreldrebetalingen ligger 
over 2750 kroner per måned 
og/eller 30.250 kroner per år: Er 
beslutningen om å ha satser 
høyere enn maksimalpris forelagt 
foreldrerådet? 

1 � Ja 

2 � Nei 
 

32. Hvor mange timer per uke gjelder 
høyeste månedlige betalingssats 
for i mai 2004?                           
Rund av til nærmeste hele antall timer 

 ______timer 
 

33. Gis det 30 prosent søskenrabatt 
til barn nr 2 i mai 2004? 

1 � Nei, barn nr 2 får mindre rabatt enn 
30 prosent 

2 � Ja, barn nr 2 får 30 prosent rabatt 

3 � Nei, barn nr 2 får større rabatt enn 
30 prosent 

 

34. Gis det 50 prosent søskenrabatt 
til barn nr 3 i mai 2004? 

1 � Nei, barn nr 3 får mindre rabatt enn 
50 prosent 

2 � Ja, barn nr 3 får 50 prosent rabatt 

3 � Nei, barn nr 3 får større rabatt enn 
50 prosent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Fyll ut hvor mange barn med 
oppholdstid på 41 timer eller mer pr 
uke som betaler ulike satser i mai 
2004. Alle barn skal telles med, 
uavhengig av moderasjonsordninger. 
Dersom ingen barn har denne 
oppholdstiden, skal spørsmålet ikke 
besvares. 

  

Antall barn: 

1 Friplass ______ 

2 Under 500 kr pr mnd ______ 

3 500-749 kr pr mnd ______ 

4 750-999 kr pr mnd ______ 

5 1000-1249 kr pr mnd ______ 

6 1250-1499 kr pr mnd ______ 

7 1500-1749 kr pr mnd ______ 

8 1750-1999 kr pr mnd ______ 

9 2000-2249 kr pr mnd ______ 

10 2250-2499 kr pr mnd ______ 

11 2500-2749 kr pr mnd ______ 

12 2750 kr pr mnd ______ 

13 Over 2750 kr pr mnd ______ 
 

36. Fyll ut hvor mange barn med 
oppholdstid på 40 timer eller mindre 
pr uke som betaler ulike satser i mai 
2004. Alle barn skal telles med, 
uavhengig av moderasjonsordninger. 
Dersom ingen barn har denne 
oppholdstiden, skal spørsmålet ikke 
besvares. 

  

Antall barn: 

1 Friplass ______ 

2 Under 500 kr pr mnd ______ 

3 500-749 kr pr mnd ______ 

4 750-999 kr pr mnd ______ 

5 1000-1249 kr pr mnd ______ 

6 1250-1499 kr pr mnd ______ 

7 1500-1749 kr pr mnd ______ 

8 1750-1999 kr pr mnd ______ 

9 2000-2249 kr pr mnd ______ 

10 2250-2499 kr pr mnd ______ 

11 2500-2749 kr pr mnd ______ 

12 2750 kr pr mnd ______ 

13 Over 2750 kr pr mnd ______ 
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DEL III   OM BARNEHAGEN 
 

37. Hvilken type barnehage er det? 

1 � Familiebarnehage 

2 � Ordinær barnehage 

3 � Kombinert familie/ordinær barnehage 

 

 

 

 

38. Hvem eier barnehagen? 

1 � Studentsamskipnad (Studentbarnehage) 

2 � Menighet/trossamfunn 

3 � Pedagogisk/ideologisk organisasjon 

4 � Foreldre 

5 � Husmorlag/sanitetsforening 

6 � Arbeidsgiver (Bedriftsbarnehage) 

7 � Enkeltperson(er) 

8 � Annet 

 

Legg skjemaet i vedlagte 

svarkonvolutt, og returner det 

innen 11. juni. 
 

Tusen takk for hjelpen! 
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Ikke-kommunale barnehager 

Deres ref. Vår ref. Sted 
 42470 AKH/toe Oslo, 15. juni 2004 

Påminnelse om spørreundersøkelse om foreldrebetaling i 
barnehager etter innføring av maksimalpris 
For en tid siden mottok du en spørreundersøkelse om foreldrebetaling i barnehager. Vi har 
ikke registrert at du har svart på den, og tillater oss på nytt å be deg om å svare.  

ECON Analyse og Opinion gjennomfører undersøkelsen for Barne- og familiedepartementet i 
forbindelse med innføringen av maksimalpris i barnehager fra 1. mai 2004. Undersøkelsen 
omfatter alle landets kommuner og ikke-kommunale barnehager, og vil være en viktig del av 
evalueringen av forskriften om maksimalpris. For å få et best mulig resultat, er det viktig at 
alle deltar i undersøkelsen. Spørreskjemaet har tre deler, og vi ber om at alle delene besvares.  

• I del I ønsker vi informasjon om endringer som barnehagen foretar i satser, tilbud osv. 
i forbindelse med innføringen av maksimalpris i barnehager.  

• I del II ønsker vi informasjon om satser gjeldende per mai 2004. For å gjøre skjemaet 
så enkelt som mulig har vi stilt spørsmål i del II som i noen tilfeller kan være besvart 
allerede i del I. Vi ber likevel om at alle spørsmål besvares.  

• I del III ønsker vi bakgrunnsinformasjon om barnehagen. 

På alle spørsmål om satser er vi ute etter satsene som foreldrene faktisk betaler. I noen ikke-
kommunale barnehager dekker kommunen rabatt til søsken og/eller familier med lav inntekt, 
slik at beløpene barnehagen får er høyere enn det foreldrene betaler. I slike tilfeller er det 
altså beløpet som foreldrene betaler som skal oppgis.  

Vi har mottatt en del henvendelser om hvordan spørsmål 35 skal besvares. Vi ønsker der 
informasjon om hva alle barn med fulltid (41 t eller mer) betaler, og alle fulltidsbarn skal 
derfor plasseres inn under de ulike sats-kategoriene som er nevnt. Alle fulltidsbarn skal telles 
med, enten de får moderasjon eller ikke. Tilsvarende for spørsmål 36, som gjelder 
deltidsbarn. 

Vi understreker at alle svar behandles konfidensielt. Det vil si at verken Barne- og 
familiedepartementet eller andre utenom ECON og Opinion vil få informasjon om hva den 
enkelte barnehage har svart. Resultatene vil presenteres på en måte som sikrer at 
enkeltbarnehager ikke kan identifiseres. 

Dersom du har spørsmål om utfylling av skjemaet, kan du kontakte Anne Kari Haug i ECON 
på tlf 98 26 39 79 eller anne.haug@econ.no. Vi ber deg om å fylle ut vedlagte spørreskjema 
og returnere det i vedlagte svarkonvolutt innen onsdag 23. juni 2004.  




