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Arbeiderpartiets barnehagepolitikk 
– fra pragmatisme til ideologi?

Av Aslak Versto Storsletten, prosjektmedarbeider i Civita

Innledning
Frem til slutten av andre verdenskrig fantes det nesten ikke offentlig barneomsorgspolitikk i Norge, 
kun i mer ekstreme tilfeller var det aktuelt for det offentlige å intervenere i omsorgen for barn.1 
Ellers var det private organisasjoner og enkeltmennesker som var hovedansvarlige for utbygging 
og drift av daginstitusjoner for de unge. Det var først på 1970-tallet at barneomsorg i økende  
grad ble et offentlig ansvar og barnehager ble definert som pedagogiske institusjoner. Siden den  
tid har barnehager utviklet seg til å bli et universelt velferdsgode.

Barnehagesektoren i Norge har altså vært i sterk utvikling de siste 50 årene. Det har vært svært 
viktig både for barns behov og likestillingen i det norske samfunnet. Mye av utviklingen innenfor 
sektoren skyldes selvsagt at barnehager har kommet stadig høyere på den politiske agendaen.
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Gjennom hele perioden har Arbeiderpartiet vært et toneangivende parti, og sosialdemokrater  
er sjelden de som ivrer mest for private løsninger på velferdsområdet. Samtidig har private  
aktører hele tiden vært viktige barnehageleverandører. Partiets holdning til de private aktørene  
opp gjennom årene er derfor et interessant tema. Det blir ikke mindre interessant i dagens  
situasjon, hvor partier som Rødt og Sosialistisk Venstreparti ønsker å få med seg Arbeiderpartiet 
på å erstatte en vesentlig del av de private aktørene, fordi de er fortjenestebaserte, samtidig  
som Arbeiderpartiet så langt ikke har kommet til noe klart standpunkt omkring partiets forhold  
til private barnehager. I dette notatet spør vi derfor: Hvilken holdning har Arbeiderpartiet  
historisk sett hatt til private barnehager? Notatet tar også for seg den generelle utviklingen i  
sektoren, både før og etter tusenårsskiftet.

Barnehageloven
Ved inngangen til 1970-årene hadde man en barnehagesektor der alle godkjente tilbud, både private 
og offentlige, med over seks timers åpningstid per dag ble gitt et statstilskudd. Gjennomsnittlig 
statsstøtte var på 10–11 prosent av driftsutgiftene, kommunene bar hovedtyngden av utgiftene, 
både i egendrevne og private barnehager, og det var vanlig at kommunene gikk inn og dekket 
barnehagenes underskudd når foreldrebetaling og eventuelle tilskudd ikke dekket driften som 
helhet.2 En stor del av barnehagene var på dette tidspunktet private. Av 402 barnehager i 1970 
var 35,8 prosent eid av det offentlige, likevel hadde den offentlige andelen vært gjenstand for en 
betydelig økning – fem år tidligere var bare 21,6 prosent av barnehagene eid av det offentlige.3 
Det var hovedsakelig menigheter, religiøse organisasjoner og ideelle organisasjoner med kvinne-
spørsmål og andre sosiale saker på dagsorden som drev de private barnehagene. Barneomsorg 
kunne også bli ivaretatt av andre private aktører – av typen dagmammaer, barneparker og lignende. 
Slike aktører var nok mer eller mindre kommersielle.

Syttitallet representerer tiåret da barnehagepolitikk virkelig begynte å komme i vinden. Dette ga seg 
utslag også i Arbeiderpartiet. I partiets arbeidsprogram for årene 1970–1973 heter det at partiet 
ønsket en «sterk utbygging av daginstitusjoner for barn med sikte på en fordobling av antall plasser».4 
At Arbeiderpartiet og andre erkjente behovet for flere barnehager på denne tiden, er ikke underlig. 
Ved utgangen av 1971 fantes det ikke noe førskoletilbud for barn overhodet i mer enn 350 av landets 
kommuner.5 Barns behov var åpenbart en viktig driver, men barnehager er uløselig knyttet sammen 
med mødres inntreden i arbeidslivet. Og kvinners yrkesdeltagelse var sterkt voksende fra og med 
1970-årene.

En kan si at mødres beslutning om å gå ut i jobb kom først, og at dette kom til å legge et sterkt og 
vedvarende politisk press på barnehageutbyggingen.6 Barnehager var, selv om man ikke alltid får 
inntrykk av dette gjennom offentlige dokumenter og partiprogrammer, et særs viktig instrument for 
å oppnå likestilling mellom kvinner og menn.

Til tross for økt satsing i første halvdel av 1970-årene, var det fremdeles et enormt behov for 
barnehageutbygging. I 1975 gikk bare syv prosent av barna i alderen ett til fem år i barnehage 
(om lag 30 500 barn).7 Den lave dekningsgraden er trolig mye av grunnen til at Norge fikk sin 
egen barnehagelov i 1975. Før den tid var barnehager omfattet av lov om barnevern, men med 
barnehageloven ble barnehage definert som pedagogisk institusjon med eget regelverk.
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Barnehageloven fastslo at utbygging og drift av barnehager skulle være et kommunalt ansvar,  
og at barnehager skulle være et tilbud til alle foreldre som ønsket det – barnehagen ble med dette  
en del av velferdsstatens tjenestetilbud.8 Forslaget til barnehagelov, samt økte bevilgninger til  
sektoren, ble vedtatt av Stortinget med litt ulike flertall. Etter at det ble presisert i loven at 
private fortsatt kunne eie og drive barnehager, og kommunene ble pålagt å gi barnehagetilbud  
til funksjonshemmede, sikret Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti flertallet for formåls-
paragrafen, mens Arbeiderpartiet og Høyre gikk sammen i spørsmålet om at tilskuddssatsene for 
statsstøtten mest hensiktsmessig kunne vedtas i de årlige budsjettene og ikke føres inn i loven.9 
Arbeiderpartiet i midten av 1970-årene var med andre ord ikke fremmed for at private kunne eie  
og drive barnehager, selv om tilbudet skulle være et kommunalt ansvar.

