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Utjevning av sosiale forskjeller og behovet for å revidere 

inntektssystemet for kommunene.  

Del 2. Barnehagedekningen og etterspørselskriteriene Innbyggere med høyere 

utdanning og Barn 1 år uten kontantstøtte  

Arve Negaard, høyskolelektor, Høgskolen i Østfold 

1. Innledning

Hvorfor reproduserer norske barnehager og skoler sosiale ulikheter? 

Dette er den andre artikkelen i en serie på tre artikler om inntektssystemet for kommunene. 

Det er bred politisk enighet om at kommunene skal kunne tilby likeverdige tjenester i hele landet. 

Gjennom barnehagen og skole skal kommunene gi tidlig innsats for å forebygge sosiale ulikheter i 

utdanning og helse. Bevilgningene som fordeles gjennom delkostnadsnøklene for barnehage og skole 

skal gi alle kommuner en økonomisk mulighet til å gi et slikt tjenestetilbud. 

Samtidig som Stortinget bevilger betydelige ressurser til å gjennomføre denne politikken, øker de 

sosiale forskjellene i Norge, og de øker mer enn i land vi sammenligner oss med. Det kan selvfølgelig 

ha andre årsaker enn barnehage- og skolepolitikken. Men det ser ut som barnehage og skole i Norge 

reproduserer sosiale forskjeller i større grad enn det som skjer i våre naboland. Barn fra familier med 

lav utdanning og inntekt er overrepresentert blant barn og unge som faller fra i videregående skole 

og i arbeidslivet.  

Hva kan det komme av at vi som nasjon ikke lykkes i arbeidet med å utjevne sosiale forskjeller? Kan 

en del av forklaringen være at bevilgningene som skal møte denne utfordringen, ikke i tilstrekkelig 

grad når frem dit hvor behovene er størst, og dit mulighetene til skape endring er størst?  

Det er vanskelig å avdekke denne typen systemsvikt. Det er så mange faktorer som spiller sammen, 

at årsaksforholdene lett blir uklare. For å bidra til en bedre forståelse, har jeg valgt å grave dypt på 

ett avgrenset punkt, for å se om det kan avdekke prinsipielle og strukturelle forhold, som kan gi noe 

av svaret på spørsmålet.  

Djevelen ligger i detaljene 

For å bryte den negative trenden med reproduksjon av sosiale ulikheter, har folkehelseforskere og 

tjenesteforskere anbefalt tidlig innsats gjennom forsterkende tiltak i universelle tjenester som 
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barnehage og skole [24]. Disse universelle velferdstjenestene er i hovedsak finansiert gjennom de frie 

inntektene i inntektssystemet for kommunene.  

I Kommunal Økonomi nr 8 2019 presenterte jeg oppbyggingen og strukturen i inntektssystemet for 

kommunene. Stortinget har vedtatt at kommunene skal få full kompensasjon for forskjeller i utgifter 

til barnehage og skole som skyldes at den sosiale strukturen varierer fra kommune til kommune. 

Likevel legger Stortinget ingen vekt på at den sosiale strukturen varierer, når bevilgningen som skal 

finansiere barnehage og skole blir fordelt mellom kommunene. Artikkelen forklarer dette glippet 

med en blindsone i den metoden som Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) og senere 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har lagt hovedvekten på i fastsettingen av 

kostnadsnøkkelen. Kostnadsnøkkelen blir brukt til å fordele bevilgningene mellom kommunene. [25]. 

I denne artikkelen er fokuset snevret enda mer inn, ut fra teorien om at djevelen ligger i detaljene. 

Oppmerksomheten er rettet mot barnehagesektoren. Tidlig innsats må begynne i barnehagen. 

Artikkelen retter oppmerksomheten mot det statistiske grunnlaget som kostnadsnøkkelen i 

inntektssystemet bygger på, og bruker delkostnadsnøkkelen for barnehage som eksempel. Den 

konkluderer med at statistikken til dels er misvisende, og at etterspørselskriteriene som Stortinget 

bruker for å fordeler penger mellom kommunene, direkte motvirker Stortingets politikk for å 

redusere sosiale ulikheter.  

Nå begynner denne argumentasjonen å sette sitt preg på den politiske debatten. I 2018 vedtok 

Stortinget at regjeringen skal sette ned et bredt sammensatt utvalg som skal gå gjennom 

inntektssystemet for kommunene. Da Folkehelsemeldingen ble behandlet i Stortinget i juni 2019, 

skrev komitemedlemmene fra DnA, Sp og SV at det er bekymringsfullt at de sosiale forskjellene i 

Norge er økende, og at de faktisk øker mer enn i andre land. De minnet om at det er et stort 

uutnyttet potensial for utjevning av sosiale forskjeller gjennom tiltak i skolen, som må følges opp 

med ressurser. De pekte på at når inntektssystemet nå skal revideres, må gjennomgangen også 

omfatte de sosiale kriteriene. [21]. Stortingsrepresentant Mona Fagerås (SV) stilte den 6.2.2020 et 

skriftlig spørsmål til kommunal- og moderniseringsministeren, der hun stiller et spørsmålstegn ved 

relevansen til kriteriet Innbyggere med høyere utdanning i delkostnadsnøkkelen for barnehager. [22]. 

Metoden som ligger til grunn for artikkelen, er en kombinasjon av analyser av registerdata, 

dokumentstudier og intervjuer. Artikkelen er skrevet med henblikk på å kunne leses, ikke bare av 

økonomer og statistikere, men også av politiske og administrative ledere for barnehagesektoren og 

andre interesserte.   
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2. Delkostnadsnøkkelen for barnehage

Inntektssystemet regulerer kommunenes frie inntekter, skatt og et rammetilskudd. Det er gjennom 

innbyggertilskuddet i rammetilskuddet at staten skal utjevne kostnadsforskjellene og gi alle 

kommuner økonomiske muligheten til tilby sine innbyggere tjenester som er likeverdige med det 

som tilbys ellers i landet.  

Utjevningen er et null-sum-spill. Innbyggertilskuddet blir først fordelt med et likt kronebeløp per 

innbygger til alle kommuner. Så blir det omfordelt ut fra hvordan variasjonen i alderssammensetning, 

geografisk struktur, sosiale struktur og etterspørsel gir en variasjon i ressursbehovet. Behovet for 

omfordeling blir først beregnet for hvert tjenesteområde og lagt inn i en delkostnadsnøkkel med 

kriterier og vekter som fanger opp variasjonen i ressursbehov. Så blir alle delkostnadsnøklene samlet 

i en felles kostnadsnøkkel, som blir brukt til å fordele innbyggertilskuddet mellom kommunene. 

For barnehagene er det åpenbart at en kommune med en større andel innbyggere i alderen 1 – 5 år 

enn landsgjennomsnittet, vil ha et større behov for ressurser til barnehage enn landsgjennomsnittet. 

Det er fanget opp av alderskriteriene i delkostnadsnøkkelen nedenfor.  

Men ressursbehovet er ikke bare avhengig av antall innbyggere i målgruppen. Det er også avhengig 

av barnehagedekningen. Det er fanget opp av kriteriene Innbyggere med høyere utdanning, siden 

barna fra disse gruppene har hatt en høyere barnehagedekningen enn andre grupper. Det er også 

fanget opp av kriteriet Barn 1 år uten kontantstøtte, siden kontantstøtte for noen barn er et 

alternativ til barnehageplass. 

Ressursbehovet varierer også fordi nettoutgiftene per barn i barnehage varierer. Ett- og toåringer har 

lovfestet krav til større areal og dobbelt så stor pedagogisk bemanning som tre- til femåringene. Det 

har tidligere delvis vært fanget opp gjennom vektingen av i kriteriet Barn 1 år uten kontantstøtte.  

Barn fra familier med lav utdanning og inntekt har krav på gratis kjernetid og redusert 

foreldrebetaling i barnehage. Denne gruppen har også i større grad enn andre behov for forsterkede 

tiltak i barnehage, for at tilbudet skal bli likeverdig og sosiale ulikheter i utdanning og helse skal bli 

forbygget. Det er ikke fanget opp i delkostnadsnøkkelen for barnehager. Fra 2017 har denne 

delkostnadsnøkkelen sett slik ut: 
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Delkostnadsnøkkelen for barnehage har tre kriterier, ett alderskriterium, Innbyggere2 – 5 år, og to 

etterspørselskriterier, Innbyggere med høyere utdanning, og Barn 1 år uten kontantstøtte. Vektene 

angir hvor stor andel av bevilgningene som fordeles av det enkelte kriteriet. Den første kolonnen i 

tabell 2.1 viser hvordan bevilgningen til barnehage blir fordelt ved hjelp av kriteriene og vektene. 

78,16 pst av bevilgningene til barnehage skal fordeles ut fra antall Innbyggere 2 – 5 år. Bevilgningene 

til barnehage går inn som en del av innbyggertilskuddet som fordeles med kostnadsnøkkelen i 

inntektssystemet. Bevilgningen til barnehage hadde for budsjettet i 2020 en andel på 0,1608 av 

innbyggertilskuddet. Andelen beregnes ut fra kommuneregnskapene, og varierer noe fra år til år. Det 

gjør at kriteriet Innbyggere 2 – 5 år i budsjettet for 2020 fordelte 12,56 pst av den samlede 

bevilgningen som ble fordelt gjennom kostnadsnøkkelen i inntektssystemet. Selv om bare 1,84 pst av 

den samlede bevilgningen ble fordelt gjennom kriteriet Innbyggere med høyere utdanning, utgjør 

dette likevel 2,5 milliarder kroner i 2020. Beregningene i denne artikkelen viser at omfordelingen ut 

fra dette kriteriet alene, gjør at Vestvågøy kommune får redusert sin bevilgning med 3,2 millioner 

kroner, og Sarpsborg kommune sin med 15,7 millioner kroner. 

Denne artikkelen drøfter i hvilken grad statistikken og analysene som regjereringen har basert seg på 

for å beregne barnehagedekningen og kriteriene Barn 1 år uten kontantstøtte og Innbyggere med 

høyere utdanning i delkostnadsnøkkelen for barnehager, er relevante og pålitelige nok. 

2. Dekningsgraden for barn i barnehage

Definisjonen av dekningsgrad i barnehage 

Dekningsgraden er et forholdstall som viser hvor stor en andel som en del av en helhet, utgjør av 

helheten. Dekningsgraden viser hvor stor del et kakestykke er, av hele kaken. Dekningsgraden måles 

som regel i prosent. Siden andelen er en del av helheten, kan dekningsgraden variere mellom 0 pst 

og 100 pst, men ikke være over 100 pst. Kakestykket kan ikke være større enn hele kaken. 

Dekningsgraden for kommunale tjenester viser som regel hvilken andel de som får tjenesten utgjør 

av hele den gruppen som har behov for tjenesten, eller hele målgruppen for tjenesten. Vi skiller 

Struktur-
gruppe

Kriterium Vekt
Vekt i felles-
nøkkel 2020

Alder Innbyggere 2-5 år 0,7816 0,1256
Sosial -
Geografi -

Innbyggere med høyere utdanning 0,1142 0,0184
Barn 1 år uten kontantstøtte 0,1042 0,0168

1,0000 0,1608

Tabell 1.1.  Delkostnadsnøkkel for barnehage

Etterspørsel

SUM
Kilde: Grønt hefte 2017, 2018, 2019, 2020
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mellom den lovfestede målgruppen for en tjeneste og den gruppen som har behov for tjenesten. 

Målgruppen for barnevernet er alle barn og unge, men ikke alle barn og unge har behov for 

barneverntjenester. Målgruppen for barnehage er alle barn under opplæringspliktig alder, men 

behovsgruppen er i første rekke barn i alderen 1 – 5 år. Fra 2009 fikk barn i alderen 1 – 5 år lovfestet 

rett til barnehageplass [13]. Dekningsgraden for barnehage kan beskrives slik:  

• Antall innbyggere 1 – 5 år med barnehageplass, i forhold til alle innbyggere 1 – 5 år, eller

• Andelen av alle barn 1 – 5 år, som har barnehageplass

Andelen må være en del av den gitte helheten. Både andelen og helheten må være avgrenset likt i tid 

og rom. Vi kan for eksempel måle barnehagedekningen i en gitt kommune på et gitt tidspunkt, ved å 

registrere alle innbyggere i alderen 1 – 5 år i kommunen som hadde fått tildelt barnehageplass, og 

alle innbyggere 1 – 5 år i kommunen i alt, på det samme tidspunktet. 

Det finnes også andre typer forholdstall enn andeler. Et forholdstall er en sammenligning av to 

forskjellige enheter. Det viser hvor mange ganger en tallstørrelse inneholder eller inneholdes i en 

annen tallstørrelse. Forholdstallet mellom antall innbyggere i Bergen og Oslo viser både antall 

innbyggere i Bergen i forhold til antall innbyggere i Oslo, og omvendt. I forhold til antall innbyggere i 

Oslo er antall innbyggere i Bergen under halvparten. I forhold til antall innbyggere i Bergen, er antall 

innbyggere i Oslo 2,7 ganger så stort. 

Staten definerer barnehagedekning slik i KOSTRA: «Andel barn 1 – 5 år i barnehage, i forhold til 

innbyggere 1 – 5 år (prosent)» KOSTRA gir denne utdypende beskrivelsen av definisjonen: «Andel 

barn 1 – 5 år med barnehageplass. Viser hvor stor andel av 1 – 5 åringene bosatt i kommunen som 

har plass i barnehage» [12]. Beskrivelsen innebærer at «barn 1 – 5 år» i definisjonen er forstått som 

synonymt med «innbyggere 1 – 5 år». Med denne presiseringen, samsvarer definisjonen i KOSTRA 

med definisjonen beskrevet ovenfor av en andel. Men når SSB beregner barnehagedekningen, legges 

en annen definisjon til grunn. I beregningene er «barn 1 – 5 år» definert som «barn 1 – 5 år som er 

tildelt plass i barnehage med adresse i kommunen», mens «innbyggere 1 – 5 år» er definert som 

«barn 1 – 5 år som er registrert bosatt i kommunen i folkeregisteret.»1  Det får konsekvenser for 

beregningen av barnehagedekningen. 

SSB beregning av dekningsgraden i barnehage i kommunene gir avvik 

Antall barn som går i barnehage med adresse i kommunen, er noe annet enn antall barn som bor i 

kommunen og som har barnehageplass. Barnehager kan ta inn barn både fra den kommunen der 

barnehagen ligger og fra andre kommuner. Kommuner som har private barnehager med barn som er 

1 E-post av 25. juli 2019 fra SSB ved seniorrådgiver Elin Såheim Bjørkli 
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folkeregistrert i en annen kommune, har, etter Forskrift om tildeling av tilskudd til private 

barnehager § 15, rett til refusjon for barnehageplassen fra kommunen der barnet er folkeregistrert 

[13]. Det er altså kommunen der barnet er registrert i folkeregisteret, som bærer kostnaden for 

barnehageplassen til barnet, uansett om barnehagen ligger i egen kommune eller en annen. 

KOSTRAs definisjon av barnehagedekning måler ikke barnehagedekningen for barn i alderen 1 – 5 år 

som bor i kommunen. Dette avviket får ingen virkning på beregningen av barnehagedekningen i hele 

landet, men for kommuner med få innbyggere kan det gi store utslag. Det er kommentert nærmere 

lenger nede. 

