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1. Sammendrag  
Dette notatet er et tilsvar til den sammenligningsrapporten som ble avgitt av BDO 31 mars 2020, hvor BDO 
har foretatt en sammenligning mellom KPMGs rapport av 31 januar 2020 og sin egen rapport av 4 mars 
2020. Det synes uheldig at sammenligningen mellom rapportene fra KPMG og BDO ikke er utarbeidet av 
en uavhengig tredjepart, samt at KPMG ikke er forespurt innspill eller datagrunnlag i forbindelse med 
sammenligningen.  

KPMGs gjennomgang viser til at et eventuelt krav om at hver enkelt barnehage 
skal organiseres som et eget rettssubjekt vil få betydelige administrative og 
økonomiske konsekvenser for hver enkelt barnehage, og har heller ikke 
kunnet identifisere at et krav om selvstendig rettssubjekt skulle kunne gi noen 
tilsvarende nytteverdi for de offentlige myndighetene eller andre aktører. BDO 
påpeker også at dette er det helt klart det dyreste alternativet for barnehagene. 
KPMGs tolkning av BDOs rapport er at det legges avgjørende vekt på 
kostnader for barnehagesektoren versus nytteverdi for offentlige myndigheter. 
KPMG viser i denne rapporten til at BDO har et tilsynelatende begrenset 
empirisk grunnlag som potensielt kan gi et uriktig analysegrunnlag. I tillegg 
legger BDO til grunn meninger om en stor nytteverdi for det offentlige via ikke- 
prissatte virkninger, uten nærmere beskrivelse, vurdering eller dokumentasjon. 
KPMGs anbefaling er at dette må framlegges før man konkluderer på et 
alternativ og at det gjøres en vurdering om utvalget er tilstrekkelig for å kunne 
treffe en konklusjon vedrørende det offentliges nytteverdi.  

KPMG mener at sporbarheten og kontrollhensynet er ivaretatt i dagens § 3, jfr. 
§ 2 i Økonomiforskrift til Barnehageloven, hvor det stilles krav om at hver 
barnehage skal utarbeide et resultatregnskap med tilleggsinformasjon, og at 
resultatregnskapet skal revideres av en statsautorisert eller registrert revisor. 
Revisors attestasjon på BASIL-rapporteringen innebærer at revisor har 
kontrollert at det ikke foreligger vesentlige brudd på Barnehageloven § 14 a 
som stiller krav til at offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i 
barnehagen til gode. Det betyr at det for hver enkelt barnehage allerede er et 
etablert krav om regnskapsmessig skille for hver enkelt barnehageenhet for 
resultatregnskapet. Et tilsvarende krav for balansen mener vi ikke vil være 
hensiktsmessig.  

KPMG mener fortsatt at BASIL-rapporteringen med enkle grep kan tilpasses, slik at regnskapsbrukeren, 
herunder tilsynsmyndighetene, får nødvendige opplysninger. En optimalisering av BASIL-rapporteringen vil 
være en bedre og mer kostnadseffektiv metode for økt transparens og kontrollmulighet, slik at 
tilskuddsmidlene kan komme barna til gode. Denne tilpasningen kan også gjennomføres via en tilpasset 
løsning i Altinn.  

KPMG mener at den underliggende problemstillingen ikke er knyttet til selve organisasjonsform for 
barnehager, men til innsyn og kontrollmuligheter. Forslaget om separate rettssubjekter vil ha begrenset 
verdi for å oppnå dette målet. KPMG mener at en tydeliggjøring av regelverket for BASIL-rapportering og 
klare retningslinjer for rapportering vil være tilstrekkelig for å ivareta gode innsyn og kontrollmuligheter. En 
innføring av krav om egne rettssubjekter vil medføre betydelige merkostnader for hver enkelt barnehage, og 
vil etter KPMGs vurderinger alene ikke kunne bidra til bedre muligheter for innsyn og kontroll.  