Økt barnehageutbygging
Med barnehageloven fikk barnehagepolitikken en universell orientering, det vil si at den skulle  
gi et tilbud til alle barn. Barnehageutbyggingen skjøt også fart. I perioden 1975 til 1980, med 
Arbeiderpartiet i regjering, økte dekningsgraden fra syv til 21 prosent.10 I samme tidsrom vokste  
statens tilskudd til barnehagedrift fra 46 millioner kroner til 296 millioner kroner.11 I Arbeiderpartiets 
program for perioden 1978–1981 ble rask utbygging av barnehager trukket frem som et av 
hovedmomentene i familiepolitikken, og partiet satte som mål at det skulle være 100 000 
barnehageplasser innen 1981.12 Målet var for ambisiøst og ble ikke nådd før i andre halvdel av  
1980-årene.

En stor del av barnehageutbyggingen på 1970-tallet sto kommunene for. Mens det var 884 barne-
hager i Norge i 1975, var antallet kommet opp i 2554 i 1980, og andelen av barnehager som var eid 
av det offentlige, var i løpet av 1970-årene kommet opp i godt over 50 prosent.13 Som tidligere nevnt, 
representerte offentlig eide barnehager like over 35 prosent i 1970. Den offentlige ekspansjonen  
var med andre ord særdeles sterk. Men også den private utbyggingen økte i perioden, blant annet 
ved at det ble flere familiebarnehager.

Det må fremheves at den barnehageutbyggingen som er nevnt over, i vesentlig grad var  
representert ved korttidsbarnehager for de eldste førskolebarna – I 1979 nådde barnehagene 38 
prosent av seksåringene, mot 18 prosent av førskolebarna som helhet.14 Det er altså ikke snakk 
om den typen heltidsbarnehager vi kjenner i dag, som representerer en langt tyngre økonomisk 
byrde for det offentlige. Derfor kan man si at flere av disse barnehageplassene i beste fall kunne 
kombineres med deltidsarbeid utenfor hjemmet.

Utover i 1980-årene fortsatte Arbeiderpartiet og andre å rette søkelyset mot barnehage- 
utbygging. I 1981, under Gro Harlem Brundtlands første regjering, ble det lagt frem en  
stortingsmelding om barnehager.15 Meldingen slo fast at man lå bak utbyggingsmålet for perioden, 
og at det måtte gis et bedre tilbud til de minste barna. Den understreket at det var et stort og  
økende behov for lengre oppholdstid i barnehagene, blant annet fordi den aller korteste 
oppholdstiden på 6–15 timer per uke ble ansett som for kort til at barna fikk et godt pedagogisk 
utbytte av oppholdet.
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Da meldingen ble debattert i Stortinget, var det en del uenighet mellom de sosialistiske og de 
borgerlige partiene.16 For eksempel ville Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti ha flere 
barnehager med noe lengre åpningstid, mens det borgerlige mindretallet mente at for mye tid i 
barnehage kunne være skadelig for barn. Alle var imidlertid enige om fortsatt utbygging med økt 
statlig hjelp til kommunene. Det ble også fremhevet i Arbeiderpartiets arbeidsprogram fra 1982, 
hvor partiet ga uttrykk for et ønske om større tempo i utbyggingen av barnehager og økt statlig 
støtte til driften.17

De borgerlige partiene var noe mer positivt innstilt til private løsninger i barnehagesektoren  
enn det de andre partiene var, blant annet familiebarnehager, men Arbeiderpartiet var heller ikke 
for å lukke de private aktørene ute i 1980-årene. Partiet hadde snarere en realistisk tilnærming, noe 
som tydelig kommer frem i arbeidsprogrammet for perioden 1986–1989:

«Barnehagene skal gi trygghet til de yngste. De skal være samfunnets håndsrekning til 
hjemmene og gi barna sosial trening og trygghet. Derfor vil Arbeiderpartiet at barnehagene i 
prinsippet skal eies og drives av det offentlige. Arbeiderpartiet vil opprettholde tilskott til privat 
drift av barnehager som oppfyller de krav samfunnet må stille når det gjelder mål, praktisk 
tilrettelegging, personalets kvalifikasjoner og tilsettingsvilkår».18

Det ble også uttrykt som et mål i programmet at alle barn skulle ha rett til barnehageplass – noe  
som var ambisiøst, tatt i betraktning av at dekningsgraden for alle barn i alderen null til seks år ikke 
var mer enn 27,5 prosent i 1985.19 Videre var partiet tydelig på at det først og fremst skulle bygges ut 
hel- og halvdagsplasser, og at tilbudet til de yngste barna skulle prioriteres spesielt.

Da Arbeiderpartiet ønsket en kraftig økning i barnehagedekningen, er det ikke underlig at  
partiet hadde en pragmatisk holdning overfor de private aktørene. Man skjønte antageligvis at full 
dekning ville bli vanskelig uten at de private var med på laget. Det var dessuten slik at godt over 
40 prosent av barnehagene ikke var offentlig eid på midten av 1980-tallet.20 Til tross for offentlig 
ekspansjon i 1970- og 80-årene, var altså private barnehager fremdeles viktige i norsk familiepolitikk. 
I tiden fremover skulle Arbeiderpartiet vise seg å bli enda vennligere innstilt overfor private 
barnehager.

«Barnehager mot år 2000»
Under Willoch-regjeringen dreide debatten om barnehager seg mest om kristen formålsparagraf og 
korttidsplasser. Dette overskygget til tider den viktige diskusjonen omkring utbyggingstakt og det 
økende behovet. Men i mai 1986 var det duket for Gro Harlem Brundtlands andre regjering – den 
såkalte kvinneregjeringen.