Barnehagedekningen for et kalenderår i en kommune, blir beregnet ut fra antall barn 1 – 5 år med 

plass i barnehager med adresse i kommunen per 15.12. i kalenderåret, i forhold til antall innbyggere 

1 – 5 år som var registrert i folkeregisteret som bosatt i kommunen per 31.12. i kalenderåret. Det gir 

grunnlag for to andre avvik i forhold til definisjonen av dekningsgrad:  

• Etter barnehagelovens § 12 a har barn rett til barnehageplass i den kommunen der de er

bosatt [13]. Det stilles ikke krav om at barnet må være folkeregistrert i kommunen [17]. Barn

til arbeidsinnvandrere og asylsøkere er ikke registrert i folkeregisteret, men kan likevel gå i

barnehage i den kommunen der de bor. Barn i asylmottak skal fra de er to år ha et tilrettelagt

tilbud på minst tre timer per dag, mandag til fredag, i barnehage eller liknende. Barn til

asylsøkere og mindreårige enslige asylsøkere har alminnelig rett til barnehageplass når de

har fått innvilget oppholdstillatelse og er bosatt i en kommune. [16]

• Antall barn i barnehage blir registrert den 15.12. hvert år, antall innbyggere i barnehagealder

blir registrert den 31.12. hvert år. Familier som melde flytting til folkeregisteret mellom den

15.12. og 31.12. gir et avvik mellom de to registreringene. Det er grunn til å tro at dette gir få

avvik, og det er lite en kan gjøre for å rette dem opp i barnehagestatistikken.

Barnehagedekningen i hele landet 

Tabell 2.1 viser utviklingen i barnehagedekningen for hele landet for aldersgruppene 1 – 5 år, fra 

2008 til 2018. Tabellen viser antall barn i alt, antall barn i barnehage, og dekningsgraden [10][11]. 
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At barnehagedekningen for ettåringer er lavere enn for de andre årskullene har blant annet 

sammenheng med at ikke hele årskullet har hatt en lovfestet rett til barnehageplass. Fra 2009 var 

retten begrenset til dem som hadde fylt ett år senest innen utgangen av august. De som fylte ett år 

etter august, måtte vente til opptaket i august neste år for å få rett til barnehageplass. I 2016 fikk 

barn født i september og oktober rett til barnehageplass innen utgangen av den måneden barnet 

fylte ett år. I 2017 ble denne ordningen utvidet til også å gjelde barn født i november, og fra da av er 

det bare barn født i desember som ikke har lovfestet rett til å begynne i barnehage det kalenderåret 

de fyller ett år. For perioden 2011 – 2015 utgjorde disse ettåringene som ikke hadde rett til 

barnehageplass i gjennomsnitt 31 pst av årskullet. I 2018 omfattet denne gruppen bare barn født i 

desember, som utgjorde 7 pst av årskullet.2 Dette gir utslag på beregningen av barnehagedekningen 

for ettåringer, spesielt for årene før 2016. 

At barnehagedekningen for ettåringene er lavere enn for toåringene, har også sammenheng med at 

kontantstøtte er et alternativ til barnehageplass for ettåringer. Det er nærmere drøftet i kapittelet 

om kontantstøtte nedenfor. De siste årene har dekningsgraden for ettåringer vært om lag 20 pst 

lavere enn for toåringer.   

Barnehagedekningen for ettåringene økte fra 65,8 pst i 2008 til 70,9 pst i 2011, så gikk den ned til 

68,5 pst i 2014, og så økte den igjen til 73,2 pst i 2018. Nedgangen fra 2011 til 2014 har sammenheng 

med en kraftig øking i satsene for kontantstøtte for ettåringer i 2012 og 2014. Oppgangen fra 2015 til 

2018 har sammenheng med utvidelsen av retten til barnehage for barn som fylte ett år etter august, 

2 Beregnet ut fra antall levende fødte i perioden 2010 – 2014, SSB tabell 05531 [10] 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Antall barn i alt 59 470 61 562 62 961 62 521 61 429 61 440 60 097 60 091 60 000 60 067 57 550
Antall barn i barnehage 39 134 42 246 44 317 44 316 42 754 42 336 41 145 41 895 43 015 43 300 42 150
Dekningsgrad prosent 65,8 68,6 70,4 70,9 69,6 68,9 68,5 69,7 71,7 72,1 73,2

Antall barn i alt 60 250 60 148 62 266 63 713 63 427 62 184 62 083 60 458 60 572 60 482 60 347
Antall barn i barnehage 50 342 51 659 54 408 56 083 57 384 56 365 56 709 55 363 55 910 56 177 56 264
Dekningsgrad prosent 83,6 85,9 87,4 88,0 90,5 90,6 91,3 91,6 92,3 92,9 93,2

Antall barn i alt 58 889 60 806 60 766 62 810 64 443 63 986 62 672 62 469 60 807 60 911 60 609
Antall barn i barnehage 55 093 57 489 57 775 59 740 61 409 60 949 59 840 59 775 58 306 58 558 58 436
Dekningsgrad prosent 93,6 94,5 95,1 95,1 95,3 95,3 95,5 95,7 95,9 96,1 96,4

Antall barn i alt 59 178 59 348 61 181 61 257 63 386 64 967 64 363 62 981 62 779 61 154 60 966
Antall barn i barnehage 57 068 57 491 59 378 59 548 61 556 62 981 62 422 61 036 60 999 59 482 59 303
Dekningsgrad prosent 96,4 96,9 97,1 97,2 97,1 96,9 97,0 96,9 97,2 97,3 97,3

Antall barn i alt 58 991 59 669 59 750 61 671 61 799 63 832 65 356 64 726 63 279 63 022 61 276
Antall barn i barnehage 57 074 58 065 58 180 60 031 60 338 62 266 63 746 62 972 61 708 61 530 59 836
Dekningsgrad prosent 96,8 97,3 97,4 97,3 97,6 97,5 97,5 97,3 97,5 97,6 97,6
Kilde: SSB Tabell 07459 og 09169

Tabell 2.1. Antall barn 1-5 år  ialt per 31.12., antall barn 1-5 år i barnehage per 15.12,  og dekningsgrad i prosent, 2008-2018

1 år

2 år

3 år

4 år

5 år
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og bestemmelsene om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for barn fra familier med lav 

inntekt. Oppgangen kan forstås som en varig øking, og ikke en tilfeldig, periodisk svingning.  

Men endringene er likevel forholdsvis små. Barnehagedekningen for ettåringene i perioden 2008 – 

2014 er så høy sammenlignet med barnehagedekningen for 2-åringer, at en stor andel av ettåringene 

som ikke hadde rett til barnehageplass men som kunne søke om plass, likevel må ha fått 

barnehageplass. Det bidrar samtidig til å forklare at oppgangen i perioden 2015 – 2018 ikke er 

høyere. 

For toåringene har dekningen økt fra 83,6 pst til 93,2 pst. Økingen i barnehagedekningen for 

toåringer med 2,5 pst fra 2011 til 2012 har sammenheng med den generelle økingen av 

dekningsgraden over tid, og at kontantstøtten for toåringer ble avviklet fra 1. august 2012. Denne 

sammenhengen er kommentert nærmere i avsnittet om kontantstøtte. 

For treåringene har dekningsgraden økt fra 93,6 pst i 2008 til 96.4 pst i 2018. For fireåringene har den 

variert mellom 96,4 og 97,3 pst. For femåringene har den variert mellom 96,8 pst og 97,6 pst i 

perioden. Barnehagedekningen for aldersgruppen 3 – 5 år har med andre ord vært høy og forholdsvis 

stabil i hele perioden fra 2008 til 2018. 

Tabell 2.2 viser at fra 2012 har antall barn gått ned i alle aldersgruppene. Det samme har antall barn i 

barnehage, men ikke like mye som antall barn i alt. Det er grunnen til at barnehagedekningen har økt 

i alle aldersgruppene i denne perioden, til tross for at antall barn i barnehage har gått ned. 

Hel og redusert plass i barnehage 

Av alle barn som har barnehageplass, har andelen som har heldagsplass økt fra 2011 til 2018 for alle 

aldersgrupper. Av alle ettåringene som hadde barnehageplass i 2011, hadde 86,6 pst heldagsplass. I 

2018 var andelen økt til 95,3 pst., og bare 0,6 pst hadde en oppholdstid på under 25 timer pr. uke. 

Jevnfør tabell 2.2 nedenfor. [11] 

 

Timer per uke i 
barnehage 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 - 8 20 15 26 8 11 20 4 3
9 - 16 83 61 43 43 36 32 29 19
17 - 24 1 053 756 567 491 392 340 319 240
25 - 32 2 977 2 149 1 647 1 285 1 086 962 779 813
33+ 40 183 39 773 40 053 39 318 40 370 41 661 42 169 41 075
41+ 38 358 38 187 38 555 38 048 39 295 40 615 41 089 40 189
Sum barn 44 316 42 754 42 336 41 145 41 895 43 015 43 300 42 150
Sum barn omregnet 
til heltidsplasser 43 234 41 973 41 733 40 659 41 491 42 651 42 996 41 878

Tabell 2.2. Ettåringer i barnehage, etter oppholdstid, 2011 - 1018

Kilde: SSB tabell 09169
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Siden barn med en deltidsplass i barnehage på under 33 timer per uke, har rett til redusert 

kontantstøtte, må disse barna omregnes til barn i heltidsplasser, når en skal sammenligne 

barnehagedekningen for ettåringer med andelen ettåringer som mottar kontantstøtte. Denne 

omregningen er gjort i nederste rad i tabell 2.2. På samme måte må barn som mottar redusert 

kontantstøtte omregnes til barn som mottar full kontantstøtte. Jevnfør tabell 3.1 nedenfor.  Da kan 

en sammenlikne barn med barnehageplass, med barn som mottar kontantstøtte. 

Barnehagedekningen i kommunene 

Tabell 2.3 nedenfor viser dekningsgraden i kommunene for barn i barnehage, 1 – 5 år, i 2018 og 

2008. I 2018 varierte den fra 72,8 pst til 125,0 pst. Kommunene er først sortert etter dekningsgrad, 

fra minst til størst, og så delt i fire med like mange kommuner i hver del. I denne kvartilsinndelingen 

ligger medianverdien mellom annet og tredje kvartil og er på 91,6 pst i 2018 og 88,8 pst i 2008. [11] 

Siden dekningsgraden normalt ikke kan overstige 100 pst, innebærer det at beregningen har en 

feilmargin på 25,0 pst i 2018 og 33,3 pst i 2008. Denne feilmarginen kan i hovedsak forklares med det 

regelverket SSB er pålagt å bruke i beregningen av dekningsgraden, som det er redegjort for ovenfor.  

Selv om det er store avvik for enkelte små kommuner, gir tabellen likevel et grovmasket bilde av 

variasjonsbredden i barnehagedekningen, og hvordan den har utviklet seg fra 2008 til 2018. Tabellen 

viser at medianverdien har blitt høyere, hele variasjonsbredden har blitt redusert også når vi holder 

dekning over 100,0 pst utenfor, og variasjonsbredden har blitt redusert i hvert kvartil. Det indikerer 

at dekningsgraden har fått mindre innflytelse på variasjonen i kommunenes kostnader til barnehage. 

Som en del av arbeidet med denne artikkelen, er det gjennomført en spørreundersøkelse i de tolv 

kommunene som hadde en dekningsgrad på over 100,0 pst i 2018. Samtlige svarte. De ble spurt om 

hvor mange barn i alderen 1 – 5 år som var registrert i folkeregisteret i andre kommuner, som per 

15.12.2018 var tildelt plass i barnehage med adresse i deres kommune, og hvilke kommuner de 

eventuelt var folkeregisteret i. De ble også spurt om hvor mange barn i alderen 1 – 5 år som var 

folkeregistrert i egen kommune, som var tildelt barnehageplass i en annen kommune, og eventuelt 

hvilke kommuner. Av de tolv kommunene, svarte åtte at det var barn fra andre kommuner i 

barnehage med adresse i egen kommune. Tre av de åtte svarte at det var barn folkeregistrert i egen 

Kvartil 1. 2. 3. 4.
Antall kommuner 2018 105 106 106 105
Variasjonsbredde 2018 72,8-88,3 88,3-91,5 91,6-94,2 94,2-125,0
Antall kommuner 2008 107 108 107 107
Variasjonsbredde 2008 66,7-84,1 84,1-88,7 88,8-93,4 93,4-133,3

Tabell 2.3. Antall kommuner, kvartilsinndelt etter dekningsgrad for barn i 
barnehage 1-5 år. 2018 og 2008. Prosent

Kilde: SSB tabell 09169 og 07459
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kommune som hadde barnehageplass i andre kommuner. To svarte at barn fra asylmottak og 

arbeidsinnvandrere, som ikke var registrert i folkeregisteret, var tildelt plass i barnehage med adresse 

i kommunen. En svarte at flytting av en familie mellom den 15.12. og 31.12. kunne forklare avviket. 

Bare for én kommune med ett barn over 100 pst var det uklart hva avviket kom av. Når en beregner 

barnehagedekningen ut fra andelen av barn i alderen fra ett til fem år som bor i kommunen, og som 

går i barnehage, blir avviket på 25,0 pst korrigert. Alle fikk en dekningsgrad på 100,0 pst eller lavere, 

med et mulig unntak for det ene barnet. I kommunen med den høyeste dekningsgraden førte 

korrigeringene til at dekningsgraden ble redusert fra 125,0 pst til 85,0 pst. 

Disse avvikene slår også ut den andre veien, slik at registrert barnehagedekning blir lavere enn faktisk 

barnehagedekning. I kommunen med den laveste dekningsgraden førte korrigeringene til at 

dekningsgraden ble økt fra 72,8 pst til 83,3 pst. Dekningsgraden etter korrigering var med andre ord 

bare 1,7 pst lavere i denne kommunen, enn i kommunen som i utgangspunktet hadde den høyeste 

dekningsgraden.  

Beregnes barnehagedekningen i overensstemmelse med definisjonen, blir variasjonsbredden i 

barnehagedekningen halvert, fra 72,8 pst - 125,0 pst, til 73,1pst - 100,0 pst. Dess lavere 

variasjonsbredden i barnehagedekning blir, dess mindre betydning får den for variasjonene i 

kommunes kostnader til barnehage, målt som kostnader per innbygger.  

Konklusjon kapittel 2 

Statens måte å beregne barnehagedekningen i kommunene på, er i strid med den alminnelige 

definisjonen av dekningsgrad, og definisjonen staten selv bruker i KOSTRA. Beregningen er 

misvisende og gir en variasjonsbredde i dekningsgraden som er om lag dobbelt så stor som den 

faktiske som følger definisjonen. Beregningen av barnehagedekningen i kommunene bør endres slik 

at den følger definisjonen. I det minste må barn som har fått tildelt barnehageplass og er registrert i 

folkeregisteret, telles med i barnehagedekningen i den kommunen der de er registrert i 

folkeregisteret. 