KPMGs klare anbefaling er å unngå krav om egne rettssubjekter og heller videreutvikle dagens løsning med 
en optimalisert BASIL-rapportering som gjerne også kan tilrettelegges for rapportering via tilpasninger i 
Altinn. En tilpasset BASIL-rapportering vil være det som sikrer relevant rapportering , åpenhet og 
transparens, samt at man vil få denne informasjonen bekreftet via revisjonsberetningen. Et nasjonalt tilsyn 
kombinert med tydeliggjøring av regelverket samt instruks for rapportering vil kunne ivareta åpenhet, 
transparens og kontrollmuligheter.  
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2. Bakgrunnen for dette notatet 
April 2019 sendte Kunnskapsdepartementet forslag til endringer i Barnehageloven med forskrifter på 
høring.1 Høringen inneholdt en rekke forslag med formål om å legge til rette for et mangfold av 
barnehager av høy kvalitet samt at reglene skulle gi gode driftsvilkår for ulike typer barnehager og 
barnehageeiere og sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode. KPMG avga 
høringssvar i denne forbindelse.2  

Vår forståelse av bakgrunnen for de foreslåtte endringene er å sikre at offentlige tilskudd og 
foreldrebetaling skal komme barna til gode, jamfør barnehagelovens krav. Videre er målet å sikre at 
enheten dokumenterer dette på en slik måte at det kan etterprøves, samt sikre at enheten rapporterer 
dette på en slik måte at det det effektivt kan kontrolleres. I kapittel 7 foreslo Kunnskapsdepartementet 
å innføre krav til at hver private barnehage må organiseres som eget rettssubjekt. 
Kunnskapsdepartementet mente med dette forslaget å legge til rette for mer åpenhet og innsyn i den 
økonomiske situasjonen til de private barnehagene og sikre at tilskudd og foreldrebetaling kommer 
barna i barnehagen til gode. Et flertall av høringssvarene støttet dette forslaget, men departementet 
mottok også flere høringssvar som var kritiske. Innvendingene mot forslaget, blant annet som også 
fremgår av høringssvaret fra KPMG, er at kravet griper unødig inn i de private barnehagers 
organisasjonsfrihet og påfører private barnehager unødvendige kostnader og administrative byrder. 

Desember 2019 la Kunnskapsdepartementet ut anbud om utredning av problemstillingene tilknyttet 
"Alternativer til krav om at private barnehager skal være egne rettssubjekter".3 Anbudet ble tildelt 
BDO. Rapport med resultat etter utredningen skulle legges frem for departementet 17. februar 2020.  

PBL offentliggjorde en rapport 4 31 januar 2020 bestilt fra KPMG som skulle belyse noen av de 
problemstillingene vedrørende eget rettssubjekt og hvordan dagens BASIL-rapportering kan tilpasses 
for å oppnå målsetning om tilstrekkelig kontrollbarhet og transparens. Formålet var at BDO og 
Kunnskapsdepartementet også kunne bruke disse innspillene i sine vurderinger. Rapporten fra BDO 
er datert 4 mars 20205, og ble offentliggjort 31 mars 2020. På samme dato ble det også publisert en 
rapport6 «Sammenligning av rapporter om alternativer til krav om eget rettssubjekt for 
Kunnskapsdepartementet», som tilsynelatende har gjennomført en sammenligning av rapporten fra 
KPMG med BDOs rapport av 4 mars hvor sammenligningen skulle vise til i hvilke tilfeller de to 
rapportene har sammenfallende vurderinger eller avvikende vurderinger. Vi forstår det slik at 
publisering av hovedrapporten ble utsatt av hensyn til å gjennomføre denne sammenligningen. KDs 
mandat i denne rapporten er en utdypende forklaring av hvorfor de to rapportene har 
sammenfallenende eller avvikene vurderinger. 

Vi gjør oppmerksom på at KPMG ikke er forespurt innspill i forbindelse med denne rapporten, noe 
som etter vårt syn ville vært naturlig i og med at de to rapportene som sammenlignes har ulikt mandat 
og utgangspunkt. Videre ville det etter vårt syn vært naturlig at en slik sammenligning ble utført av en 
objektiv tredjepart. Vi ønsker derfor å komme med våre kommentarer til noen av forholdene i 
sammenligningsrapporten.  