Ved utgangen av 1986 hadde dekningsgraden i barnehagene nådd 29 prosent i aldersgruppen null til 
seks år, men bare 13 prosent av førskolebarna hadde heldagsplass.21 Det var dessuten slik at det var 
langt lavere dekning for de minste barna. Dette skyldes i stor grad at det ble regnet som mer naturlig 
at mor var hjemme med barna til de var omkring tre år, enn det for eksempel er i dag. Samtidig 
gikk stadig flere kvinner ut i lønnet arbeid. Behovet for barnehageplasser var med andre ord sterkt 
voksende. 
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Med kvinneregjeringen i spissen ble barnehageutbygging for alvor ansett som et av de viktigste 
kravene i likestillingskampen. Men det var en lang vei å gå. Dette er nok mye av grunnen til at 
man begynte å tenke nytt i Arbeiderpartiet omkring hvordan man skulle løse utfordringen. For 
eksempel får man i partiets valgmanifest fra 1987 inntrykk av at Arbeiderpartiet ønsket nytenkning i  
forholdet mellom offentlig og privat sektor. Her sto det blant annet at «ikke alle oppgaver må 
løses gjennom det offentlige», og at «valget mellom offentlig eller privat drift må gjøres ut fra den 
driftsform som best tjener brukernes interesser».22 Mer eksplisitt om barnehager ble det påpekt 
at det vil ta tid før behovet for barnehageplasser kan dekkes, og at partiet derfor vil «legge til rette 
for at flere og nye ressurser kan mobiliseres til barnehageutbygging».23 Samtidig uttrykte partiet i 
valgmanifestet en frykt for at privat finansierte, kommersielt drevne barnehager kunne medføre 
et oppdelt barnehagetilbud, avhengig av den enkeltes økonomi. Arbeiderpartiet ville altså ha  
offentlig kontroll, men partiet ble stadig mer åpent for private bidrag. I dag er det samme aktuelt; 
svært få ønsker private velferdstjenester som er avhengige av den enkeltes økonomi, derfor er  
det et poeng at det offentlige finansierer privat drift.

I 1987 la Brundtlands kvinneregjering frem en egen barnehagemelding med tittelen «Barnehager 
mot år 2000».24 Meldingen slo fast målet om full barnehagedekning omkring år 2000. Full 
barnehagedekning ble definert som plass til alle barn mellom ett år og skolealder der familiene 
ønsket det. Beregninger viste at dette omfattet omkring 70 prosent av barna, men meldingen 
argumenterte for at det i fremtiden kunne dreie seg om så mye som 90 prosent. Videre var den  
klar på at det ville ta 40 år før målet kunne bli nådd, dersom utbyggingen fortsatte i samme tempo 
som i perioden 1982–1985.

Barnehagemeldingen tallfestet at 70 prosent dekning betydde 175 000 nye barnehageplasser i 
perioden frem til år 2000 for barn mellom ett og seks år. Videre antok man at behovet for korttids- 
og deltidsplasser stort sett var dekket av det tilbudet som allerede fantes. Det var altså behov for  
175 000 nye heldagsplasser, og mange av disse måtte tilpasses barn under tre år. I denne alders-
gruppen var nemlig spriket mellom tilbud og etterspørsel størst. Med andre ord var det store deler 
av den mest kostnadskrevende utbyggingen av barnehagesektoren som gjensto.25 Det var derfor 
åpenbart at private barnehager hadde sin naturlige plass i det nasjonale utbyggingsprogrammet.

Regjeringen regnet med at det ville være en betydelig andel private barnehager som måtte få  
offentlig tilskudd, og påpekte at «hensynet til raskest mulig utbygging tilsier at private barnehager  
bør ha rett til statstilskudd, uavhengig av kommunens økonomi».26 Kvinneregjeringens barnehage-
melding var rett og slett en utvetydig invitasjon til private aktører av ulikt slag om å satse på barne-
hager.27 Da meldingen ble debattert, uttrykte Høyre glede over at Arbeiderpartiet bidro til «bred 
enighet om at uten en større privat medvirkning til bygging og drift av barnehager enn i dag, når 
vi ikke målet».28 Det ble også flertall for forslagene i Brundtland-regjeringens melding, selv om 
Kristelig Folkeparti mente at man burde bruke de statlige barnehagepengene til kontantstøtte for 
barn under tre år. Sosialistisk Venstreparti var det eneste partiet som stemte for å lovfeste barns  
rett til barnehageplass, et forslag partiet også hadde fremmet tidligere, men som ikke ble en realitet 
før etter tusenårsskiftet.

Barnehagemeldingens varsel om økt statstilskudd, sammen med den økte etterspørselen etter 
barnehager, la grunnlaget for kommersiell drift av barnehager fra slutten av 1980-årene.29 
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Arbeiderpartiet hadde tidligere, som vist, ikke vært utelukkende negativ til privat drift, men  
samtidig var partiet noe mer restriktive overfor private aktører enn det de borgerlige partiene  
var. Med Brundtlands kvinneregjering ble partiet langt mer pragmatisk i synet på private  
barnehager. Følgende tekstutdrag, ført i pennen av Grete Berget, tidligere rådgiver for Gro Harlem 
Brundtland og barne- og familieminister, er i så måte illustrerende:

«I min barnehagetilnærming tenkte jeg nok mer pragmatisk enn ideologisk når det gjaldt 
spørsmålet om privat eller offentlig tilbud. Likevel var jeg svært så ideologisk når det gjaldt 
likestilling, på kvinnene og familienes vegne. Jeg var opptatt av muligheten til å kombinere 
barn og jobb, og at alle skulle ha friheten til å velge begge deler. Valget mellom barn og jobb 
må kvinner i mange land fortsatt ta den dag i dag.