3. Kriteriet Barn 1 år uten kontantstøtte

Om kontantstøtten 

Kontantstøtten ble innført i 1998, som en skattefri ytelse til foreldre med ettåringer som ikke 

benytter barnehage med offentlig tilskudd. [14] 

I 1999 ble ordningen utvidet til også å gjelde for toåringer, men i 2012 ble kontantstøtten for 

toåringer fjernet igjen. Fra da av har ytelsen blitt gitt i en periode fra en til elleve måneder, fra 
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måneden etter at barnet fylte ett år. Ved innføringen var stønaden på kr 3 000 per måned, og har økt 

sprangvis til kr 7 500 per måned fra 2017. [18] 

Ved innføringen av kontantstøtte i 1998 ble ordningen veldig populær, og de fire første årene mottok 

over 90 pst av barna i kontantstøttealder ytelsen i minst én måned. Men etter barnehageforliket i 

2003 har det blitt stadig færre mottakere. Nedgangen i bruk av kontantstøtte må sees i sammenheng 

med økt bruk av barnehage, som fulgte med utbyggingen av barnehagene frem til 2011. [18] 

Fra innføringen av kontantstøtten har tilskuddet i større grad blitt brukt av barn født i vårhalvåret 

enn barn født i høsthalvåret. Sesongvariasjonene økte sterkt fra 2003 til 2012, og har holdt seg på et 

stabilt høyt nivå etter 2012. Blant barn som ble ett år i august 2016, mottok 27,9 pst kontantstøtte, 

blant barna som ble ett år i april 2017 mottok 72,5 pst kontantstøtte. Kontantstøtten ble innført som 

et alternativ til barnehageplass. Den har endret karakter. I dag bruker flertallet av foreldene den som 

en venteytelse i påvente av barnehageplass. I de siste årene har reglene for opptak, sammen med 

ledige barnehageplasser, gjort det lettere for ettåringer å få barnehageplass fra den måneden de 

fyller ett år. Det har bidratt til nedgangen i bruk av kontantstøtte. [18] 

Fra 2017 har staten stilt et botidskrav til foreldene for å få innvilget søknad om kontantstøtte. Begge 

foreldre må ha minst fem års medlemskap i Folketrygden for å kunne få innvilget søknaden. Det har 

også bidradd til en nedgang i bruken av kontantstøtte, spesielt blant innvandrere fra Afrika, Asia, 

Latin-Amerika mv. For disse innvandrergruppene, sank andelen fra 43 pst i 2016 til 26 pst i 2018, 

beregnet ut fra antall mottakere per 30.9. hvert år. Innvandrere fra EU/EØS området kan ha 

opparbeidet seg rettigheter i hjemlandet som gjør at de ikke rammes av kravet om botid i fem år. For 

denne gruppen sank andelen fra 44 pst i 2016 til 33 pst i 2018. For barn uten innvandrerbakgrunn var 

det en svak oppgang, og for alle barn en nedgang fra 23 pst til 21 pst.3 [19]  

Den teoretiske begrunnelsen for kriteriet Barn 1 år uten kontantstøtte, er at kontantstøtten er et 

alternativ til barnehageplass. Skal en beregne i hvilken grad kontantstøtte faktisk er et alternativ til 

barnehageplass, bør beregningen gjøres slik: 

• Beregningen avgrenses til antall ettåringer som mottar kontantstøtte i den perioden de ellers

hadde hatt rett til barnehageplass. Barn som bruker kontantstøtte som en venteytelse holdes

utenfor beregningen.

• Antall barn med redusert kontantstøtte, omregnes deretter til antall barn med full

kontantstøtte. Barn med redusert kontantstøtte som har hatt rett til redusert opphold i

3 SSB skiller mellom innvandrere fra EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand på den ene siden, og 
innvandrere fra Afrika, Asia, Latin-Amerika, og andre land i Europa og Oceania på den andre. 
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barnehage mens de har mottatt kontantstøtte, får en tilsvarende redusert virkning på 

kommunens kostnader til barnehage. 

• Antall ettåringer med kontantstøtte omregnes deretter til helårsekvivalenter ut fra antall

måneder de har mottatt kontantstøtte mens de ellers hadde hatt rett til barnehageplass. Et

barn som ble ett år i januar og tok ut full kontantstøtte frem til desember, og deretter

begynte i barnehage i januar, gir en mindre reduksjon i kommunens kostnader, enn et barn

som ble født i juli og tok ut full kontantstøtte fra august til juni året etter.

NAV publiserer antall mottakere av kontantstøtte ved slutten av hvert kvartal i kalenderåret. Når SSB 

ønsker å holde barn som mottar kontantstøtte som en ventestønad utenfor i sine analyser, baserer 

de analysene på NAVs publikasjoner per 30.9. Da er barna som mottok kontantstøtte frem til de 

begynte i barnehage i august, ikke lenger med i registreringen. [19] Denne artikkelen baserer seg 

også på NAVs tall per 30.09. 

Gradert kontantstøtte 

Fra 1998 har barn med deltidsplass i barnehage kunnet få en avkortet kontantstøtte etter gitt satser. 

Frem til 2011 ble kontantstøtten gradert i ut fra en femdelt skala. Fra 1. august 2012 til 31. juli 2018 

ble det bare skilt mellom hel og halv kontantstøtte. Barn med deltidsplass opp til 19 timer i uka 

kunne få halv sats.  Fra 1. august 2018 er den femdelte skalaen innført igjen. Det gis 80 prosent av 

full kontantstøtte for barn med en avtalt oppholdstid til og med 8 timer per uke, 60 pst for 

oppholdstid på 9 – 16 timer per uke, 40 pst for en oppholdstid på 17 – 24 timer per uke, og 20 pst for 

en oppholdstid på 25 – 32 timer per uke. For barn med en avtalt oppholdstid på 33 timer per uke 

eller mer, gis det ikke kontantstøtte. [18] [15] 

I 2019 slo NAV opp på sine hjemmesider at denne mer findelte graderingen, ga en tredobling i 

bruken av gradert kontantstøtte. Det er riktig, men utgangspunktet for beregningen var beskjedne 

184 mottakere i hele landet i september 2016, som hadde økt til 640 av i alt 11 352 mottakere i 

september 2018 i hele landet, en andel på 5,6 pst [15]. Jevnfør tabell 3.1 nedenfor. 

Tabell 3.1 nedenfor viser i rad 7 antall ett- og toåringer som mottok full og redusert kontantstøtte i 

perioden 2008 – 2016 og 2018. For 2017 publiserte hverken NAV eller SSB tall for kontantstøtte, fordi 

tallene fra NAV ikke gjenspeilet bruken av ytelsen på en tilfredsstillende måte. Grunnlaget for 

statistikk var igjen tilfredsstillende i 2018 [19]. Tabellen viser at da toåringene mistet retten til 

kontantstøtte i 2012, ble antall barn som mottok ytelsen mer enn halvert, den gikk ned fra 27 736 i 

2011 til 12 343 i 2012.   
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I rad 1 – 6 viser tabell 3.1 hvordan barna som mottok kontantstøtte, fordelte seg på full 

kontantstøtte (100 pst), og redusert kontantstøtte, (80, 60, 40, 20 og 50 pst), ut fra tilsvarende antall 

timer i barnehage (1 – 8, 9 – 16, 17 – 24. 25 -32, og 1 – 19). [15] 

I rad 8 viser tabellen summen av antall barn med kontantstøtte, når barna med redusert 

kontantstøtte er omregnet til antall barn med full kontantstøtte. For eksempel har et barn med 40 

pst kontantstøtte rett til 60 pst barnehageplass, og regnes derfor bare som 0,4 barn når antall barn 

med kontantstøtte beregnes.  

Tabell 3.1 viser at fra 2008 til 2018 sank antall barn som mottok kontantstøtte i alt fra 38 617 til 

11 352. Antall barn som mottok kontantstøtte, omregnet til barn med full kontantstøtte, sank i den 

samme perioden fra 30 886 til 10 896.  

I tabell 3.2 er antall barn på ett år per 1. juli er hentet fra Grønt Hefte for årene 2014 – 2020. 

[2][3][4][5][7][9]. På bestilling for denne artikkelen har SSB levert tall for antall ettåringer per 1. juli i 

årene 2008-2010, og NAV har levert tall for antall ettåringer som mottok kontantstøtte i perioden 

2008 – 2011. Disse tallene ligger, sammen med publiserte registerdata, til grunn for tabell 3.2. og 3.3. 

I tabell 3.2 nedenfor viser rad 9 antall barn på ett år per 1-juli i alt, i perioden 2008 – 2018, med 

unntak av 2017.  

Rad 10 i tabell 3.2 viser hvor stor andel i prosent som ettåringene i rad 8 utgjør av alle ettåringene 

per 1. juli, for årene 2012 – 2018. Registreringsdatoen 1. juli er valgt for å gjøre beregningen 

sammenlignbar med beregningene til KMD i Grønt hefte. 

Rad

Andel av full 
kontantstøtte 

Prosent

Timer per 
uke i 

barnehage 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018
1 100 0 27 830 24 039 21 350 20 016 12 070 12 483 12 693 13 024 12 477 10 712
2 80 1 - 8 25 31 23 21 3
3 60 9 - 16 330 201 180 131 19
4 40 17 - 24 3 759 3 062 2 510 2 171 232
5 20 25 - 32 6 673 6 359 5 999 5 397 386
6 50 1 - 19 273 245 248 186 184

7 38 617 33 692 30 062 27 736 12 343 12 728 12 941 13 210 12 661 11 352

8 30 886 26 681 23 680 22 059 12 207 12 606 12 817 13 117 12 569 10 896

Tabell 3.1. Antall ett- og toåringer med kontantstøtte, full og redusert, 2008 - 2018. Per 31.09. 

Sum barn m. kontantstøtte
Sum barn omregnet til barn 
med full kontantstøtte

Kilde: NAV Kontantstøtte barn. September 2008-2018. Antall. KMD Grønt hefte 2014 - 2020
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Tabell 3.2 rad 7 viser at antall ettåringer som mottok kontantstøtte sank fra 21 184 til 11 352 fra 

2008 til 2018. Det er nesten en halvering. Tabell 3.2 rad 10 viser at andelen av alle barn på ett år 

(rad9), utgjorde ettåringene som mottok kontantstøtte, omregnet til barn med full kontantstøtte 

(rad 8), 30 pst i 2008. Fra 2008 til 2018 hadde denne andelen sunket til 19 pst. I perioden 2010 – 

2016 var andelen forholdsvis stabil mellom 22 og 20 pst, med en svak øking fra 2012 til 2015. Det har 

sammenheng med en stor øking i satsene for ettåringer i 2012 og 2014. I perioden 2016 – 2018 har 

antall barn som mottok full kontantstøtte igjen blitt redusert. Det har som nevnt sammenheng med 

kravet om fem års medlemskap i Folketrygden for å få innvilget søknaden om kontantstøtte. 

I denne beregningen teller alle barn som har mottatt kontantstøtte i en måned eller mer likt. Antall 

ettåringer med kontantstøtte er ikke omregnes til helårsekvivalenter. Med en slik omregning blir 

dekningsgraden vesentlig lavere. Det er ikke publisert data som gjør en slik beregning mulig, men 

NAV har dataene, jevnfør redegjøringen av analysene til Arntsen mfl nedenfor.  

I tabell 3.3 er antall to-åringer med kontantstøtte for årene 2008 – 2011 beregnet ut fra tabell 3.1 og 

3.2. 

Tabell 3.3 rad 3 viser at antall toåringer som mottok kontantstøtte sank fra 12 782 i 2008 til 90 099 i 

2011. Det er en reduksjon på 30 pst. Fra august 2012 hadde ikke toåringene lenger rett til 

Rad

Andel av full 
kontantstøtte 

Prosent

Timer per 
uke i 

barnehage 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018
1 100 0 16 862 14 581 12 947 12 090 12 070 12 483 12 693 13 024 12 477 10 712
2 80 1 - 8 3
3 60 9 - 16 154 91 64 56 19
4 40 17 - 24 1 584 1 300 1 110 979 232
5 20 25 - 32 2 584 2 636 2 531 2 225 386
6 50 1 - 19 273 245 248 186 184
7 21 184 18 608 16 652 15 350 12 343 12 728 12 941 13 210 12 661 11 352

8 18 105 15 683 13 936 12 960 12 207 12 606 12 817 13 117 12 569 10 896
9 59 435 60 407 62 141 62 049 61 048 60 945 60 331 59 750 60 559 56 598

10 30 26 22 21 20 21 21 22 21 19
Kilde: NAV Kontantstøtte barn. September 2008-2018. Antall. KMD Grønt hefte 2014 - 2020. SSB befolkning

Tabell 3.2. Antall ettåringer med kontantstøtte, full og redusert, 2008 - 2018. Per 31.09. 

Sum barn m. kontantstøtte
Sum barn omregnet til barn 
med full kontantstøtte
Barn 1 år per 1. juli
Barn 1 år, dekningsgrad 
kontantstøtte

Rad 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018
1 30 886 26 681 23 680 22 059 12 207 12 606 12 817 13 117 12 569 10 896
2 18 105 15 683 13 936 12 960 12 207 12 606 12 817 13 117 12 569 10 896
3 12 781 10 998 9 745 9 099 0 0 0 0 0 0

Tabell 3.3. Antall ett- og toåringer med kontantstøtte, 2008 - 2018. Per 31.09. 

Kilde: NAV Kontantstøtte barn. September 2008-2018. Antall. KMD Grønt hefte 2014 - 2020

Antall barn med 
kontantstøtte, omregnet til 
barn med full kontantstøtte
Barn 1 og 2 år
Barn 1 år
Barn 2 år
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kontantstøtte. Både antall og andel toåringer som mottok kontantstøtte var i hele perioden lavere 

enn antall og andel ettåringer.  

Delkostnadsnøkkelen for barnehager, med kriteriet Barn 1 år uten kontantstøtte, ble innført i 

budsjettet for 2011, basert på statistikk fra 2008. Delkostnadsnøkkelen ble revidert i budsjettene for 

2013 og 2017. Den siste revisjonen var basert på statistikk for 2014. Tabell 3.2 viser at antall 

ettåringer som mottok kontantstøtte ble sterk redusert fra 2008 til 2014. Kriteriet er basert på 

teorien om at når andelen ettåringer som mottar kontantstøtte går ned, går kommunene kostnader 

til barnehage opp. Det skulle tilsi at kriteriet fikk økt vekt fra 2011 budsjettet til 2017 budsjettet. Det 

skjedde ikke. Kriteriet fikk tvert imot redusert vekten kraftig.  

KMDs beregningen av kriteriet Barn 1 år uten kontantstøtte 

KMD har basert beregningen av kriteriet Barn 1 år uten kontantstøtte på gjennomsnittet av antall 

barn som mottar kontantstøtte hver måned i løpet av kalenderår. Departementet har ikke tatt 

hensyn til at flertallet av barn som mottar kontantstøtte, mottar den som ventestønad til de kan 

begynne i barnehage. [5][7][8][9] Det gjør at antallet barn med kontantstøtte blir vesentlig høyere 

enn antallet som har kontantstøtte som et alternativ til barnehageplass. 

Departementet har skilt mellom barn som har mottatt full kontantstøtte og barn som har mottatt 

redusert kontantstøtte. Barn som har mottatt redusert kontantstøtte er gitt halv vekt i beregningen 

av Barn 1 år uten kontantstøtte. [5][7][8][9]  

Tabell 3.1 viser at også denne omregningen til barn med full kontantstøtte, gir et for høyt antall barn 

i perioden frem til 2011. Bare om lag 2 pst av barna med redusert kontantstøtte, hadde 60 pst og 80 

pst av full kontantstøtte. Om lag 70 pst hadde 20 pst av full kontantstøtte og en tilsvarende stor plass 

i barnehage. Etter 2011 er antallet med redusert kontantstøtte så lavt at denne unøyaktigheten får 

mindre virkning, også etter at det igjen ble innført en femdelt skala for redusert kontantstøtte. 