                                                                 
1 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-til-endringer-i-barnehageloven-med-forskrifter-ny-regulering-av-private-

barnehager2/id2641852/ 
2 https://www.regjeringen.no/contentassets/6c041aea9b6f4d89bbe2d71c8d40470f/kpmg.pdf?uid=KPMG  

3 https://my.mercell.com/nb-no/anbud/117901089/19_1958-alternativer-til-krav-om-at-private-barnehager-skal-vaere-egne-rettssubjekter-
anbud.aspx  
4 https://www.pbl.no/globalassets/dokumenter/ubeskyttet/rapporter/optimalisering-av-basil-rapportering-31.01.2020.pdf  
5 https://www.regjeringen.no/contentassets/2f497432f84b4a5ebe92862f41dec202/bdo-rapport---alternativ-til-eget-rettssubjekt.pdf  
6 https://www.regjeringen.no/contentassets/2f497432f84b4a5ebe92862f41dec202/bdo_notat_sammenligning-av-bdos-og-kpmgs-rapport.pdf 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-til-endringer-i-barnehageloven-med-forskrifter-ny-regulering-av-private-barnehager2/id2641852/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-til-endringer-i-barnehageloven-med-forskrifter-ny-regulering-av-private-barnehager2/id2641852/
https://www.regjeringen.no/contentassets/6c041aea9b6f4d89bbe2d71c8d40470f/kpmg.pdf?uid=KPMG
https://my.mercell.com/nb-no/anbud/117901089/19_1958-alternativer-til-krav-om-at-private-barnehager-skal-vaere-egne-rettssubjekter-anbud.aspx
https://my.mercell.com/nb-no/anbud/117901089/19_1958-alternativer-til-krav-om-at-private-barnehager-skal-vaere-egne-rettssubjekter-anbud.aspx
https://www.pbl.no/globalassets/dokumenter/ubeskyttet/rapporter/optimalisering-av-basil-rapportering-31.01.2020.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/2f497432f84b4a5ebe92862f41dec202/bdo-rapport---alternativ-til-eget-rettssubjekt.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/2f497432f84b4a5ebe92862f41dec202/bdo_notat_sammenligning-av-bdos-og-kpmgs-rapport.pdf
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3. Metodiske avklaringer, 
forutsetninger og begrensninger 

 

KPMGs hovedmandat fra PBL var å lage et notat som illustrerte noen av problemstillingene tilknyttet 
eget rettssubjekt samt hvordan dagens BASIL-rapportering kunne tilpasses for å oppnå målsetning 
om tilstrekkelig kontrollbarhet og transparens. Mandatet har således ikke vært å gjennomføre konkrete 
kostnad- og nytteberegninger.  

KPMGs anbefaling i rapporten er å unngå krav om egne rettssubjekter og heller videreutvikle dagens 
løsning med en optimalisering av BASIL-rapporteringen. 

KPMG påpekte i rapporten at det er spesielt viktig å kartlegge omfanget av de administrative og 
økonomiske konsekvensene, og mente at dette bør vektlegges i en videre utredning fra 
departementet. I tillegg bør det utredes i hvilken grad en omorganisering kan få skattemessige og 
avgiftsmessige konsekvenser. Spesielt for de ideelle foretakene som ikke er skattepliktige vil det være 
viktig å utrede en eventuell skattemessig konsekvens. KPMG anser at det ville vært spesielt 
hensiktsmessig med case-studier av de enkelte konsekvensene for ulike organisasjonsformer for å 
gjennomføre en helhetlig kartlegging.  