Paradoksalt nok ble privat barnehage min redning når det gjaldt begge våre jenter. Døtrene våre 
fikk aldri tilbud om kommunal plass. Statsråder måtte som alle andre stille seg i barnehagekø, 
og den var for lang til at vi kunne nå fram. Vår lille familie fikk i praksis oppleve at også private 
tilbud var gode tilbud».30

Det foregikk debatter internt i partiet omkring aksepten for private barnehager. For noen 
var det ideologisk uakseptabelt med noe annet enn offentlig utbygging alene.31 Men det var 
altså pragmatikerne, de som hadde en realistisk tilnærming til barnehageutbygging og full 
barnehagedekning, som vant frem.

Nittitallet
I 1990-årene fortsatte Arbeiderpartiet å stimulere til økt barnehageutbygging i privat regi
Brundtland-regjeringens langtidsprogram for den kommende valgperioden ble fremmet i 
Stortinget våren 1989.32 Her ble hovedtrekkene fra barnehagemeldingen gjentatt, og det ble 
trukket frem at desentraliseringen av godkjenningsmyndigheten til lokalt nivå ville fungere som 
en forenkling som skulle oppmuntre til fortsatt vekst i den private barnehageetableringen. Videre 
pekte Arbeiderpartiets arbeidsprogram for perioden 1990–1993 på at «flere og nye ressurser 
bør mobiliseres i barnehageutbyggingen», og at samarbeid mellom kommunene, næringslivet  
og organisasjoner kunne gi nye muligheter til utbygging og drift av barnehager.33 Nye løsninger  
ble ansett som et viktig supplement til offentlig utbygging og drift, slik at den høye utbyggingstakten 
kunne videreføres.

Det var først og fremst private aktører som drev frem nittitallets ekspansjon innen barnehage-
utbygging.34 Veksten i antall familiebarnehager var stor, spesielt i første halvdel av tiåret. Mellom 
1990 og 1996 kom det nærmere 11 000 nye plasser. Drøyt 20 prosent av den totale økningen av 
antall barnehageplasser i første halvdel av 1990-årene var i familiebarnehager, først og fremst i 
privat regi. Det var de private kommersielle som stort sett drev 41 timer pluss-tilbudet (det tilbudet 
som i dag er klart mest vanlig). Kommersielle aktører sto altså i stor grad for det mest kostnads-  
og ressurskrevende tilbudet – et tilbud som var svært viktig for familier hvor både mor og far var  
i full jobb. Det offentlige eierskapet var på topp i 1990, da 58,9 prosent av barnehagene var  
offentlig eid. I 1998 hadde den offentlige andelen sunket til 48,7 prosent. Samtidig hadde antall 
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barnehager økt fra 4649 i 1990 til 6178 i 1998. Muligheten til forretningsmessig barnehage- 
drift var mye av grunnen til at innslaget av private barnehager igjen økte. Fra 1990 til 1993 økte 
andelen barnehagebarn som gikk i privat barnehage fra 36 til 40 prosent, og der holdt prosenten 
seg frem til tusenårsskiftet. Private aktører drev altså ca. 40 prosent av plassene og ca. 50 prosent  
av barnehagene i slutten av 1990-årene.

I første halvdel av 1990-tallet var det en sterk tilvekst av antall barnehager og barnehageplasser, 
men i andre halvdel stoppet veksten nesten opp, først den kommunale utbyggingen, senere også 
den private etableringen. I 1995 var dekningsgraden for alle barn mellom null og seks år like over 
44 prosent. Dekningsgraden økte til 52 prosent i år 2000. Dette skyldes i stor grad seksårsreformen 
i 1997, som førte til at seksåringene gikk over i skole. Dermed økte barnehagedekningen for de 
yngre årskullene. I tillegg kom kontantstøtten på slutten av nittitallet,35 som sørget for at behovet 
for barnehageplasser til de aller yngste ble noe mindre. Det er likevel påfallende at det totalt sett 
var en nedgang i antall barnehageplasser i andre halvdel av nittitallet, godt illustrert ved at tallet 
på barn i barnehage var det samme i 2001 som det var i 1996.36 De økonomiske virkemidlene  
var rett og slett for svake. På begynnelsen av 2000-tallet var det ikke nok plasser til å dekke den 
økende etterspørselen – behovet for barnehager var fremdeles enormt.

Samtidig med økt statlig støtte til sektoren, trakk kommunene seg gradvis mer ut på nittitallet.37 
Bare litt under halvparten av de private aktørene fikk kommunal støtte i 1998. Det er noe usikkert 
hvorfor det ble slik, kommuneøkonomi er trolig ett svar. Det er dessuten sannsynlig at økningen 
i etterspørselen etter barnehageplass, samt den usikkerheten som seksårsreformen skapte, både 
for kommunenes planlegging og de private tilbyderne, var undervurdert. Foreldrebetalingen 
dekket i samme periode en stadig større del av barnehagenes driftsutgifter. Utover i 1990-årene 
ble det større forskjeller mellom de private barnehagene – fra store profesjonelle aktører med 
et godt og etablert samarbeid med kommunene, til foreninger og foreldregrupper som var mer 
eller mindre profesjonelle, enkeltpersoner, og også flere som drev rent kommersielt. I mange av de 
store kommunene var den foreldrebetalingen som de private barnehagene krevde, bare realistisk 
å betale for småbarnsfamilier med god økonomi. Disse familiene ble derfor overrepresentert i de 
private barnehagene, samtidig som det ble færre familier med full betalingsevne i de kommunale 
barnehagene. Dette førte til inntektstap for kommunene. Etter hvert tok også noen kommuner 
etter de private når det gjaldt forhøyet foreldrebetaling. Med andre ord var det foreldre med høy 
sosioøkonomisk status og høy inntekt som fikk dra størst nytte av barnehagene, en tendens som 
hadde vært dokumenterbar siden slutten av 1980-årene. Barnehagesektoren hadde altså et stort 
behov for endring, og like etter tusenårsskiftet kom reformen som endret alt.