Tabell 3.4 nedenfor viser i rad 1 – 4 KMDs beregning av antall barn på ett år uten kontantstøtte, 

gjengitt i Grønt hefte i perioden 2013 – 2020 [1][2][3][4][5][7][8][9]. Beregningen for budsjettåret 

2013 er gjort i 2012 på grunnlag av statistikk fra 2011. Dette gjelder for alle årene. Her er statistikken 

for ettåringer gjengitt i det året statikken er hentet fra, ikke for det budsjettåret den er brukt i Grønt 

hefte.  

Rad 5 i tabellen viser summen av barn med kontantstøtte, når antall barn med redusert 

kontantstøtte er gitt halv vekt for å omregne dem til tilsvarende antall med full kontantstøtte. Rad 6 

viser hvor stor andel antallet i rad 5 utgjør av alle barn per 1. juli i rad 1. Tabellen viser at, ut fra 

KMDs beregningsgrunnlag, varierte andelen ettåringene som mottok kontantstøtte, fra 36 pst til 30 

pst av alle ettåringer per 1. juli. 
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Sammenligner en beregningen av dekningsgraden for kontantstøtte i tabell 3.4 med beregningen i 

tabell 3.2, ser en at KMDs beregninger ligger fra 16 pst til 11 pst over beregningen foretatt med 

utgangspunkt i NAVs statistikk for antall barn med kontantstøtte per 30. september. Det er illustrert i 

figur 3.1 nedenfor. 

Summerer en alle ett-åringer med kontantstøtte i KMDs beregning i rad 5 i tabell 3.4, og antall ett-

åringer med barnehageplass i nederste rad i tabell 2.2, ser en at summen er større enn antall ett-

åringer i alt. For eksempel for 2011 viser KMDs beregning og SSBs statistikk at det dette året var: 

• 20 447 ett-åringer omregnet til barn med full kontantstøtte (tabell 3.4 rad 5) og

• 43 234 ett-åringer omregnet til barn med hel barnehageplass (tabell 2.2), som summert er

• 63 681 ett-åringer til sammen.

Den 1. juli 2011 var det 62 049 ett-åringer i alt (tabell 3.2), og den 31.12. 62 521 (tabell 2.1). Det gir 

en dekningsgrad på over 100 pst, som selvfølgelig er umulig hvis man bare hadde regnet med de 

barna som har kontantstøtte som et alternativ til barnehage. Beregningsgrunnlaget som KMD 

Rad Antall barn 1 år 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Barn 1 år per 1. juli 62 049 61 048 60 945 60 331 59 750 60 559 58 350 56 598
2 Barn med full kont.st. 18 911 20 861 20 409 20 912 20 787 19 797 19 196 16 880
3 Barn med red. kont.st. 3 073 2 358 483 434 250 215 170 348
4 Barn 1. år uten kont.st. 41 602 39 368 40 295 39 202 38 837 40 654 39 069 39 544

5
Sum barn med kont.st.  
omregnet til full kont.st. 20 447 21 680 20 650 21 129 20 913 19 905 19 281 17 054

6
Dekningsgrad barn med  
kont.st. 33,0 35,5 33,9 35,0 35,0 32,9 33,0 30,1

Tabell 3.4. Antall barn 1 år uten kontantstøtte 2011 - 2018. KMDs beregning. Grønt hefte

Kilde: Grønt hefte 2013 - 2020
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benytter er misvisende og må erstattes av et annet, hvis kriteriet Barn 1 år uten kontantstøtte 

fortsatt skal brukes. Beregningen må vise antall barn som mottar kontantstøtte som et alternativ til 

barnehageplass. Det lar seg gjøre. 

Beregning med utgangspunkt i alle barn som ble ett år i løpet av et kalenderår 

Forskerne Lone Arntsen, Ivar Lima og Loyd Rudlende ved NAV har utviklet en metode som gjør det 

mulig å beregne antall barn med kontantstøtte, som er relevant for bruk i delkostnadsnøkkelen for 

barnehage. Metoden og datamaterialet som de disponerer, gjør det mulig å avgrense antall barn som 

ble ett år i løpet av et kalenderår og som har mottatt kontantstøtte i den perioden de hadde rett til 

barnehageplass. Metoden gjør det også mulig å omregne antall barn med redusert kontantstøtte til 

antall barn med full kontantstøtte, og antall barn med kontantstøtte i deler av et år, til antall barn 

med kontantstøtte i et helt år. 

I stedet for å ta utgangspunkt i antall mottakere av kontantstøtte hver måned i kalenderåret, har de 

tatt utgangspunkt i antall barn som ble ett år hver måned i et kalenderåret, og brukt 2016 som 

eksempel. De har undersøkt hvor mange av barna som ble ett år i hver av de tolv månedene, som 

ikke hadde mottatt kontantstøtte, og hvor mange som hadde mottatt kontantstøtte. For dem som 

hadde mottatt kontantstøtte, undersøkte de hvilke måneder i 2016 og 2017 som de hadde mottatt 

kontantstøtte[18] 

Undersøkelsen deres skiller imidlertid ikke mellom barn med full og redusert kontantstøtte. Hvis man 

samtidig registrerer hvilke av disse barna som hadde mottatt full kontantstøtte og hvilke som hadde 

redusert, har en det nødvendige datagrunnlaget for å beregne antall og andel barn med 

kontantstøtte som er relevant for bruk i delkostnadsnøkkelen for barnehage.  

Hvis kriteriet Barn 1 år uten kontantstøtte fortsatt skal brukes i delkostnadsnøkkelen for barnehager, 

bør en slik beregningsmåte legges til grunn. Skal en beregne andelen av alle barn på ett år som 

mottar kontantstøtte, må også antallet barn på ett år beregnes på samme måte, ut fra alle barn som 

ble ett år i løpet av året.  

KMD bruker to forskjellige metoder for å fastsette antall barn på ett år og antall barn på ett år som 

mottar kontantstøtte. Det gir noen rare avvik. KMD beregner antallet barn som mottar kontantstøtte 

ut fra et gjennomsnitt av hvor mange som har mottatt kontantstøtte hver måned i året, og beregner 

antall barn som var ett år ut fra antallet som var ett år den 1. juli. I løpet av året varierer antall 

ettåringer fra måned til måned, noen fyller to år og går ut av statistikken, og noen fyller ett år og går 

inn i den. For Røyvik kommune fører denne beregningsmåten til at det i rubrikken for Antall barn 1 år 

uten kontantstøtte i Grønt hefte 2020, er oppført -3 barn. Det er ikke mulig at en kommune kan ha et 

negativt antall barn. 
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Hvis KMD ikke vil bruke den metoden som er skissert her, fordi den blir for arbeidskrevende i de 

årlige utgavene av Grønt hefte, vil det være bedre at den la NAVs statistikk for antall barn som 

mottar kontantstøtte den 31.12. til grunn, enn gjennomsnittet for hele året. Etter at barn født i 

september, oktober og november har fått rett til barnehageplass fra den måneden de fyller ett år, 

har antallet som mottar kontantstøtte i desember sunket, og nærmer seg tallene for september. 

Statistikken for desember fanger opp alle barn som ble ett år i løpet av kalenderåret, som hadde rett 

til barnehageplass og rett til kontantstøtte. Barn som blir ett år i desember har hverken rett til 

barnehageplass eller kontantstøtte i desember. Da vil også telledatoen for antall barn i barnehage, 

antall barn i alt og antall barn med kontantstøtte, ligge i samme måned. Alt dette gjør tallene for 

antall barn på ett år i alt, antall barn på ett år i barnehage og antall barn med kontantstøtte mer 

sammenlignbare. 

Relevansen til kriteriet Barn 1 år uten kontantstøtte 

Kriteriet Barn 1 år uten kontantstøtte, er basert på en teori om at kontantstøtten er en hovedårsak til 

at barnehagedekningen for barn med rett til kontantstøtte er lavere enn barnehagedekningen for 

eldre barn som ikke har rett til kontantstøtte. Selv om det er en samvariasjon mellom en høy andel 

ettåringer som mottar kontantstøtte i en kommune og en lavere barnehagedekningen for ettåringer i 

kommunen, kan årsakssammenhengen være svak. Bak samvariasjonen kan det ligge et annet 

forhold, som i sterkere grad er årsak til begge. Hvis foreldrene ikke ønsker å bruke barnehage, 

uansett om de får kontantstøtte eller ikke, er ikke lenger alternativene for dem kontantstøtte eller 

barnehageplass, men å ha omsorgen for barnet selv, med eller uten kontantstøtte. Hovedårsaken til 

lav barnehagedekning er i dette tilfellet at foreldrene ikke ønsket å bruke barnehagetilbudet. 

Hvis teorien om at kontantstøtten er en hovedårsak til lav barnehagedekning stemmer, kunne en 

forvente at nedgangen i antall mottakere av kontantstøtte fra 2011 til 2012, da toåringene mistet 

retten til kontantstøtte, ble gjenspeilet i en tilsvarende øking i barnehagedekningen for toåringer. 

Det skjedde ikke.  

Nedgangen fra 2011 til 2012 i antall barn i alt som mottok kontantstøtte, er på 15 393 barn. Antallet 

er mer enn halvert. Når nedgangen beregnes ut fra en omregning til mottaker med full 

kontantstøtte, er den på 9 852, og representerer en nedgang på 45 pst. Forskjellen skyldes at også 

reglene for redusert kontantstøtte ble endret fra 2011 til 2012. Jevnfør tabell 3.1. Nedgangen i barn 

som mottok kontantstøtte skyldes i all hovedsak at bortfallet av toåringene, jevnfør tabell 3.3. 

Forskjellen på 15 393 og 9 582 spiller liten rolle når nedgangen i barn med kontantstøtte 

sammenlignes med endringene i barnehagedekningen. 
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Fra 2011 til 2012 var antall barn i alt på ett og to år forholdsvis stabilt. Barnehagedekningen for 

ettåringer gikk ned med 1,3 pst og barnehagedekningen for toåringer opp med 2,5 pst fra 2011 til 

2012. Økingen i barnehagedekningen for toåringene må dels forklares med bortfallet av 

kontantstøtte, med dels også av den årlige økingen i barnehagedekningen for toåringer i hele 

perioden 2008 – 2018, jevnfør tabell 2.1. Men selv om hele økingen tilskrives bortfallet av 

kontantstøtten, så økte antall toåringer i barnehage bare med 1 301 barn. Jevnfør tabell 2.1. Samtidig 

var nedgangen i barn som mottok kontantstøtte altså på 15 393 eller 9 852, avhengig av 

beregningsmåten. Det indikerer at det store flertallet av foreldrene til toåringene som mistet retten 

til kontantstøtte i 2012, må ha valgt å fortsette egenomsorgen for barna, fremfor å søke plass i 

barnehage. For disse foreldrene har alternativene ikke vært å ha omsorgen for toåringen selv med 

kontantstøtte, eller barnehageplass. Alternativet har vært å ha omsorgen for toåringen selv, med 

eller uten kontantstøtte. Det er grunn til å tro at dette gjelder i minst like stor grad for ettåringer.  

Dette indikerer at kontantstøtten i mindre grad er årsak til at barnehagedekningen for ett-åringene 

er lavere enn dekningsgraden for elde barn. Skal en finne årsaken til at barnehagedekningen for 

ettåringer fortsatt er lavere enn for de eldre barna, må en undersøke om familiene til barn som 

mottar kontantstøtte og andre familier som ikke bruker barnehagetilbudet har andre kjennetegn, 

som kan bidra til å forklare den lave barnehagedekningen. 

NAVs statistikk for andel av barn i kontantstøttealder som mottok kontantstøtte i perioden 2011 – 

2018 i fylkene, viser at det er store variasjonen fra fylke til fylke. Oslo, Akershus, Trøndelag og Troms 

har den laveste andelen, Vest-Agder og Østfold den høyeste. [15]  

Undersøkelsene til Lene Sandvik og Karin H. Gram viser at de som oftest tar ut kontantstøtte er 

mødre med lav eller ingen inntekt, lav utdanning og innvandrerbakgrunn.[19] Innvandrermødre er 

overrepresentert i gruppene med lav utdanning og lav eller ingen inntekt. 

Arntsen mfl fant at særlig de som ikke var sysselsatt før fødselen og som mottok engangsstønad, 

hadde mye høyere bruk av kontantstøtte enn dem som var sysselsatt og mottok foreldrepenger. [18] 

Det er nettopp disse familiene som av økonomiske, kulturelle og andre årsaker i mindre grad har 

brukt barnehagetilbudet enn andre. Regjeringen selv peker at barn fra familier med lav utdanning og 

inntekt, og innvandrerbarn, i større grad enn andre faller fra i videregående skole. Regjeringen 

fremholder at for disse barna kan tidlig innsats i barnehagen bidra til å redusere sosiale ulikheter i 

utdanning, og helse, og bidra til bedre integrering. Regjeringen og et bredt flertall på Stortinget 

ønsker å nå frem med et barnehagetilbud til disse barna ved å redusere foreldrebetalingen i 

barnehage og satse på forsterkende tiltak i barnehage. Da er det meningsløst å bruke et kriterium i 

delkostnadsnøkkelen for barnehager som reduserer overføringene til kommuner som har en større 
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andel av disse gruppene enn andre kommuner, og som derfor å har et større behov for ressurser enn 

andre kommuner, til å finansiere redusert foreldrebetaling og styrkingstiltak i barnehage.  

Konklusjon kapittel 3 

Antall barn som mottar kontantstøtte har blitt sterkt redusert, og bruken av kontantstøtte har for de 

fleste mottakerne, gått over fra å være et alternativ til barnehage til å være en ventestønad, frem til 

barnet har rett til barnehageplass. 

Regjeringens beregning av kriteriet Barn 1 år uten kontantstøtte i delkostnadsnøkkelen for 

barnehage, er misvisende, siden det er basert på gjennomsnittet av alle barn som mottar 

kontantstøtte, også dem som mottar den som en ventestønad. Dersom kriteriet fortsatt skal brukes, 

må beregning avgrenses til de månedene kontantstøtten faktisk er et alternativ til barnehage. 

Redusert kontantstøtte må omregnes til full kontantstøtte. Kontantstøtte i deler av et år må 

omregnes til helårseffekt. 

Kriteriet Barn 1 år uten kontantstøtte motvirker finansieringen av tidlig innsats i barnehage for å 

forbygge sosiale ulikheter i utdanning og helse. Kriteriet motvirker dermed vedtatt politikk innen 

folkehelse, utdanning og integrering. Ved den kommende revisjonen av inntektssystemet bør det 

vurderes om kriteriet skal fjernes fra kostnadsnøkkelen i inntektssystemet for kommuner, og 

erstattes av et rent alderskriterium.  

4. Kriteriet Innbyggere med høyere utdanning

Kriteriet Innbyggere med høyere utdanning, er basert på en teori om at en vesentlig årsak til at 

barnehagedekningen er høyere i noen kommuner enn andre, er at de har en høyere andel 

innbyggere med høyere utdanning. Heller ikke her er en samvariasjon mellom de to variablene nok til 

å fastslå at det er en årsakssammenheng mellom dem. Bak samvariasjonen kan det ligge et annet 

forhold, som er årsak til begge. Men hvis samvariasjonen er svak, må også årsakssammenhengen 

være svak. 