KPMG har i sin rapport påpekt at den underliggende problemstillingen 
ikke er knyttet til selve organiseringsform for barnehager, men til 
innsyn og kontrollmuligheter. Derfor har KPMG i rapport av 31 januar 
2020 ikke gjennomført vurderinger tilknyttet eventuelle besparelser for 
departementet ved innføring av selvstendige rettssubjekter. Da KPMG 
ikke har identifisert at det foreligger en konkret merverdi for 
departementet å innføre egne rettssubjekter, vil det heller ikke være 
hensiktsmessig å gjennomføre beregninger for eventuelle 
kostnadsbesparelser eller merkostnader for det offentlige. Videre er 
det ikke konkludert på endelig kostnadsoverslag for barnehagene, da 
dette vil være svært komplisert å fastsette, samt at det vil være store 
variasjoner mellom hver enkelt barnehage. KPMG har i sin rapport 
henvist til  beregninger som er foretatt av Dekan Kristin Wallevik og 
studieprogramleder i regnskap og revisjon Geir Haaland ved 
Universitetet i Agder i sitt høringssvar7. 

En tydelig avgrensning i BDOs mandat er at kostnader tilknyttet en 
eventuell kompensasjonsordning i forbindelse med alternativene ikke 
er medtatt eller utredet nærmere. Videre er ikke skatte – og 
avgiftsmessige konsekvenser tilknyttet de ulike alternativene dekket.  

Vår tolkning av BDOs rapport er at det legges avgjørende vekt på 
kostnader for barnehagesektoren versus nytteverdi for offentlige myndigheter. Det er ikke mulig for 
eksterne å kommentere på dette da BDO ikke gjengir hva dette er og hvordan disse momentene 
påvirker nytteverdi og kostnader ved de ulike alternativene.  Dette er avgjørende for BDOs konklusjon 
at selvstendig rettssubjekt er det beste alternativet, jfr s 24, avsnitt fire i rapporten av 4. mars 2020 

                                                                 
7 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-til-endringer-i-barnehageloven-med-forskrifter-ny-regulering-av-
private-barnehager2/id2641852/?uid=6a69c235-e890-4cc1-858d-94b6bc654652 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-til-endringer-i-barnehageloven-med-forskrifter-ny-regulering-av-private-barnehager2/id2641852/?uid=6a69c235-e890-4cc1-858d-94b6bc654652
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-til-endringer-i-barnehageloven-med-forskrifter-ny-regulering-av-private-barnehager2/id2641852/?uid=6a69c235-e890-4cc1-858d-94b6bc654652
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hvor de konkluderer med at innføring av alternativ 1 (eget rettssubjekt) har «stor positiv konsekvens».  
I stor grad legger BDO til grunn meninger om en stor nytteverdi for det offentlige via ikke- prissatte 
virkninger, uten nærmere beskrivelse, vurdering eller dokumentasjon.  Generelt gjentar man de 
samme argumenter løpende gjennom rapporten, noe som gir et bilde av at det er stadig nye 
argumenter for alternativ 1, uten at det er det.  Dette reduserer verdien av rapporten, og er en 
betydelig svakhet ved BDOs rapport. KPMGs anbefaling er at dette må framlegges før man 
konkluderer på valg av et alternativ.   
BDO har også tilsynelatende også et svært begrenset empirisk grunnlag som potensielt kan gi et 
uriktig analysegrunnlag. Jamfør rapport av 31.03.2020 punkt 3.2 er det innhentet informasjon fra 6 
ulike private barnehageaktører, 4 kommuner av ulik størrelse samt et interkommunalt selskap som har 
gjennomført tilsyn i kommunen.   
 
I følge barnehagefakta basert fra SSB / BASIL 8 er det per 19.12.2019 ca 2650 kommunale 
barnehager og 2970 private barnehager. Av de 2970 private barnehagene er det 488 barnehager som 
drives som enkeltpersonforetak, 1165 barnehager som drives i en organisasjonsform som har et ideelt 
formål ( stiftelser, lag/ forening/ menighet/trossamfunn, studentsamskipnad, samvirkeforetak) og 1317 
barnehager som er tilknyttet konsern/ aksjeselskap. De 1317 barnehagene vil også inkludere ikke- 
skattepliktige aksjeselskap som også er selskap som drives etter ideelt formål og ikke har anledning til 
å ta utbytte fra selskapet. I en bransje med så stor variasjon med tanke på organisasjonsform, 
størrelse og organisering anses et utvalg på kun 6 barnehager som svært begrenset og vanskelig 
representativt for bransjen.  
 