Barnehageforliket
En av de viktigste reformene, om enn ikke den aller viktigste, i norsk barne- og familiepolitikk, er  
det såkalte barnehageforliket, som ble forhandlet frem i 2003. Før barnehageforliket hadde man 
et stort, svart og uregulert marked for tjenester innenfor barneomsorg, av den velkjente typen 
praktikant- og dagmammaordninger. Slike tilbud hadde et svakt pedagogisk tilbud, og det var et 
marked uten innsyn og uten tilsyn. Barnehageforliket var avgjørende for at denne typen virksomhet 
nærmest har forduftet.
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Siden slik virksomhet vanligvis var svart, er det vanskelig å få klar oversikt over omfanget av 
den, men det finnes noen tall som uansett gir et bilde av omfanget.38 1980-årene har blitt kalt 
dagmammavirksomhetens tiår. I midten av tiåret ble antall barn passet av dagmammaer fordoblet 
i løpet av en fireårsperiode – fra 30 000 til 60 000. Toppen ble registrert i 1989 da 22 prosent  
av foreldrene brukte dagmamma. På dette tidspunktet var det 35 000 dagmammaer i virksomhet, 
og deres årlige omsetning ble beregnet til en milliard kroner per år. Fra og med 1990 gikk bruken  
av dagmamma noe nedover, og i 2002 var det 12 prosent av foreldrene som brukte dagmamma.  
I en undersøkelse fra 2002 svarte kun 26 prosent av brukerne at dagmammaen betalte skatt.

Opptakten til barnehagereformen kom i stortingsmelding nr. 24 om barnehager.39 Det var Øystein 
Djupedal fra Sosialistisk Venstreparti og Siv Jensen fra Fremskrittspartiet som tok initiativ til 
hvordan Norge skulle løse barnehagefloken. Da Hill-Marta Solberg så planen til disse to, ble også 
Arbeiderpartiets støtte lovet. Gjennom flere møter mellom de tre representantene fikk de meislet 
ned detaljene i en avtale som kunne tas opp til votering i Stortinget.40 Senere kom det også støtte 
fra Senterpartiet. Denne alliansen gikk imot mindretallsregjeringens egen barnehagepolitikk, men 
opposisjonen og regjeringen inngikk etter hvert et forlik.41 Sommeren 2004 ble barnehageforliket 
vedtatt av Stortinget.

Forliket innebar at alle familier som ønsket det, skulle få tilbud om barnehageplass. Det var basert 
på økonomisk likebehandling av både kommunale og private barnehager og samordnede opptak. 
Det ble også satt en maksimalgrense for foreldrebetaling. Reformen innebar videre en rett til 
barnehageplass, som ble lovfestet i 2009.

Barnehageforliket har ført til at flere kvinner kan delta i arbeidslivet for fullt. Antallet deltids-
arbeidende kvinner har gått betraktelig ned siden reformen ble vedtatt. Den kan derfor også betegnes 
som en likestillingsreform.

Uten Arbeiderpartiets støtte til barnehagereformen, ville den trolig ikke ha blitt vedtatt. Men ser 
man på partiprogrammet til partiet for perioden 2001–2005, vedtatt i november 2000, er det ikke 
underlig at Arbeiderpartiet raskt støttet opp om forslaget. I programmet blir det konstatert at  
målet om full barnehagedekning i år 2000 ikke var nådd, og om partiets barnehagepolitikk står det 
følgende:

«Arbeiderpartiet vil at private og offentlige barnehager skal likebehandles i forhold til offentlig 
støtte. Dette må innebære at de private innlemmes i de kommunale barnehageplanene, og at 
det utarbeides krav til de private om blant annet felles opptak og ansvar for barn med spesielle 
behov. Slik kan de private barnehagene gis økt økonomisk trygghet, og vi unngår et todelt 
barnehagetilbud».42

Partiet var altså for økonomisk likebehandling av private og offentlige barnehager allerede i år  
2000, tre år før barnehagereformen ble fremforhandlet, og fire år før den ble vedtatt. Det er også 
tydelig at partiet var smertelig klar over det delvis todelte barnehagetilbudet som eksisterte i årene 
før tusenårsskiftet. Ved å likebehandle de private og de offentlige aktørene, kunne man i større  
grad innlemme de private aktørene i den offentlig finansierte barnehagesektoren, og slik sett unngå 
et todelt tilbud.
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Skulle man i dag bestemme seg for å droppe likebehandling av private og offentlige barnehager,  
fordi noen av de private aktørene har fortjenestemotiver, risikerer man igjen å få en todelt 
barnehagesektor.

Resultatene av barnehagereformen er ikke til å ta feil av. I år 2000 gikk 78 prosent av barn mellom  
tre og fem år i barnehage, mot over 97 prosent i 2019.43 I samme tidsrom har andelen av barn 
i alderen ett til to år i barnehage gått opp fra under 40 prosent til over 84 prosent. Den totale 
andelen av barn i alderen ett til fem år i barnehage gikk opp fra like over 60 prosent i år 2000 til 
over 92 prosent i 2019. I 2019 var det over 275 000 barnehageplasser. Og i motsetning til tidligere 
representerer de aller fleste barnehageplassene i dag en oppholdstid på 41 timer eller mer. I tillegg 
regnes kvaliteten på norske barnehager som veldig god. Det er en av de velferdstjenestene som folk 
er mest fornøyde med. Kontantstøttens skjebne er i så måte illustrerende – den ble ikke så populær 
som Kristelig Folkeparti forventet, fordi «alle» etter hvert ville sende barna sine i de gode norske 
barnehagene.