Vi skal først se på hvordan antall innbyggere med høyere utdanning er definert og beregnet i 

inntektssystemet, for deretter å sammenligne variasjonen mellom andel innbyggere med høyere 

utdanning i kommunene, og andel barn i alderen 1 – 5 år i barnehage i kommunene. 

Definisjoner og beregninger av innbyggere med høyere utdanning 

SSBs statistikk over befolkningens utdanningsnivå, omfatter personer registrert bosatt i Norge per 1. 

oktober og som er i aldersgruppen 16 år og eldre ved utgangen av rapporteringsåret. I statistikken 

over antall innbyggere med høyere utdanning, skiller SSB mellom en kort utdanning på universitets- 
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og høgskolenivå, på til og med 4 år, og en lang utdanning på universitets- og høyskolenivå på mer 

enn 4 år, samt forskerutdanning. 

Andelen innvandrere i befolkningen har økt, også andelen innvandrere med uoppgitt utdanningsnivå. 

Det bidrar til å gjøre statistikken misvisende. Fra og med 1.10.2014 har SSB gjennomført tiltak for å 

kunne gi bedre statistikk på aggregert nivå over utdanningsnivå for innvandrere. For innvandrere 

uten oppgitt utdanningsnivå, er det beregnet ved hjelp av en statistisk metode kalt «predictive mean 

matching» og er en variant av «nærmeste-nabo-metoden». [20] 

Grunnlaget for beregning i statsbudsjettet av kommunenes frie inntekter, er gjengitt hver år i Grønt 

hefte. Det er utarbeidet året før budsjettåret, og er basert på befolkningsstatistikk fra to år før 

budsjettåret. I Grønt hefte i perioden 2013 – 2017 har KMD definert antallet innbyggere med høyere 

utdanning, som antall innbyggere 16 år og over med universitets- og høyskoleutdanning per 1. 

oktober. Statistikken i Grønt hefte er basert på statistikk fra SSB. KMD har slått sammen SSBs 

kategorier lang og kort høyere utdanning, til én kategori; høyere utdanning.  

I Grønt hefte for 2017 har departementet denne tilleggskommentaren: «SSB manglar opplysning om 

utdanningsnivå for mange innvandrarar. Frå og med 2014 inneheld tal for utdanningsnivå berekna 

verdier for denne gruppa.» [5] 

Som nevnt brukes SSBs befolkningsstatistikk per 1. januar også for 31. desember året før. I Grønt 

hefte for 2018 - 2020 har KMD presisert at definisjonen er innbyggere 16 år og over per 1. januar, det 

vil si 31. desember det gitte kalenderåret, med universitets- og høgskoleutdanning per 1. oktober i 

det samme gitte kalenderåret.  

Definisjonen til KMD av innbyggere med høyere utdanning, både når det gjelder innhold og 

registreringstidspunkt, samsvarer med SSBs definisjon. Siden KMD har hentet tallene for antall 

innbyggere med høyere utdanning fra SSB, skulle en forvente at også tallene til KMD og SSB 

samsvarer. Det gjør de ikke. Jevnfør tabell 4.1 nedenfor. Forskjellen er størst fra og med 2014, da 

utdanningsnivået for innvandrere med uoppgitt utdanning ble beregnet. 

Den videre analysen i dette kapittelet er basert på SSBs statistikk. Det har to grunner. For det første 

er SSB primærkilden til denne statistikken. For det andre er statistikken som KMD publiserer i Grønt 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
SSB 1 124 952 1 170 409 1 203 824 1 302 030 1 349 699 1 391 996 1 431 177 1 471 135
Grønt hefte 1 122 336 1 167 986 1 200 576 1 241 076 1 285 925 1 321 033 1 355 932 1 392 556
Differanse 2 616 2 423 3 248 60 954 63 774 70 963 75 245 78 579

Tabell 4.1. Antall personer 16 år og over,  med høyere utdanning,  per 1.10.,  2011 - 2018

Kilde: SSB Tabell 09429. Grønt hefte tabell F-k,  2012 - 2020  
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hefte ikke egnet til å sammenligne antall innbyggere med høyere utdanning i kommunene, med 

barnehagedekningen i kommunene. I Grønt hefte for 2020, er statistikken fra 2018 fordelt på 

kommuner ut fra den kommunestrukturen som er vedtatt for 2020, med 356 kommuner i alt. 

Barnehagedekningen i kommunene i 2018 er beregnet ut fra kommunestrukturen i 2018, med 422 

kommuner i alt. Statistikken i Grønt hefte over antall innbyggere med høyere utdanning på 

kommunenivå, er med andre ord ikke sammenlignbar med statistikken for barnehagedekning på 

kommunenivå, slik den forelå høsten 2019.   

Andel innbyggere med høyere utdanning i kommunen 

I 2018 var andelen innbyggere med høyere utdanning 34,1 pst av alle innbyggere som var 16 år og 

eldre.  Denne andelen varierte fra kommune til kommune, med en variasjonsbredde på 39,1 pst, fra 

14,0 pst til 53,1 pst. I tabell 4.2 nedenfor er de 422 kommunene i 2018 kvartilsinndelt etter andel 

innbyggere med høyere utdanning. 

Tabell 4.2 viser at medianverdien er 23,7 pst. 2. og 3. kvartil har til sammen en variasjonsbredde på 

6,7 pst, 1. kvartil har en variasjonsbredde på 6,8 pst, mens 4. kvartil alene har en variasjonsbredde på 

25,4 pst. Godt over halve variasjonsbredden ligger i 4. kvartil. Gjennomsnittsverdien på 34,1 pst 

ligger i 4. kvartil. Det er bare 36 kommuner som har en andel innbyggere med høyere utdanning på 

gjennomsnittet 34,1 pst eller over. 386 kommuner har en andel som ligger under 

landsgjennomsnittet.  

Det er særlig de største byene og deres nabokommuner som har en andel innbyggere med høyere 

utdanning som ligger over landsgjennomsnittet, med Oslo og nabokommunene Asker, Bærum og 

Nesodden på topp. Av de 36 kommunene der 34,1 pst eller flere av innbyggere har høyere 

utdanning, har 20 en eller flere institusjoner for høyere utdanning, og 13 er nabokommuner til byer 

med institusjoner for høyere utdanning. En fordeling av ressurser ut fra andelen innbyggere med 

høyere utdanning, blir dermed en overføring av ressurser til disse nasjonale og regionale sentraene, 

fra resten av landet. Kriteriet Innbyggere med høyere utdanning gir en overføring av ressurser fra 

periferi til sentrum.  

Kvartil 1. 2. 3. 4.
Variasjonsbredde 14,0 - 20,8 20,9 - 23,7 23,7 - 27,6 27,7 - 53,1
Antall kommuner 105 106 106 106
Kilde: SSB tabell 09429

Tabell 4.2. Antall kommuner, kvartilsinndelt etter andel innbyggere i 
kommunene med høyere utdanning, prosent, 2018



23 

Graden av samvariasjon mellom andel innbyggere med høyere utdanning og 

barnehagedekningen i kommunene 

I tabell 4.3 nedenfor er tallene for 2018 i tabell 2.3, kombinert med tallene for 2018 i tabell 4.2 . En 

kvartilsinndeling av barnehagedekningen er kombinert med en kvartilsinndeling av andelen 

innbyggere med høyere utdanning. Tabellen må leses med de forbehold som er nevnt ovenfor i 

kommentarene til tabellene 2.1 og 2.3. Til tross for svakhetene i statistikken som tabellen bygger på, 

gir den likevel et grovmasket bilde som er godt nok i denne sammenhengen. Tabellen er delt i 

seksten felt, som viser hvordan kommunene er fordelt ut fra de to variablene. Feltet med høyest 

antall kommuner i hver kolonne og rad, er markert med fet skrift. 

Tabell 4.3 viser at for kommunene med den laveste andelen innbyggere med høyere utdanning 

(kvartil 1), var det 36 som også hadde den laveste dekningsgraden i barnehage (kvartil 1) og 22 som 

hadde den høyeste (kvartil 4). I kvartil 2 for høyere utdanning hadde også 36 kommuner den laveste 

dekningsgraden for barnehage, og 20 den høyeste. I kvartil 3 for høyere utdanning var tallene 24 og 

26, og for kommunene som hadde den høyeste andelen innbyggere med høyere utdanning (kvartil 

4), var det bare 9 som hadde den laveste dekningsgraden i barnehage (kvartil 1) og 37 som hadde 

den høyeste (kvartil 4). Tabellen indikerer at det i 2018 fortsatt var en samvariasjon mellom andel 

innbyggere med høyere utdanning og barnehagedekningen i kommunene.  

I kommentaren ovenfor til tabell 4.2 har vi allerede pekt på at andelen innbyggere med høyere 

utdanning er skjevt fordelt mellom kommuner med få og mange innbyggere. Vi har også pekt på i 

kommentaren til tabell 2.1 at måten dekningsgraden i barnehage er beregnet på, kan gi store avvik i 

kommuner med få innbyggere i barnehagealder. Samtidig er det barnehageplasser i kommunene 

som inntektssystemet skal finansiere. I analysene av samvariasjonen mellom utdanningsnivå og 

barnehagedekning, må en ta hensyn til hvordan antall barn i barnehage er fordelt mellom 

kommunene. Beregningene blir misvisende hvis to kommuner med den samme barnehagedekningen 

blir behandlet som to like kommuner, hvis den ene har flere hundre ganger så mange barn i 

1. 2. 3. 4.
72,8-88,3 88,3-91,5 91,6-94,2 94,2-125,0

1. 14,0 - 20,8 105 36 31 16 22
2. 20,9 - 23,7 106 36 22 28 20
3. 23,7 - 27,6 106 24 27 29 26
4. 27,7 - 53,1 105 9 26 33 37

Antall kommuner 422 105 106 106 105
Kilde: SSB tabell 07459, 09169, 09429

Tabell 4.3. Antall kommuner, kvartilsinndelt etter dekningsgrad for barn i barnehage 1-5 år, og 
andel innbyggere med høyere utdanning, 2018
 Antall kommuner, etter andel 

innbyggere med høyere 
utdanning, kvartilsinndelt, 

prosent, 2018
Antall 

kommuner

Antall kommuner, etter dekningsgrad for barn i 
barnehage 1-5 år, kvartilsinndelt, prosent, 2018
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barnehage. Kommunene med mange barn har større effekt på fordelingen av de samlede 

kostnadene til barnehage. 

I tabell 4.4 nedenfor er antall kommuner i hvert av de seksten feltene i tabell 4.3, erstattet av antall 

barn i barnehage i alderen 1 – 5 år i disse kommunene. Feltet med flest antall barn i hver rad og hver 

kolonne er markert med fet skrift.  

Tabell 4.4 viser at i alle kommunene med den laveste andelen innbyggere med høyere utdanning 

(kvartil 1), var det bare 13 604 barn i barnehage i alt, eller 4,9 pst av alle de 278 482 barna i 

barnehage i alderen 1 – 5 år. I denne gruppen er medianen for antall barn i barnehage i alderen 1 – 5 

år 102 barn og gjennomsnittet 130. Flertallet av kommunene i denne gruppen har så få barn i 

alderen 1 – 5 år i barnehage, og så få barn i alt i barnehagealder, at avvikene i statistikken for 

dekningsgrad kan få stor betydning. Statistikken for dette kvartilet må brukes med forsiktighet. 

Jevnfør kommentaren til tabell 2.1 i kapittel 2.  

For kommunene med den høyeste andelen innbyggere med høyere utdanning (kvartil 4), var det 

191 510 barn i barnehage, eller 68,7 pst av alle barna i barnehage i alderen 1 – 5 år. Det er nettopp 

her en som nevnt finner de største byene og noen av deres nabokommuner. Oslo kommune alene 

hadde 36 915 barn i alderen 1 – 5 år i barnehage. Det er 2,7 ganger så mange barn i barnehage som 

alle de 105 kommunene i kvartil 1 for høyere utdanning hadde til sammen, og 13,3 pst av alle barn i 

barnehage i landet. Oslo hadde samtidig en barnehagedekning på 89,2 pst. Det er lavere enn både 

gjennomsnittet for hele landet på 91,8 pst, og medianen på 91,6 pst. Oslo ligger i kvartil 2 for 

barnehagedekning. 

Den store antallet barn i kommunene med den høyeste andelen innbyggere med høyere utdanning 

(kvartil 4), gjør at dette kvartilet har det høyest antall barn i alle de fire kvartilene for dekningsgrad. 

Ser en på fordelingen i hvert enkelt kvartil etter utdanningsnivå, hadde kvartil 2 for høyere utdanning 

1. 2. 3. 4.
72,8-88,3 88,3-91,5 91,6-94,2 94,2-125,0

1. 14,0 - 20,8 13 604 3 200 6 048 1 772 2 584
2. 24,0 - 26,0 29 850 7 745 5 824 10 887 5 394
3. 26,0 - 28,5 43 518 7 201 15 801 12 688 7 828
4. 28,5 - 82,7 191 510 9 727 73 886 61 089 46 808

Antall barn 278 482 27 873 101 559 86 436 62 614

Barn  barnehage, fordelt på 
kommunegrupper etter andel 

innbyggere med høyere 
utdanning, prosent, 2018 Antall barn

Barn i barnehage 1-5 år, fordelt på kommunegrupper 
etter dekningsgrad, kvartilsinndelt, prosent 

Kilde: SSB tabell 07459, 09169, 09429

Tabell 4.4. Antall barn 1-5 år i barnehage, fordelt på kommuner, kvartilsinndelt etter dekningsgrad 
for barn i barnehage 1-5 år, og andel innbyggere med høyere utdanning, 2018
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flest barn i kvartil 3 for barnehagedekning. Kvartil 1, 3 og 4 for høyere utdanning har alle flest barn i 

kvartil 2 for barnehagedekning.  

For å kunne sammenligne spredningen i de fire kvartilene for høyere utdanning i tabell 4.4., er antall 

barn i hvert kvartil omregnet til andelen av alle barna i kvartilet i prosent. Figur 4.1 nedenfor viser 

hvordan disse andelene varierer for hvert av de fire kvartilene for høyere utdanning, på de fire 

kvartilene for barnehagedekning. Serie 1 er 1. kvartil for høyere utdanning, serie 2 er 2. kvartil, serie 

3 er 3. og serie 4 er 4.  

Figur 4.1 viser at variasjonen mellom de fire kvartilene for høyere utdanning i andelen barn i 

barnehage er svært liten i 4. kvartil for barnehagedekning. Kvartil 2 for høyere utdanning har størst 

andel barn i 3. kvartil for barnehagedekning. Her skiller 1. kvartil seg ut med klart lavest andel. I 2. 

kvartil for barnehagedekning, har 1. kvartil størst andel, og 2. kvartil lavest. 1. kvartil 1 for 

barnehagedekning, har 2. kvartil størst andel, etterfulgt av 2., 3. og 4. kvartil. 