4 kommuner av 423 kommuner ( pr 2018 ref BASIL 19.12.19 før kommunesammenslåing) anses 
svært begrenset da kommunene etter vår erfaring har ulik vektlegging med hensyn til kontroll og 
godkjenning av kostnader som anses å komme barna til gode jfr barnehageloven.  
 
Det er også usikkert hvorvidt empiri innhentet fra kommunene vil være aktuelt 
sammenligningsgrunnlag for de samme vurderingene i et nasjonalt tilsyn, ettersom disse er underlagt 
en annet finansierings- og rapporteringsregime. Det kan tenkes at det ville vært mer hensiktsmessig å 
se hen til erfaringer vedrørende rapportering og erfaring med tilsyn og kontroll for friskoler. 
 
Vi er videre kjent med at det ikke er innhentet datamateriale eller foretatt intervjuer med PBL som 
representerer både kommersielle og ikke-kommersielle private barnehager og i tillegg har 
regnskapsførselen, inkludert bistand av BASIL-rapportering, for en vesentlig andel av de private 
barnehagene.  
 
Vi er heller ikke kjent med hvilke aktører BDO har intervjuet i barnehagene eller hvilke roller eller 
posisjoner de ulike aktørene i kommunene eller offentlige myndigheter har. Det er videre interessant 
at offentlige myndigheters synspunkter om f. eks. nytteverdi av de ulike løsningene tillegges stor vekt i 
BDOs rapport. Det fremgår ikke hvilke type stillinger de innehar, eller hvilken fagkompetanse 
intervjuobjektene besitter. Det er følgelig vanskelig å ta stilling til påstander når kildens rolle og 
bakgrunn ikke er utdypet nærmere. Vi kan ikke si noe om uttalelsene fra representanter fra offentlige 
myndigheter er tuftet på subjektive meninger eller solid fagkompetanse. Eksempelvis hevdes det i 
BDOs rapport 4.2.2 andre avsnitt at «Enkelte av de mindre ak tørene påpeker imidlertid at de synes 
den subsidieringen som per i dag ser ut til å finne sted mellom barnehagene innenfor enkelte 
barnehageselskaper er problematisk .»9 .  

                                                                 
8 https://www.ssb.no/statbank/table/12787/tableViewLayout1/  Se også vedlegg  1 « Barnehagene i Norge» 
9 For eksempler se vedlegg 2. 

https://www.ssb.no/statbank/table/12787/tableViewLayout1/
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4. Kommentarer til sammenligning av 
rapportene  

 

4.1 Forslaget til krav om at barnehagene skal være selvstendige 
rettssubjekter  

 

4.1.1 Administrative kostnader og konsekvenser jfr BDOs sammenligningsrapport 
punkt 2.1.1 og 2.1.2 

Som påpekt i sammenligningsrapporten er både rapporten til KPMG og BDO sammenfallende med 
hensyn til at en innføring av alternativ 1 (eget rettssubjekt) vil bli kostnadskrevende for de private 
barnehager, både engangskostnader og årlige merkostnader. KPMG har ikke foretatt detaljerte 
kostnadsoverslag, da dette må gjøres over et større utvalg. Kostnadene vil ha store variasjoner ut i fra 
størrelse på barnehage, kompleksitet og organisasjonsform. Dog har KPMG bred kjennskap til disse 
kostnadene, gjennom sin rolle som revisor i barnehager, herunder at dette er delvis lovpålagt 
noteinformasjon. BDO har anslått denne kostnaden mer spesifikt til å utgjør mellom 42 500- 90 000 kr 
per barnehage spesifisert på følgende måte:  

 

Hva som ligger til grunn for kostnadene er spesifisert i vedlegg 3 i sammenligningsrapporten av 
31.03.2020. Kostnadene synes noe lave, og det er også en del kostnader som ikke er medtatt i denne 
beregningen. Følgende eksempler kan nevnes: 