Det hadde ikke vært mulig å bygge ut barnehagetilbudet så mye og så raskt uten å benytte seg  
av private aktører. 10 år etter forliket gikk 82 000 flere barn i barnehage, 51 300 av disse barna  
gikk i en privat barnehage.44 Mellom 2003 og 2017 økte antallet kommunale barnehageplasser 
fra 114 000 til 141 000, en økning på 24 prosent, mens antallet private barnehageplasser økte fra 
87 000 til 139 000, en økning på 62 prosent.45 I dag er ca. 53 prosent av norske barnehager private.46 
Nettopp fordi også private aktører så verdien av å investere i barnehageplasser, kunne man utvide 
tilbudet på en slik måte.

Tiden etter barnehageforliket
Etter barnehagereformen ble det en kraftig økning i antall barnehageplasser – private aktører sto 
for den mest omfattende utbyggingen. Likebehandling fungerte i tråd med intensjonen om økt 
utbygging. Da det står i Arbeiderpartiets program fra 2005 at «private og offentlige barnehager 
skal likebehandles», er det tydelig at dette var en intensjon partiet fortsatt hadde da det fikk 
regjeringsmakten på nytt samme år.47 Arbeiderpartiet var i programmet også opptatt av at barnehager 
bidro til sosial utvikling, og at alle som ønsket det, skulle få plass til en rimelig pris.

I partiprogrammet for perioden 2009–2013 nevnte ikke Arbeiderpartiet eksplisitt likebehandling 
av private og kommunale barnehager, men det ble trukket frem at partiet «vil sikre likeverdige 
lønns- og arbeidsforhold for ansatte i private og kommunale barnehager».48 Partiet har også fått 
det som ønsket. I 2019 hadde over 95 prosent av ansatte i private barnehager vanlige tariffavtaler.49 
I programmet fra 2013, det året som partiet mistet regjeringsmakten, var man igjen tydelig på 
holdningen til private. Her skrev Arbeiderpartiet at «ideelle og andre private velferdstilbydere er 
et nyttig supplement til det offentlige tilbudet. Et mangfold av metoder, innovasjon og nyskapning 
vil kunne bidra til videreutvikling av tjenestetilbudet».50 Videre at partiet ønsker å «likebehandle 
offentlige og private barnehager».51 Når det gjelder programmet for gjeldende stortingsperiode 
(2017–2021), ser man ingen holdningsendring når det gjelder private aktører. Det blir trukket frem 
at «gode barnehager er blant de viktigste arenaene for integrering og inkludering, og at de i tillegg 
er viktige for likestilling mellom kvinner og menn», samt at partiet vil «gi kommuner adgang til å 
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stille samme krav til private og offentlige barnehager».52 Fra tiden før barnehageforliket, til og med 
gjeldende stortingsperiode, har Arbeiderpartiet altså ønsket likebehandling av private og offentlige 
barnehager.

Målet med barnehagereformen var å bygge ut kapasiteten i sektoren raskt. Derfor opprettet  
staten flere økonomiske støtteordninger for å gi insentiver til å etablere og drive private barnehager. 
Private aktører fikk et investeringstilskudd, full momskompensasjon og gunstige lån i Husbanken.53 I 
tillegg var det flere private aktører som fikk billige tomter av kommunene, noen ganger også gratis. 
Dette er mye av grunnen til at vi i de siste årene har sett tilsynelatende høy profitt i barnehagesektoren. 
Mange har realisert den økonomiske fordelen de fikk, gjennom støtteordningene og de billige 
tomtene, som gevinst ved salg av barnehagene og/eller eiendommene. Samlet opptjent egenkapital 
i sektoren har vokst fra under 500 millioner kroner i 2007 til nesten fire milliarder kroner i 2016 – 
og når barnehagene har blitt solgt, har eierne realisert den opptjente egenkapitalen.54 Eierne har 
dessuten oppnådd gevinst på salg av selve tomten, fordi eiendommene var billige og siden har 
steget betydelig i markedsverdi. I tillegg har rentene sunket, noe som har bidratt til at kjøpere har 
vært villige til å betale mer for eiendommene. Disse gevinstene er noe som både kommersielle og 
ideelle aktører, store som små, har oppnådd. Men det er på grunn av den historiske utviklingen at 
dette har vært mulig. Vi kan trolig slå fast at slike gevinster er en del av en historisk overgangsfase. 
Det meste tyder på at driftsmarginen er på et normalnivå for denne typen virksomhet.

Det er nok mulig å argumentere for at det har vært en form for reguleringssvikt, fordi man ikke så 
at det var mulig å oppnå slike gevinster i fremtiden da barnehagereformen ble vedtatt like etter 
tusenårsskiftet. Men da barnehageforliket ble vedtatt, var det full barnehagedekning som sto i  
fokus. Og selv om man skulle mene at det har vært en form for reguleringssvikt, er det liten tvil om 
at dette har vært en liten pris å betale. Private aktører har vært, og er fremdeles, særdeles viktige 
for at vi har klart å gjennomføre en av de store, sosiale reformene i vår tid. Det er en reform som 
har bidratt til å gi barn over hele landet en bedre hverdag, samt bidratt til at Norge i dag er et av 
historiens mest likestilte samfunn. Reformen har dessuten sørget for at vi har unngått et todelt 
barnehagemarked – ett offentlig og ett uregulert privat, som bare noen få har råd til. 