Når en tar hensyn til hvordan barnehageplassene er fordelt mellom kommunene, er det ikke lenger 

en like sterk samvariasjon mellom utdanningsnivå og barnehagedekning. Det gir grunn til å vurdere 

hvor relevant kriteriet Innbyggere med høyere utdanning er i delkostnadsnøkkelen for barnehager. 
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Graden av samvariasjon mellom andel innbyggere med høyere utdanning, skatteinntektene 

og barnehagedekningen i kommunene 

I forbindelse med innføringen av delkostnadsnøkkelen for barnehage i 2011, engasjerte KRD Senter 

for økonomisk forskning AS (SØF) til å identifisere faktorer som påvirker kommunenes kostnader til 

barnehage. Resultatet ble publisert i SØF-rapport nr 2 2010. Det mest robuste resultatet som SØF 

fant, var at høye frie inntekter i kommunene, bidro til høye enhetskostnader i barnehagene, både når 

de ble målt som driftsutgifter per korrigert oppholdstime, og årsverk per korrigert oppholdstime. [27] 

Kommuner med høye frie inntekter kan finansiere høye enhetskostnader i barnehage. De har også 

mulighet til å finansiere barnehagetilbud som er attraktive for mange og gir en høy 

barnehagedekning. Det kan være en indirekte årsakssammenheng der en høy andel innbyggere med 

høyere utdanning gir høye frie inntekter som igjen gir høy barnehagedekning.  

Kommunenes frie inntekter består av rammetilskuddet, personskatt på inntekt og formue og 

naturressursskatt, pluss eventuelt lokalt vedtatt eiendomsskatt. Som nevnt i den forrige artikkelen 

betyr naturressursskatt mye for noen få kommuner, og lite for de fleste. Kommunenes 

skatteinntekter kommer i hovedsak fra personskatt på inntekt og formue. Tallene for kommunenes 

skatteinntekter er hentet fra hjemmesidene til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, siden 

de er mer pålitelige enn tallene i KOSTRA. [26] 

På samme måte som tabell 4.3 viste en viss samvariasjon mellom kommunenes andel innbyggere 

med høyere utdanning og barnehagedekningen i kommunene, er det en viss samvariasjon mellom 

kommunenes skatteinntekter og barnehagedekningen. Men også her svekkes dette bildet når antall 

kommuner erstattes av antall barn i disse kommunene.  

Det er altså en viss samvariasjon mellom barnehagedekningen i kommunene, og både andelen 

innbyggere med høyere utdanning og skatteinntektene. Men samvariasjonen mellom kommunens 

andel innbyggere med høyere utdanning og skatteinntektene er sterkere. 

Tabell 4.6 nedenfor viser samvariasjonen mellom kommunenes skatteinntekter og andelen 

innbyggere med høyere utdanning i kommunene. Variablene er kvartilsinndelt på samme måte som i 

de foregående tabellene. Feltene med høyest antall kommuner i hver rad og kolonne, er markert 

med fet skrift. 
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Tabell 4.6 viser at det er en sterk samvariasjon mellom andel innbyggere med høyere utdanning og 

kommunenes skatteinntekter per innbygger fra personskatt på inntekt og formue og 

naturressursskatt. Om lag halvparten av kommunene med den høyeste andelen innbyggere med 

høyere utdanning, hadde også de høyeste skatteinntekter, mens bare syv av disse kommunene er i 

kvartil 1 for kommuner med de laveste skatteinntektene. På den andre siden hadde om lag 

halvparten av kommunene med den laveste andelen innbyggere med høyere utdanning, også de 

laveste skatteinntektene, mens bare 13 disse kommuner var i kvartil 4 for de høyeste 

skatteinntektene.  

Kriteriet Innbyggere med høyere utdanning bidrar til å overføre ressurser fra kommuner med en lav 

andel innbyggere med høyere utdanning til kommuner med en høy andel innbyggere med høyere 

utdanning, og dermed fra kommuner med lave skatteinntekter per innbygger til kommuner med 

høye skatteinntekter per innbygger.  

Det er en sterk sammenheng mellom lave skatteinntekter fra person og formueskatt, og en høy andel 

innbyggere med lav utdanning og inntekt. Tabell 4.7 nedenfor viser samvariasjonen mellom 

kommunenes skatteinntekter og andelen innbyggere i kommunene med grunnskole eller lavere som 

høyeste utdanning. Variablene er kvartilsinndelt på samme måte som i tabellene i de foregående 

tabellene, og feltet med høyest antall kommuner i hver rad og kolonne, er markert med fet skrift. 

1. 2. 3. 4.
28,7-28,9 28,9-29,0 29,0 - 29,4 29,4-51.1

1. 14,0 - 20,8 % 105 51 21 20 13
2. 20,9 - 23,7 % 106 30 32 27 17
3. 23,7 - 27,6 % 106 17 30 37 22
4. 27,7 - 53,1 % 105 7 23 22 53

Antall kommuner 422 105 106 106 105
Kilde: SSB tabell 09429. KMD Løpende inntektsutjevning 2018

Antall 
kommuner

Antall kommuner, kvartilsinndelt etter 
personskatt på inntekt og formue, og 

naturressursskatt, pr innbygger, etter utjevning, 
1000 kr, 2018

Tabell 4.6. Antall kommuner i landet. Kvartilsinndelt etter andel innbyggere med høyere 
utdanning, og skatt, 2018

Antall kommuner, 
kvartilsinndelt etter andel 

innbyggere med høyere 
utdanning,  prosent, 2018
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Tabell 4.7. Antall kommuner i landet. Kvartilsinndelt etter andel innbyggere med lav 
utdanning, og skatt, 2018 

Antall kommuner, 
kvartilsinndelt etter andel 

innbyggere med grunnskole 
eller lavere som høyeste 

utdanning,  prosent, 2018 Antall 
kommuner 

Antall kommuner, kvartilsinndelt etter 
personskatt på inntekt og formue, og 

naturressursskatt, pr innbygger, etter utjevning, 
1000 kr, 2018 

1. 2. 3. 4. 
28,7-28,9 28,9-29,0 29,0 - 29,4 29,4-51.1 

1. 16,3 - 25,7
% 105 11 15 21 58 

2. 25,8 - 29,1 % 106 18 30 33 25 
3. 29,2 - 32,5 % 106 28 35 33 10 
4. 32,6 - 52,7 % 105 48 26 19 12 

Antall kommuner 422 105 106 106 105 
Kilde: SSB tabell 09429. KMD Løpende inntektsutjevning 2018 

Tabell 4,7 viser at det også er en sterk samvariasjon mellom andel innbyggere i kommunene med lavt 

utdanningsnivå og kommunenes skatteinntekter per innbygger fra personskatt på inntekt og formue 

og naturressursskatt. På den ene siden hadde litt under halvparten av kommunene med den høyeste 

andelen innbyggere med lav utdanning, også de laveste skatteinntekter. På den andre siden hadde 

litt over halvparten av kommunene med den laveste andelen innbyggere med lav utdanning, 

samtidig de høyeste skatteinntektene. Lav utdanning gir lav inntekt, og dermed lav personskatt fra 

inntekt og formue.  

Kriteriet Innbyggere med høyere utdanning bidrar også til å overføre inntekter fra kommuner med en 

høy andel innbyggere med lav utdanning og lave skatteinntekter, til kommuner med en lav andel 

innbyggere med lav utdanning og høye skatteinntekter. 

Forskere fra SSB har gjennom sine analyser av datakildene til SSB funnet at de faktorene utenfor 

skolen som bidro sterkest til elevenes skoleresultater, var foreldrenes utdanning, familienes økonomi 

og om elevene hadde innvandrerbakgrunn. Den av de tre faktorene som bidro sterkest til elevenes 

resultater, var foreldrenes utdanning [26]. Skal behovet til disse elevene møtes, må det settes inn 

forsterkende tiltak allerede i barnehage. Tidlig innsats er viktig. Delkostnadsnøkkelen for barnehage 

må bidra til at dette behovet blir finansiert. 

Regjeringen har fått vedtatt og iverksatt nye bestemmelser for å øke barnehagedekningen for barn 

fra familier med lav utdanning og inntekt. Endringene virker, barnehagedekningen for disse barna 

øker. Det er positivt. Men tiltakene er ressurskrevende, særlig for kommuner med en stor andel 

innbyggere med lav utdanning og inntekt. Hoveddelen av disse kommunene har samtidig lavere 
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skatteinntekter enn andre kommuner, og er dårligere stilt økonomisk enn andre kommuner for å 

finansiere disse merutgiftene. Dette misforholdet forsterkes av at inntektssystemet gjennom kriteriet 

Innbyggere med høyere utdanning overfører ressurser fra disse kommunene til kommuner med en 

høy andel innbyggere med høyere utdanning, og tilsvarende færre fattige.  

Det er på tide at fordelingen av ressurser mellom kommunene i sterkere grad bidrar til å finansiere 

politikken for å øke barnehagedekningen for barn fra familier med lav utdanning og inntekt. Ved den 

kommende revisjonen av inntektssystemet bør det vurderes å erstatte kriteriet Innbyggere med 

høyere utdanning av et sosialt kriterium som styrker finansieringen av kommuner med en stor andel 

innbyggere med lav utdanning og inntekt, og et stort behov for tidlig innsats i barnehage for å 

redusere sosiale ulikheter i utdanning og helse. 

5. Økonomiske konsekvenser av å endre etterspørselskriteriet i delkostnadsnøkkelen

for barnehager 

Kriteriet Innbyggere med høyere utdanning 

Gjennom oppslag i NRK og spørsmål i Stortinget har oppmerksomheten blir rettet mot 

delkostnadsnøkkelen for barnehage og kriteriet Innbyggere med høyere utdanning. Kriteriet ble 

innført den gangen innbyggere med høyere utdanning i større grad enn andre etterspurte 

barnehageplass for sine barn. Kommuner med en høy andel innbyggere med høyere utdanning 

hadde tidligere en vesentlig høyere barnehagedekning enn andre. Kriteriet skulle fange opp 

variasjonen i barnehagedekning og gi en kompensasjon til kommunene med høye dekningsgrad. Nå 

har variasjonen mellom kommunene blitt mindre. Vestvågøy har en barnehagedekning som ligger 

over landsgjennomsnittet, men har forholdsvis få innbyggere med høyere utdanning, og taper 

penger på det. Vestvågøy har et poeng når kommunen retter oppmerksomheten mot relevansen til 

kriteriet Innbyggere med høyere utdanning i delkostnadsnøkkelen for barnehager.  

NRK har pekt på at Vestvågøy taper 3,2 mill kr i 2020 på grunn av utgiftsutjevningen gjennom dette 

kriteriet Det er isolert sett riktig, men sammenligningsgrunnlaget er misvisende. Fordelingen av 

innbyggertilskuddet mellom kommunene starter med at den samlede bevilgningen som skal fordeles, 

først fordeles med et likt kronebeløp per innbygger til alle kommuner. Så omfordeles beløpet ut fra 

strukturelle forskjeller som kommunene ikke kan påvirke selv, men som påvirker behovet for 

ressurser til et likeverdig tjenestetilbud. Det er et nullsumspill der noen får redusert bevilgningen og 

andre får økt den. I 2020 var innbyggertilskuddet som ble fordelt gjennom kostnadsnøkkelen på kr 

25 084 per innbygger. Av det skal 1,84 pst, fordeles ved kriteriet Innbyggere med høyere utdanning. I 

budsjettet for 2020 ville Vestvågøy fått 3,2 mill kr mer, hvis beløpet hadde blitt fordelt mellom 

kommunene ut fra antall innbygger i alt. Problemet er at ingen har foreslått at kriteriet Innbyggere 
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med høyere utdanning skal erstattes av kriteriet Innbyggere i alt i delkostnadsnøkkelen for 

barnehage.  

Hvis en vil vite hva som blir de økonomiske konsekvensene av å erstatte kriteriet Innbyggere med 

høyere utdanning med et mer relevant kriterium, må en velge et bedre alternativ og beregne 

fordelingsvirkningen som det nye kriteriet gir. Innbyggere i alt er ikke et relevant alternativ. I denne 

artikkelen er det argumentert for at kriteriet Innbyggere med høyere utdanning bør erstattes av et 

sosialt kriterium, som for eksempel Innbyggere med grunnskolen eller lavere som høyeste utdanning. 

I denne artikkelen er kriteriet Innbyggere med grunnskolen eller lavere som høyeste utdanning, 

forkortet til Innbyggere med lav utdanning, brukt som et eksempel på et slik sosialt kriterium. Det er 

for tidlig å foreslå at Innbyggere med lav utdanning skal erstatte Innbyggere med høyere utdanning. 

Det er bare brukt som et regneeksempel for å vise hva de økonomiske konsekvensene kan bli av å 

erstatt Innbygger med høyere utdanning med et sosialt kriterium. I beregningene er vektingen av de 

to kriteriene og beregningsmåten den samme.  

I dette kapittelet er kommunestrukturen i 2020 lagt til grunn.4 Det er samtidig viktig å beregne de 

økonomiske konsekvensene av en slik erstatning både i kroner per innbygger og i kroner i alt. I en 

kommune med mange innbyggere vil de økonomiske konsekvensene i alt se mer dramatiske ut enn i 

en kommune med få innbyggere. Men konsekvensene for den praktiske tjenesteytingen kan bli like 

store for dem som blir berørt i den lille kommunen som i den store. 

Vedlegg 1 gjengir barnehagedekningen for barn 1 – 5 år i 2018, fordelt på kommunestrukturen i 

2020, for alle kommuner i landet. Vedlegg 2 viser utgiftsutjevningen per innbygger og i alt i 2020, for 

kriteriet Innbyggere med høyere utdanning, for alle kommuner i landet. Vedlegg 3 viser 

utgiftsutjevningen per innbygger og i alt i 2020, for kriteriet Innbyggere med lav utdanning, for alle 

kommuner i landet.  

Ut fra vedlegg 2 og 3, er det beregnet hvilken endring i utgiftsutjevningen som alle kommuner i 

landet ville fått, dersom kriteriet Innbyggere med høyere utdanning i 2020 hadde blitt erstattet av 

kriteriet Innbyggere med lav utdanning. Denne differansen viser hvor mye hver enkelt kommune ville 

4 Antall innbyggere med lav utdanning per kommune, i kommunestrukturen for 2020, er beregnet ut 

fra den statistikken SSB har publisert ut fra kommunestrukturen i 2018. Antall innbyggere med lav 

utdanning i Snillfjord, er fordelt med likt antall på de tre kommunene Snillfjord ble delt mellom, 5055 

Heim, 5056 Hitra og 5059 Orkland. Antall innbyggere med lav utdanning i Tysfjord, er delt med likt 

antall i de to kommunene Tysfjord ble delt mellom, 1806 Narvik og 1875 Hamarøy. 
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tapt eller tjent hvis kriteriet hadde blitt endret. Variasjonsbredden er fra en reduksjon på kr 920,56 til 

en øking på kr 1 784,81 per innbygger.  

Figur 5.1 nedenfor viser hvordan de 356 kommunene i 2020 fordeler seg langs: 

• den horisontale aksen, som viser differansen i utgiftsutjevning 2020-budsjettet for når

kriteriet Innbyggere med høyere utdanning erstattes av kriteriet Innbyggere med lav

utdanning,

• den vertikale aksen, som viser barnehagedekningen for barn 1 – 5 år i 2018.