- Styrehonorar. Jamfør BDOs rapport vil en innføring av eget rettssubjekt innebære en tydelig 
plassering av juridisk og økonomisk ansvar for at offentlige tilskudd og foreldrebetaling 
kommer barna til gode. En tydeliggjøring av dette ansvaret er jamfør BDO av stor betydning 
for sektoren. Med et slikt ansvar må det kunne påregnes at styremedlemmer vil heve et 
rimelig styrehonorar. Anslaget på 2 500-5 000 kr for styrekostnader er etter vårt syn lite 
realistisk. Det kostnadsnivået som BDO her legger til grunn sier at tydeliggjøringen av ansvar 
ikke skal medføre noe vesentlig tidsbruk for styret. Da poenget med eget rettssubjekt, slik vi 
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forstår BDO, er å øke ressursbruken, synes dette for lavt sammenlignet med de andre 
alternativene. (se for øvrig våre kommentarer til påvirkning av plassering av ansvar og 
myndighet side 10) 

- Lønnskostnader: I en barnehage er lønnskostnaden den største kostnadsposten. 
Bemanningsnorm stiller krav til blant annet pedagogtetthet. Det vil være store variasjoner 
mellom barnehagene hvor stor denne posten er, da den påvirkes av de ansattes ansenitet, 
antall barn og antall ansatte i barnehage. Et krav om eget rettssubjekt vil også medføre 
mindre fleksibilitet i bemanningsplaner, med hensyn til ferieavvikling og vikarbruk, da det i 
mindre grad vil være mulighet å benytte ansatte i flere barnehager. Eget rettssubjekt vil også 
medføre risiko for økte lønnskostnader, uten at det kommer barna til gode.  

- Revisjon og regnskap: økning i antall kompensasjonsoppgaver for merverdiavgift samt 
merarbeid i forbindelse med avstemming av konti og økt kompleksitet i nærstående 
transaksjoner som følge av interne lån og interne avtaler, synes ikke å være medtatt i 
kostnadsoppstillingen.  

- En omorganisering av samvirkeforetak, lag/ foreninger og stiftelser vil kunne medføre 
skattemessige og avgiftsmessige konsekvenser som ikke er kartlagt eller medtatt i BDOs 
kostnadsoverslag.  

- I alternativ 1 legges det til grunn fra BDO at dagens BASIL-rapportering vil bli erstattet av en 
utvidet løsning i Altinn. Det må kunne antas at denne omleggingen også vil medføre en 
engangskostnad for barnehagene, men samtidig bli ressursbesparende senere år.  

KPMG påpeker i sin rapport at enkeltstående barnehagers finansieringsevne kan bli svekket ved 
innføring av alternativ 1, noe BDO mener ikke uten videre kan begrunnes med empiri eller økonomisk 
teori, og at dette avhenger av hvordan den nye reguleringen regulerer hva som er tillatt å være 
konsern - eller fellesfunksjoner.  

KPMGs uttalelse er basert på vår egen erfaring via revisjon hvor vi ser at de barnehagene som ligger i 
kommuner hvor det overdekning av barnehageplasser, kombinert med høy grad av ansiennitet i 
arbeidsstokken, vil ha en høy lønnskostnad kombinert med lavere foreldrebetaling og tilskudd. Dette 
som følge av at barnehagen ikke vil få fylt opp antall barn. (Barnetall i ulike årskull kan ha stor 
variasjon i ulike kommuner og ulike områder i kommunene). Ved å splitte opp større grupperinger i 
separate rettssubjekt, vil risikoen for denne sitasjonen øke. Dette vil påvirke barnehagens resultater så 
vel som likviditet. Vi anser at dette også kan medføre en risiko for at det vil tilrettelegges for en høyere 
turnover i de enkelte barnehagene, ved at det ansettes flere med kortsiktig perspektiv, for å skape 
fleksibilitet og mulighet for tilpasning mellom årene.  