Tilskuddsordningen for private barnehager har vært gjennom flere endringer siden barnehageforliket 
ble vedtatt. I begynnelsen var tilskuddet delt mellom en statlig og en kommunal del, hvor den 
statlige delen var lik for barnehager i hele landet, og hvor de kommunale tilskuddene ble tilpasset 
etter kostnadsnivået i den enkelte kommunenes egne barnehager.55 I dag kommer hele tilskuddet 
fra kommunene. Det lovmessige utgangspunktet er at kommunene skal likebehandle private 
barnehager med sine egne. Støtten til private barnehager, enten de er ideelle eller kommersielle, 
utmåles altså ut fra kostnadsnivået i de kommunale barnehagene i den samme kommunen. Hvis 
den enkelte kommunen driver sine barnehager dyrt, kan fortjenesten og overskuddet hos de private 
bli større. Barnehagesektoren er en gigantisk sektor, derfor kan selv små forskjeller i for eksempel 
sykefravær mellom offentlige og private drivere slå ut relativt mye.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har BDO utformet en rapport om barnehagesektoren.56 
Rapporten viser at seks av de største aktørene samlet utgjorde ca. fem prosent av alle private 
barnehager i 2007, mens de utgjorde ca. 17 prosent i 2016. Markedsandelen til de seks største 
aktørene, målt i antall barn, har økt fra ca. 11 prosent av det private barnehagemarkedet til ca. 
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32 prosent i samme tidsrom. Den totale markedsandelen til disse aktørene, når man slår sammen 
både det private og kommunale markedet, utgjorde om lag ni prosent av alle barnehager og ca. 16 
prosent av alle barn i 2016. De seks største barnehageaktørenes samlede andel av resultat før skatt 
utgjorde nesten 60 prosent i den private delen av sektoren i 2016. Markedsandelen til de største 
aktørene har altså økt. Derfor hevder noen at de store kommersielle kjedene fortrenger de små og 
de ideelle aktørene i barnehagesektoren. Dette har for eksempel vært et gjentagende poeng fra 
partiet Rødt. Men det gir ikke et helt riktig bilde.

Flere lover og forskrifter, samt mer komplekse tjenester, har gitt rom for større innslag av store 
kommersielle aktører, fordi de har kompetanse og økonomiske forutsetninger for å kunne levere 
tjenester i tråd med de kravene som blir satt av det offentlige. I barnehagesektoren har kravene 
til innholdet i barnehagene – personalkrav og normer, reguleringer med mer – forandret seg siden 
barnehageforliket i 2003. Når andelen av store kommersielle aktører har økt, har det trolig mye å 
gjøre med økte krav, både i henhold til kvalitet og risiko, fra myndighetenes side.

Utviklingen etter barnehageforliket er også en historie om idealister, foreldre og sosiale entre-
prenører som etablerte nye barnehager under opptrappingen til full barnehagedekning. Disse 
aktørene fikk, som nevnt over, både økonomiske støtteordninger og billige tomter for å etablere 
seg. Siden har flere slike mindre barnehageeiere mistet interessen for barnehagedrift, blant annet 
fordi deres egne barn har kommet over barnehagealder. Når disse aktørene har ønsket å selge 
seg ut, er det ikke store internasjonale konserner som har kjøpt dem opp, men det har kommet 
organisasjoner, bedrifter og foretak som har kjøpt barnehagene og drevet dem videre. Dette har ført 
til at aktørene som fikk flere fordeler da de etablerte barnehagene, til tider har sittet igjen med en 
noe høy fortjeneste. Poenget her er at det ikke nødvendigvis er de kommersielle som har ekspandert 
og fortrengt de ideelle, men at det trolig er flere ideelle aktører som har solgt seg ut etter eget  
ønske.

Det er dessuten slik at det fremdeles finnes mange forskjellige typer eiere av private barnehager,  
både ideelle og andre små aktører.57 I 2018 var 383 barnehager foreldreeiet, 356 eid av 
enkeltpersoner, 151 eid av stiftelser, 93 eid av menigheter/trossamfunn, 33 eid av pedagogiske/
ideologiske organisasjoner og 27 eid av studentsamskipnader. Med andre ord er ikke alle barnehager 
i aksjeselskapets form eller en del av større konserner.

Konklusjon
Barnehagepolitikk har stått sentralt i Arbeiderpartiet i over 50 år. Partiet har, sammen med  
Sosialistisk Venstreparti, vært barnehagepartiet over alle barnehagepartier. Barnehager har vært 
i fokus siden 1970-årene i partiet. Her er det på sin plass å trekke frem at man kunne ha skrevet 
egne notater om hvordan noen av de borgerlige partiene, i etterpåklokskapens lys, var relativt 
bakstreverske i sitt syn på barnehager og familienes valgfrihet.

I hele perioden har Arbeiderpartiet hatt et relativt avslappet forhold til privat drift. Partiet har  
vært noe mer skeptisk til private tilbydere enn de borgerlige partiene. Men fra slutten av 1980-årene 
har det hele tiden vært en tydelig pragmatisme i partiets forhold til private barnehager.
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Med Gro Harlem Brundtlands kvinneregjering kom det inn en nytenkning i forholdet mellom  
offentlig og privat sektor. Partiet erkjente allerede i slutten av åttiårene at private barnehager  
måtte være med i det nasjonale utbyggingsprogrammet. Tre år før barnehageforliket var 
Arbeiderpartiet for å likebehandle private og offentlige barnehager når det gjaldt økonomisk  
støtte. Og uten partiets tilslutning ville ikke barnehagereformen ha blitt vedtatt i Stortinget.

Når det gjelder spørsmålet om privat eller offentlig barnehagetilbud, kan vi konkludere med at 
Arbeiderpartiet har vært mer pragmatisk enn ideologisk i de siste 30 årene. Likevel har partiet vært 
svært ideologisk når det gjelder likestilling, på kvinnenes og familienes vegne.

Private barnehager har vært særs viktige opp gjennom årene. De bidro til dekning i alle år før 
barnehageforliket, og de private har stått for den mest omfattende utbyggingen også etterpå. 
Barnehagereformens invitasjon til private aktører, både ideelle og kommersielle, har vært 
avgjørende for at svart barneomsorgsvirksomhet nærmest har forduftet. Private har bidratt til et 
bedre pedagogisk tilbud og en bedre hverdag for nesten alle barn her i landet, samtidig som at de 
har bidratt til økt likestilling i over 50 år.