Figur 5.1 viser at det ville ha vært 37 kommuner som fikk redusert utgiftsutjevning, og 319 

kommuner som ville fått økt utgiftsutjevningen i 2020, hvis kriteriet Innbyggere med høy utdanning 

hadde blitt erstattet av Innbyggere med lav utdanning. Trendlinjen viser at det er en svak trend til at 

barnehagedekningen er høyest blant kommunene med størst reduksjon i utgiftsutjevningen, og 

lavest i kommunene med størst øking i utjevningsutjevningen. Spørsmålet er om denne trenden er 

sterkt nok til å forsvare fortsatt bruk av kriteriet Innbyggere med høyere utdanning. 

Spredningen i barnehagedekning er ikke så stor som figur 5.1 viser. I kapittel 2 er det vist at måten 

SSB beregner barnehagedekningen på, ikke følger definisjonen av barnehagedekning. Hvis 

definisjonen hadde blitt fulgt, ville alle kommunene som har en barnehagedekning på over 100,0 pst, 

hatt en dekningsgrad på 100,0 pst eller lavere. Tilsvarende ville noen kommuner som har en lav 
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dekningsgrad, hatt en høyere. I analysene i denne artikkelen, er SSBs beregning av 

barnehagedekningen brukt, uten denne korrigeringen, siden den ennå ikke er gjort for alle 

kommuner i landet.  

For illustrere hvilke konsekvenser en endring av kriteriene kan få, har jeg valgt å se nærmere på de ti 

kommunene i landet som får størst reduksjoner, og de ti kommunene i landet som får størst øking i 

rammetilskuddet, når kriteriet Innbyggere med høyere utdanning erstattes av kriteriet Innbyggere 

med lav utdanning. De fire tabellene nedenfor viser både endringene per innbygger, og endringene i 

alt. 

De fire tabellene viser også barnehagedekningen for 2018 etter kommunestrukturen for 2020 for de 

utvalgte kommunene, for å illustrere i hvilken grad det faktisk er vesentlige forskjellene i 

barnehagedekning mellom de kommunene der den valgte endringen i utgiftsutjevningen, gir størst 

øking og størst reduksjon i bevilgningen. 5 

Tabell 5.1 nedenfor viser de økonomiske konsekvensene per innbygger, hvis kriteriet Innbyggere med 

høyere utdanning blir erstattet med Innbyggere med lav utdanning.  

5 I beregningsgrunnlaget er barnehagedekningen i kommunene 5055 Heim, 5056 Hitra, 5059 Orkland og 1806 
Narvik i kommunestrukturen for 2020, er beregnet ut fra antall barn 1-5 år og antall barn 1-5 år i barnehage i 
kommunestrukturen for 2018. 
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Tabell 5.1 viser at det er Oslo 

med nabokommunene 

Bærum, Nesodden og Asker, 

sammen med Ås, Trondheim, 

Lillehammer, Bergen, 

Stavanger og Sogndal, som 

ville fått redusert sin 

bevilgning mest. Både Oslo og 

de seks kommunene som 

ligger utenfor Oslo-regionen, 

er alle vertskommuner for 

institusjoner for høyere 

utdanning.  

De ti kommunene som ville 

fått størst øking per innbygger, 

ligger alle i Nordland, og 

Troms og Finnmark fylke. Det 

er kommuner med få 

innbyggere. Til sammen har de 

bare 13 369 innbyggere, eller i 

underkant av 2 pst av 

befolkningen i Oslo.  

Tabellen viser at for de ti kommunene som får redusert bevilgningen mest, varierer reduksjonen fra 

kr 371,75 per innbygger til kr 920,56 per innbygger. Reduksjonen er størst for Bærum og Oslo. For de 

ti kommunene som får økt bevilgningen mest, varierer økingen fra kr 1 301,60 til kr 1 784,81 per 

innbygger. Økingen er størst for Værøy og Røst. 

Måten staten beregner barnehagedekningen på, samsvarer som nevnt ikke med statens egen 

definisjon av barnehagedekning. Det gir avvik for noen kommuner med få innbyggere. Når denne 

feilen er korrigert, får Værøy en barnehagedekning på 100,0 pst. Tabellen må leses med dette 

forbeholdet. Den gir likevel et grovmasket bilde av variasjonene i barnehagedekningen. Det samme 

gjelder for tabellene 5.2, 5.3 og 5.4 nedenfor. 

Tabell 5.1 viser at barnehagedekningen variere i begge gruppene. I gruppen som får størst reduksjon 

per innbygger, har 8 av 10 en barnehagedekning som er høyere enn landsgjennomsnittet. I gruppen 

Kommune Antall 
innbyggere 
per 1.7.2019

Differanse       
Utg utj pr innb         
Innb m høy utd 
Innb m lav utd    

kr

Barnehage-
dekning 

2018           
pst

3024 Bærum 127 337 -920,56 93,4
0301 Oslo 685 803 -712,90 89,2
3023 Nesodden 19 567 -590,40 94,0
3021 Ås 20 093 -519,56 93,7
3025 Asker 94 189 -504,79 92,9
5001 Trondheim 203 060 -498,92 95,8
3405 Lillehammer 28 014 -411,06 96,5
4601 Bergen 281 976 -392,19 94,1
1103 Stavanger 142 424 -384,28 90,1
4640 Sogndal 11 712 -372,75 93,9

5439 Gamvik 1 136 1 301,60 79,6
5440 Berlevåg 957 1 333,96 80,0
5432 Loppa 927 1 353,07 74,4
1867 Bø 2 604 1 361,80 99,0
1839 Beiarn 1 036 1 392,37 82,1
5423 Karlsøy 2 215 1 394,29 84,0
5443 Båtsfjord 2 232 1 406,09 90,9
1874 Moskenes 1 023 1 486,98 88,9
1856 Røst 511 1 775,19 92,9
1857 Værøy 728 1 784,81 105,7

Kilde: KMD Grønt hefte 2020 tab f-k. SSB tab 09429, 09169, 07459

De ti kommunene med størst reduksjon pr innbygger:

De ti kommunene med størst øking pr innbygger:

Tabell 5.1. Differansen i utgiftsutjevning per innbygger, for kriteriene 
Innbyggere med høyere utdanning  og Innbyggere med lav utdanning, 
kr, 2020. Barnehagedekning, 2018, pst
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som får størst øking per innbygger, har 4 av 10 en barnehagedekning som er høyere enn 

landsgjennomsnittet. Forskjellen mellom de to gruppene liten, når en tar hensyn til at de 

representerer ytterpunktene i skala på 356 kommuner. Oslo med sine 685 803 innbyggere og en 

dekningsgrad på bare 89,2 pst, veier tungt i dette bildet. Den gjennomsnittlige dekningsgraden i 

gruppen som får størst reduksjon er 5,6 pst høyere enn i gruppen som får størst øking. Av alle de tyve 

kommunene i tabell 5.1, har Værøy den høyeste barnehagedekningen, og er samtidig den 

kommunen som ville få økt bevilgningen mest, hvis kriteriet Innbyggere med høyere utdanning ble 

erstattet av kriteriet Innbyggere med lav utdanning. 

Tabell 5.1 indikerer at kriteriet Innbyggere med høyere utdanning bidrar til å overføre ressurser fra 

små distriktskommuner til nasjonale og regionale sentra, uten at det er så vesentlige forskjeller i 

barnehagedekning, at kriteriet Innbyggere med høyere utdanning fremstår som nødvendig. 

Tabell 5.2 viser de økonomiske 

konsekvensene i alt, hvis kriteriet 

Innbyggere med høyere utdanning 

blir erstattet med Innbyggere med 

lav utdanning.  

Tabell 5.2 viser at de ti 

kommunene som får redusert 

bevilgningen mest i alt, er Oslo 

med nabokommunene Bærum, 

Asker, Nordre Follo og Nesodden, 

sammen med, Bergen, Trondheim, 

Stavanger og Kristiansand. Både 

Oslo og de fem kommunene som 

ligger utenfor Oslo-regionen, er 

alle vertskommuner for 

institusjoner for høyere 

utdanning. Det er en stor grad av 

samsvar mellom de ti kommunene 

som får redusert bevilgningen 

mest per innbygger, og de ti 

kommunene som får redusert 

bevilgningen mest i alt. 

Kommune Antall 
innbyggere 
per 1.7.2019

Differanse       
Utg utj i alt         

Innb m høy utd 
Innb m lav utd    

kr

Barnehage-
dekning 

2018          
pst

0301 Oslo 685 803 -488 908 873 89,2
3024 Bærum 127 337 -117 221 597 93,4
4601 Bergen 281 976 -110 588 093 94,1
5001 Trondheim 203 060 -101 311 352 95,8
1103 Stavanger 142 424 -54 730 804 90,1
3025 Asker 94 189 -47 545 694 92,9
5401 Tromsø 76 606 -25 478 154 97,2
3020 Nordre Follo 58 835 -20 392 274 92,9
4204 Kristiansand 110 575 -14 926 351 90,3
3023 Nesodden 19 567 -11 552 405 94,0

4626 Øygarden 38 196 14 365 015 88,8
3033 Ullensaker 38 957 14 697 007 92,2
3807 Skien 54 898 14 740 984 89,6
1149 Karmøy 42 270 16 464 678 92,1
3804 Sandefjord 63 529 17 682 335 90,0
3411 Ringsaker 34 746 18 345 559 91,1
3004 Fredrikstad 82 211 22 545 720 89,3
3005 Drammen 101 043 26 040 160 88,8
3014 Indre Østfold 44 615 29 736 727 89,7
3003 Sarpsborg 56 364 30 871 984 89,7

Kilde: KMD Grønt hefte 2020 tab f-k. SSB tab 09429, 09169, 07459

De ti kommunene med størst reduksjon i alt:

De ti kommunene med størst øking i alt:

Tabell 5.2. Differansen i utgiftsutjevning i alt, for kriteriene 
Innbyggere med høyere utdanning og Innbyggere med lav 
utdanning, 2020, kr. Barnehagedekning, 2018, pst
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For de ti kommunene som ville fått størst øking i bevilgningen i alt, er bildet et annet. Syv av ti 

kommuner ligger i Viken fylke.  

Tabell 5.2 viser at for de ti kommunene som får redusert bevilgningen mest, varierer reduksjonen fra 

kr 11,6 mill. kr til 488,9 mill. kr i alt. Reduksjonen er igjen størst for Oslo og Bærum. For de ti 

kommunene som får økt bevilgningen mest, varierer økingen fra 14,4 mill. kr til 30,9 mill. kr i alt. 

Økingen er størst for Sarpsborg og Indre Østfold. 

I tabell 5.2 varierer også barnehagedekningen i begge gruppene, men litt mindre enn i tabell 5.1.  I 

gruppen som får størst reduksjon i bevilgningen i alt, har 7 av 10 en barnehagedekning som er høyere 

enn landsgjennomsnittet. I gruppen som får størst øking i bevilgningen i alt, har 2 av 10 en 

barnehagedekning som er høyere enn landsgjennomsnittet. Men 7 av 10 kommuner i gruppen som 

får størst øking, har en høyere dekningsgrad enn Oslo. Den gjennomsnittlige dekningsgraden i 

gruppen som får størst reduksjon er bare 2,9 pst høyere enn i gruppen som får størst øking, 

Forskjellen mellom de to gruppene er påfallende liten.  

Tabell 5.2 indikerer at kriteriet Innbyggere med høyere utdanning bidrar til å overføre ressurser, ikke 

bare fra små distriktskommuner i Nord-Norge, men også fra større byer i Sør-Norge, til nasjonale og 

regionale sentra. Heller ikke her er det så vesentlige forskjeller i barnehagedekning at kriteriet 

Innbyggere med høyere utdanning fremstår som nødvendig. 

Det er bred politisk enighet om at kommunene skal kunne tilby et likeverdig barnehagetilbud i hele 

landet. Gjennom barnehagen skal kommunene gi tidlig innsats for å forebygge sosiale ulikheter i 

utdanning og helse. Delkostnadsnøkkelen for barnehage skal gi alle kommuner en økonomisk 

mulighet til å gi et slikt barnehagetilbud. På denne bakgrunnen, og ut fra dokumentasjonen i kapittel 

4 og 5, er det er gode grunner til å erstatte kriteriet Innbyggere med høyere utdanning, med et sosialt 

kriterium som Innbyggere med lav utdanning. 

Kriteriet Barn 1 år uten kontantstøtte 

Den samme argumentasjon som er nevnt innledningsvis for kriteriet Innbyggere med høyere 

utdanning, gjelder i hovedsak også for kriteriet Barn 1 år uten kontantstøtte. Den skal derfor ikke 

gjentas her. Der er imidlertid en liten forskjell mellom de to kriteriene. Innbyggere med høyere 

utdanning er et rent etterspørselskriterium. Barn 1 år uten kontantstøtte er et kombinert alders- og 

etterspørselskriterium. Utgiftsutjevningen vil her både være avhengig av hvor stor andel ettåringene 

er av alle innbyggere i kommunen, sammenlignet med landsgjennomsnittet, og hvor stor andel av 

ettåringene som mottar kontantstøtte, sammenlignet med landsgjennomsnittet. Utgiftsutjevningen 

er avhengig av samspillet mellom de to elementene.  
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Hvis man fjerner etterspørselsdelen Barn 1 år med kontantstøtte i kriteriet Barn 1 år uten 

kontantstøtte, blir kriteriet et rent alderskriterium; Barn 1 år.  Hvis man skal fjerne 

etterspørselsdelen, vil antagelig det mest hensiktsmessige være å gå tilbake til inndelingen i 

alderskriteriene som ble brukt i budsjettet for 2011, Barn 1-2 år, og Barn 3-5 år. Kostnadene per 

barnehageplass er høyere for barn 1 – 2 år enn for barn 3 – 5 år, og inndelingen i alderskriteriene kan 

med fordel følge dette skillet.  

I denne artikkelen brukes et regneeksempel, der kriteriet Barn 1 år uten kontantstøtte, er erstattet 

av kriteriet Barn 1 år, for å illustrere hvor stor effekt departementets beregning av antall barn med 

kontantstøtte får på utgiftsutjevningen.  

Vedlegg 1 gjengir barnehagedekningen for barn 1 – 5 år i 2018, fordelt på kommunestrukturen i 

2020, for alle kommuner i landet. Vedlegg 4 viser utgiftsutjevningen per innbygger og i alt i 2020, for 

kriteriet Barn 1 år uten kontantstøtte, for alle kommuner i landet. Vedlegg 5 viser utgiftsutjevningen 

per innbygger og i alt i 2020, for kriteriet Barn 1 år, for alle kommuner i landet.  

Ut fra vedlegg 4 og 5, er det beregnet hvilken endring i utgiftsutjevningen som alle kommuner i 

landet ville fått, dersom kriteriet Barn 1 år uten kontantstøtte i 2020 hadde blitt erstattet av kriteriet 

Barn 1 år. Denne differansen vise hvor mye hver enkelt kommune ville tapt eller tjent hvis kriteriet 

hadde blitt endret. Variasjonsbredden er fra en reduksjon på kr 377,73 til en øking på kr 909.25.  