Ved å likebehandle de private og de offentlige aktørene, har man i større grad kunnet innlemme 
de private i den offentlig kontrollerte og finansierte barnehagesektoren, og slik sett unngått et 
todelt tilbud. Skulle man i dag bestemme seg for å droppe likebehandling av private og offentlige 
barnehager, fordi noen av de private aktørene har fortjenestemotiver, risikerer man igjen å få en 
todelt barnehagesektor. Og i den siste tiden er det mye som tyder på at Arbeiderpartiet vil bytte ut 
pragmatismen med lånt ideologi.

På partiets nettsider står det i skrivende stund at Arbeiderpartiet vil «hindre at kommersielle  
selskaper skal kunne hente ut store gevinster fra barnehagesektoren», og at «våre felles 
velferdstjenester skal ikke være et sted å investere for å hente ut profitt».58 Det er usikkert hva 
partiet mener med store gevinster. Hvordan man skal bestemme hva som er store og små gevinster, 
er dessuten høyst uklart, og kan skape flere fallgruver. I Oslo kommune, hvor Arbeiderpartiet  
har makten, er man i gang med å bruke flere hundre millioner kroner på å kjøpe opp private 
barnehager, fordi man ikke ønsker dem velkommen lenger. For eksempel har kommunen betalt 
65 millioner kroner for en enkeltstående barnehage.59 Videre stiller partier som Rødt og Sosialistisk 
Venstreparti i dag krav til profittfri velferd om partiene skal samarbeide med Arbeiderpartiet i  
neste stortingsperiode, og i sommer uttalte Jonas Gahr Støre til VG at «velferden bør være  
profittfri».60 Betydelige gevinster ved salget av noen private barnehager, som vist til over, og som 
mest sannsynlig er en del av en historisk overgangsfase, har trolig bidratt til disse holdningene.

Det kan altså se ut som at Arbeiderpartiet vil gå inn for å fjerne alle barnehager med et snev  
av profittmotiv. Skulle partiet gå inn for dette, og dermed bytte ut den historiske pragmatismen  
med en slags fornyet ideologi, kan det få store konsekvenser for familier i hele landet.

Private barnehager er en særdeles viktig del av det norske velferdssamfunnet. I dag går ca.  
halvparten av barna i privat barnehage. Dette utgjør om lag 140 000 barn. Private barnehager er 
derfor helt avgjørende for at kommunene skal kunne oppfylle retten til barnehageplass. Dersom  
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det offentlige skal overta nesten alle disse barnehagene, er det store farer for at dette vil føre til  
ny reguleringssvikt av en eller annen art. Det vil trolig også bli svært dyrt.

Foreldreundersøkelser viser at private barnehager hele tiden har gjort det noe bedre enn  
kommunale barnehager.61 Foreldrene til barna i private barnehager er mer fornøyde med leker, 
utstyr og mattilbud. Det er dessuten slik at konkurransen dem imellom ser ut til å gjøre hele sektoren 
bedre.

Fordelene med å ha private barnehager, sammen med de kommunale, er at det kan bidra til et  
mer allsidig pedagogisk tilbud, at ulike tilbydere kan lære av hverandre og dermed bidra til et  
bedre barnehagetilbud totalt sett, at det kan gi større fleksibilitet fordi det normalt er lettere og  
raskere for private å tilpasse tilbudet etter skiftende behov, og fordi private barnehager 
gjennomgående drives billigere enn kommunale.

Private barnehager har et kostnadsnivå som ligger godt under tilsvarende kommunale, og  
kommunene betaler gjennomgående mindre for plasser i private enn i kommunale barnehager. 
På oppdrag fra Private Barnehagers Landsforbund har Agenda Kaupang foretatt beregninger som 
tyder på at norske skattebetalere har spart rundt 2,3 milliarder kroner hvert år ved å benytte  
private barnehager i stedet for kun kommunale.62 Det aller meste tyder dessuten på at driftsmarginen 
er på et normalnivå for denne typen virksomhet.

Barnehagepolitikken har siden barnehageforliket vært vellykket. Det finnes enkelte eiere som  
ikke har fulgt reglene – noe som selvsagt skal slås ned på. Hvis tilskuddsordningene er feilkalibrert, 
bør man, etter at en ekspertgruppe har fått sett på totaliteten, gjøre endringer.63 Men løsningen  
på velferdsstatens fremtidige utfordringer er ikke å kaste ut alle aktører med fortjenestemotiv.  
Vi bør ha en barnehagesektor der det offentlige er nysgjerrig på hva de private aktørene gjør bedre 
og lærer av dette. Gjennom en barnehagesektor der private og offentlige barnehager oppmuntres 
til å inspirere hverandre, slik at vi får mer innovasjon og nyskaping, kan vi videreutvikle sektoren for 
barnas beste.

I hele partiets storhetstid har Arbeiderpartiet sagt nei til ytre-venstrepolitikk og ja til gode løsninger. 
Nyanser og løsningsorientering har vært et kjennemerke ved partiets politikk. I stedet for å føye 
seg etter aktører som snakker ned det private tilbudet, vil Arbeiderpartiet forhåpentligvis holde på 
partiets historiske pragmatisme.

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt kunnskap og oppslutning om 
liberale verdier, institusjoner og løsninger, og fremme en samfunnsutvikling basert på respekt for 
individets frihet og personlige ansvar. Civita er uavhengig av politiske partier, interesseorganisasjoner 
og offentlige myndigheter. Den enkelte publikasjons forfatter(e) står for alle utredninger, konklusjoner 
og anbefalinger, og disse analysene deles ikke nødvendigvis av andre ansatte, ledelse, styre eller 
bidragsytere. Skulle feil eller mangler oppdages, ville vi sette stor pris på tilbakemelding, slik at vi kan 
rette opp eller justere. 

Ta kontakt med forfatteren på aslak@civita.no eller civita@civita.no.
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