Figur 5.2 nedenfor viser hvordan de 356 kommunene i 2020 fordeler seg langs 

• den horisontale aksen, som viser differansen i utgiftsutjevning i budsjett 2020, når kriteriet

Barn 1 år uten kontantstøtte erstattes av kriteriet Barn 1 år,

• den vertikale aksen, som viser barnehagedekningen for barn 1 – 5 år i 2018.
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Figur 5.2 viser at av de 356 kommunene, ville det ha vært 170 kommuner som fikk redusert 

utgiftsutjevning, og 186 kommuner som ville fått økt utgiftsutjevningen i 2020, hvis kriteriet Barn 1 år 

uten kontantstøtte hadde blitt erstattet av Barn 1 år. Trendlinjen viser at det er en svak trend til at 

barnehagedekningen er høyest blant kommunene med størst reduksjon i utgiftsutjevningen, og 

lavest i kommunene med størst øking i utjevningsutjevningen. Spørsmålet er om denne trenden er 

sterk nok til å forsvare fortsatt bruk av kriteriet Barn 1 år uten kontantstøtte. 

Igjen må det minnes om at spredningen i barnehagedekning ikke er så stor som Figur 5.2 viser. 

Analysen i kapittel 2 viser at SSBs beregning av barnehagedekningen ikke samsvarer med 

definisjonen av barnehagedekning. Hvis definisjonen hadde blitt fulgt, ville alle kommuner som har 

en barnehagedekning på over 100,0 pst, hatt en dekningsgrad på 100,0 pst eller lavere. Tilsvarende 

ville noen kommuner med lav dekningsgrad, hatt en høyere.  

Det må også minnes om analysen i kapittel 3, som viser at måten KMD har beregnet antall barn med 

kontantstøtte, gir et langt høyere antall enn det antallet som faktisk bruker kontantstøtte som et 

alternativ til barnehage. Blir denne feilen rettet, blir også forskjellen mellom antall barn på ett år, og 

antall barn på ett år uten kontantstøtte, mindre. 

For å illustrer konsekvensene som endringene i kriteriene ville få, uten disse korrigeringene, går vi 

igjen nærmere inn på de ti kommunene i landet som får størst reduksjoner, og de ti kommunene i 
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landet som får størst øking i rammetilskuddet, hvis kriteriet Barn 1 år uten kontantstøtte erstattes av 

kriteriet Barn 1 år. 

Tabell 5.3 viser de 

økonomiske 

konsekvensene per 

innbygger, hvis kriteriet 

Barn 1 år uten 

kontantstøtte blir erstattet 

med Barn 1 år. Tabellen 

viser de ti kommunene 

som vil få redusert 

bevilgningen per 

innbygger mest, og de ti 

kommunene som vil få økt 

bevilgningen per 

innbygger mest. 

De fleste kommunene, 

både blant dem som får

redusert bevilgningen 

mest, og de som får økt 

den mest, er kommuner 

med få barn på ett år. Bare

én kommune har mer enn

hundre ettåringer. I slike 

kommuner kan en endring på noen få barn få store utslag i beregningen av barnehagedekningen. Blir 

barnehagedekningen beregnet i overensstemmelse med definisjonen i KOSTRA, får Snåsa en 

barnehagedekning på 100,0 pst, jevnfør det som er sagt i kapittel 2 om barnehagedekning.  

Tabell 5.3 viser tydelige geografiske forskjeller. Syv av de ti kommunene som får størst reduksjon, 

ligger i Trøndelag og Nordland, en ligger i Vestlandet, en i Troms og Finnmark og en i Innlandet. Åtte 

av ti kommuner som får størst øking, ligger i Agder og Rogaland, en ligger i Vestlandet og en i 

Trøndelag.  

Barnehagedekningen varier fra 74,5 pst til 101,0 pst i gruppen som får redusert sin bevilgning mest, 

og fra 80,0 pst til 91, pst i gruppen som får økt sin bevilgning mest. Den gjennomsnittlige 

Kolonne navn Antall 
innbyggere 
per 1.7.2019

Barn 
1 år 

Differanse 
utg.utj pr innb                   

Barn 1 år         
Barn 1 år u ks

Barnehage-
dekning 

2018          
pst

1834 Lurøy 1 908 27 -377,73 97,1
5049 Flatanger 1 107 13 -351,07 97,6
5058 Åfjord 4 297 53 -292,40 95,2
5041 Snåsa 2 085 25 -279,02 101,0
5432 Loppa 927 11 -258,00 74,5
1811 Bindal 1 445 17 -250,51 87,7
5033 Tydal 781 10 -244,17 92,3
4634 Masfjorden 1 703 19 -238,66 95,4
1815 Vega 1 219 12 -227,35 89,6
3424 Rendalen 1 783 16 -222,95 85,2

4611 Etne 4 090 50 344,63 90,3
4217 Åmli 1 852 24 361,35 82,9
4224 Åseral 938 7 399,60 84,3
4216 Birkenes 5 176 62 437,91 83,9
1112 Lund 3 214 40 450,51 91,0
4219 Evje og Hornnes 3 640 28 453,73 88,9
1160 Vindafjord 8 747 99 461,70 86,3
1119 Hå 18 920 238 559,50 83,9
4226 Hægebostad 1 677 19 715,81 85,7
5043 Røyrvik 478 1 909,25 80,0

Kilde: KMD Grønt hefte 2020 tab f-k. SSB tab 09169, 07459

De ti kommunene med størst reduksjon i utgiftsutjenvingen pr. innb.:

De ti kommunene med størst øking i utgiftsutjenvingen pr. innb.:

Tabell 5.3. Differansen i utgiftsutjevning per innbygger, for kriteriene Barn 
1 år uten konkontantstøtte og Barn 1 år, kr, 2020. Barnehagedekning, 
2018, pst
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dekningsgraden i gruppen som får størst reduksjon er 5,8 pst høyere enn i gruppen som får størst 

øking. Forskjellen mellom de to gruppene er liten. 

Tabell 5.3 viser at for de ti kommunene som får redusert sin bevilgning mest gjennom endringen av 

kriteriet, varierte reduksjonen fra kr 222,95 til kr 377,73. For de ti kommunene som får økt sin 

bevilgning mest, varierte økingen fra kr 344,63 til kr 909,25. 

Også måten som KMD beregner antall barn i kriteriet Barn 1 år uten kontantstøtte på, gir flere avvik, 

som vist i kapittel 3. Andelen mottakere av kontantstøtte er beregnet ut fra et gjennomsnittet av 

antall mottakere per måned i løpet av et år, og antall ett-åringer per 1. juli. I løpet av året varierer 

antall ettåringer fra måned til måned, noen fyller to år og går ut av statistikken, og noen fyller ett år 

og går inn i den. Det kan gi store utslag i kommuner med få ett-åringer. For Røyvik fører denne 

beregningsmåten til at det i rubrikken for Antall barn 1 år uten kontantstøtte i Grønt hefte 2020, er 

oppført -3 barn. Det er selvfølgelig ikke mulig i praksis å ha et negativt antall barn i en kommune. 

Også denne delen av statistikken må derfor brukes med forsiktighet. 

Med disse forbeholdene indikerer tabell 5.1 likevel at forskjellene i barnehagedekning, mellom de 

kommunene som får redusert sin bevilgning mest per innbygger og de som får økt den mest, dersom 

kriteriet Barn 1 år uten kontantstøtte blir erstattet med Barn 1 år, er liten.  

Tabell 5.4 nedenfor viser at de ti kommunene som får redusert bevilgningen mest i alt, igjen omfatter 

Oslo med nabokommunene Bærum, Asker, Nordre Follo og Nesodden, denne gangen sammen med 

Bergen, Trondheim, Tromsø, Lillehammer og Elverum. Både Oslo og de fem kommunene som ligger 

utenfor Oslo-regionen, er alle vertskommuner for institusjoner for høyere utdanning. Det er ikke 

samsvar mellom de ti kommunene som får redusert bevilgningen mest per innbygger, og de ti 

kommunene som får redusert bevilgningen mest i alt. 

De ti kommunene som ville fått størst øking i bevilgningen i alt, er fem fra Rogaland, tre fra Agder og 

to fra Viken. Tendensen er den samme som i tabell 5,3, det er flest kommuner i denne gruppen fra 

Rogaland og Agder, i alt åtte av ti.   

Tabell 5.4 viser at for de ti kommunene som får redusert bevilgningen mest, varierer reduksjonen fra 

kr 2,4 mill. kr til 26,8 mill. kr i alt. Reduksjonen er igjen størst for Oslo og Bærum. For de ti 

kommunene som får økt bevilgningen mest, varierer økingen fra 3,3 mill. kr til 12,5 mill. kr i alt. 

Økingen er størst for Sarpsborg og Indre Østfold. Variasjonen i utgiftsutjevningen når kriteriet 

Innbyggere 1 år uten kontantstøtte erstattes av Innbyggere 1 år, er mindre enn det vi så i tabell 5.2 

for erstatningen av Innbyggere med høyere utdanning med Innbyggere med lav utdanning 
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I tabell 5.4 varierer 

barnehagedekningen i begge 

gruppene litt. I gruppen som får 

størst reduksjon i bevilgningen i alt, 

har 9 av 10 en barnehagedekning 

som er høyere enn 

landsgjennomsnittet. I gruppen som 

får størst øking i bevilgningen i alt, 

har bare 1 av 10 en 

barnehagedekning som er høyere 

enn landsgjennomsnittet. Men også 

her har 7 av 10 kommuner i gruppen 

som får størst øking, en høyere 

dekningsgrad enn Oslo. Den 

gjennomsnittlige dekningsgraden i 

gruppen som får størst reduksjon er 

4,5 pst høyere enn i gruppen som får 

størst øking. Forskjellen mellom de 

to gruppene er liten.  

Tabell 5.4 indikerer at kriteriet 

Innbyggere med høyere utdanning 

bidrar til å overføre ressurser, ikke bare 

fra små distriktskommuner, men også fra større byer i Sør-Norge, til nasjonale og regionale sentra. 

Heller ikke her er det så vesentlige forskjeller i barnehagedekning at kriteriet Innbyggere med høyere 

utdanning fremstår som nødvendig.  

Funnene i denne undersøkelsen samsvarer med funnene til Lone Arntsen med flere. De fant at Vest-

Agder og Rogaland har den høyeste andelen som mottar kontantstøtte i maksimalt antall måneder, 

mens Troms og Finnmark har den laveste andelen. De fant også en sammenheng mellom inntekt og 

mottak av kontantstøtte. Desto lavere inntekten er, desto flere er det som tar ut maksimal 

kontantstøtte. [15] Kontantstøtten er i stor grad en økonomisk støtte til fattige barnefamilier. 

Kriteriet Barn 1 år uten kontantstøtte motvirker som nevnt i kapittel 3 finansieringen av tidlig innsats 

i barnehage for å forbygge sosiale ulikheter i utdanning og helse. Kriteriet motvirker dermed vedtatt 

politikk innen folkehelse, utdanning og integrering. Når inntektssystemet nå skal revideres, bør det 

Kommune Antall 
innbyggere 
per 1.7.2019

Differanse 
utg.utj i alt                     
Barn 1 år  

Barn 1 år u ks

Barnehage-
dekning 

2018          
pst

0301 Oslo 685 803 -26 799 934 89,2
4601 Bergen 281 976 -17 780 714 94,1
5001 Trondheim 203 060 -14 574 093 95,8
5401 Tromsø 76 606 -13 843 211 97,2
3025 Asker 94 189 -11 114 853 92,9
3024 Bærum 127 337 -10 858 875 93,4
1804 Bodø 52 117 -5 063 361 94,3
3020 Nordre Follo 58 835 -4 438 556 92,9
3405 Lillehammer 28 014 -2 700 029 96,5
3420 Elverum 21 158 -2 420 839 92,5

4225 Lyngdal 10 425 3 260 826 90,9
1120 Klepp 19 481 3 308 068 92,0
1106 Haugesund 37 397 3 312 087 93,5
1160 Vindafjord 8 747 4 038 524 86,3
4205 Lindesnes 22 962 5 524 560 90,5
3004 Fredrikstad 82 211 7 826 757 89,3
3003 Sarpsborg 56 364 8 046 267 89,7
1108 Sandnes 78 971 9 246 022 87,8
1119 Hå 18 920 10 585 711 83,9
4204 Kristiansand 110 575 12 512 330 90,3

Kilde: KMD Grønt hefte 2020 tab f-k. SSB tab 09169, 07459

De ti kommunene med størst reduksjon i alt:

De ti kommunene med størst øking i alt:

Tabell 5.4. Differansen i utgiftsutjevning i alt, for kriteriene Barn 
1 år uten konkontantstøtte  og Barn 1 år, kr, 2020. 
Barnehagedekning, 2018, pst
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vurderes om kriteriet Innbyggere med høyere utdanning skal fjernes og erstattes av et rent 

alderskriterium. 

Sluttkommentar 

I denne artikkelen har jeg undersøkt delkostnadsnøkkelen for barnehager for å se om måten staten 

fordeler bevilgningene mellom kommunene, kan bidra til å forklare hvorfor barnehage bidrar til å 

reprodusere sosiale ulikheter, i stedet for å forebygge og motvirke dem. Oppmerksomheten har vært 

rettet mot de to etterspørselskriteriene i kostnadsnøkkel for kommunene. Undersøkelsen har gravd 

dypt på ett avgrenset punkt. De to etterspørselskriteriene Innbyggere med høyere utdanning, og 

Barn 1 år uten kontantstøtte, fordeler til sammen ikke mer enn 3,58 pst av bevilgningen som fordeles 

ved hjelp av kostnadsnøkkelen. Men selv endringer i denne lille delen, kan få økonomiske 

konsekvenser av betydning for mange kommuner. Noen vil innvende at kommunene må behandle 

alle sine frie inntekter under ett, og at inntektssystemet og finansieringen av kommunene har mange 

ulike element som kan rette opp noen av skjevhetene i fordelingen av innbyggertilskuddet. Det 

stemmer til en viss grad. Men elementene som skal rette opp skjevhetene treffer ikke alle. Det er 

heller ikke noe gyldig argument mot at den enkelte delkostnadsnøkkelen skal være så treffsikker som 

mulig.  

Den kommunen som i 2020 budsjettet tjener mest på at kriteriet Innbyggere med høyere utdanning 

ikke ble erstattet av Innbyggere med lav utdanning, og at kriteriet Barn 1 år uten kontantstøtte ikke 

ble erstattet av et rent alderskriterium, er Oslo. I 2020 tjener Oslo til sammen 515,7 mill kr på at disse 

endringene ikke ble gjort. Sarpsborg kommune taper mest i alt. Sarpsborg kommune taper til 

sammen 39,9 mil kr på at disse endringene ikke ble gjort. Samtidig har Sarpsborg kommune en litt 

høyere barnehagedekning enn Oslo, men lavere skatteinntekter per innbygger enn 

landsgjennomsnittet, og heller ikke noe regionalpolitisk tilskudd som Oslo og mange andre 

kommuner. Sarpsborg har en arbeidsgiveravgift på 14,1 pst, ikke 5,1 som i de fleste kommunene i 

Nordland og Troms. Fylkesmannen har gitt Sarpsborg et skjønnstilskudd på kr 80 per innbygger i 

2020. Det hjelper litt, men monner ikke mye. Det er på høy tid å revidere hele inntektssystemet for 

kommunene, ikke bare delkostnadsnøkkelen for barnehage. Det kan gi et økonomisk grunnlag for et 

likeverdig tjenestetilbud i hele landet, og et bedre grunnlag for tidlig innsats for å forebygge sosiale 

ulikheter i utdanning og helse. 
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