Der man driver flere barnehager i ett rettssubjekt, vil noen gå godt og noen ha svakere resultater. Dog 
finner man totalt sett det ønskelig å opprettholde de svake, ofte med en plan om forbedring over tid. 
Erfaringsmessig ser vi også at selskaper som har svak lønnsomhet, likviditet og egenkapital vil få 
større utfordringer med finansiering, økte rentekostnader og krav til å stille morselskapsgarantier eller 
garantier fra andre. Innføring av selvstendige rettssubjekter vil dermed kunne øke den økonomiske 
risikoen for barnehage.  

Mulighet for eksempelvis konsernbidrag vil avhenge av organisasjonform. Eksempelvis kan det ikke 
gis konsernbidrag fra stiftelser eller samvirkeforetak.  

KPMG har ikke hatt kjennskap til muligheten for en tilpasset Altinn-rapportering, og har dermed ikke 
kunne legge det til grunn under samme forutsetninger. KPMG har imidlertid i sin rapport foreslått en 
tilnærmet løsning, men da uten at det må legges til grunn krav om egne rettssubjekter. KPMG 
anførere at en tilsvarende rapportering kan gjennomføres via Altinn og en mulig SAF-T løsning eller 
tilpasset rapporteringskrav med en hovedbok og krav til avdelingsregnskap.  
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4.1.2 Tilsyn og kontroll tilsvarende BDOs sammenlignignsrapport punkt 2.1.3 og 2.1.4 

 

Både KPMG og BDO mener at behovet for tilsyn og kontroll med de private barnehagene er viktig 
spesielt for å øke kvalitet og kompetansen til de som gjennomfører tilsyn. Et kompetanseområde som 
man da får muligheten til å forbedre er økonomi og regnskapssforståelsen. Erfaringer fra tilsyn er at 
denne har vært begrenset frem til nå, men med unntak av de aller største kommunene. KPMG kjenner 
ikke til  kompetansen til de som har gitt innspill fra offentlige myndigheter, men KPMGs erfaring er at 
personer med kompetanse og erfaring innen regnskap og barnehagesektoren ikke ser vesentlige 
fordeler med innføring av selvstendige rettssubjekter. Etableringen av et eget tilsyn vil øke 
kompetansen og redusere fordelen med selvstendige rettssubjekter.  

BDO mener at det er vanskelig å argumentere empirisk for at en valgt konsernorganisering er mindre 
foretrukket enn en annen når det gjelder internkontroll. BDOs inntrykk er at dette er sammensatt av 
flere forhold som delvis motveier hverandre, og at ulike typer virksomheter vektlegger ulike kriterier 
ulikt. KPMG har i sitt notat pekt på svakheter og forbedringsmuligheter ved dagens BASIL-
rapportering og mener at en optimalisert BASIL-rapportering vil treffe formålet bedre enn en innføring 
av et krav om eget rettssubjekt og samtidig påføre mindre belastning på den enkelte barnehage.  

KPMG konkluderer i rapporten med at sporbarheten og kontrollen er ivaretatt i dagens § 3, jfr § 2 i 
Økonomiforskrift til Barnehageloven hvor det stilles krav om at hver barnehage skal utarbeide et 
resultatregnskap med tilleggsinformasjon. Det betyr at det i dag allerede er etablert et 
regnskapsmessig skille mellom resultatposteringene. En tilsvarende inndeling av balansen vil ikke 
være hensiktsmessig. En slik oppsplitting av balansen vil være svært krevende å gjennomføre og i 
tillegg skape betydelig merarbeid i form at avstemming og dokumentasjon. Fordelingen må i stor grad 
gjøres på bilagsnivå, og det er usikkert hvorvidt verdien av denne splitten vil gi noen merverdi. Det kan 
også tenkes at en slik øvelse kan øke risikoen for feil.  

I etterkant av publisering av sammenligningsrapport er det vedtatt at det opprettes et uavhengig 
nasjonalt tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager. KPMG påpekte i sin rapport at det vil 
være viktig å utarbeide tydelige retningslinjer for hva som anses å være kostnader som kommer barna 
til gode og hvilke avgrensninger og dokumentasjonskrav dette skal tillegges. KPMG har erfart at ulike 
kommuner benytter ulike definisjoner og avgrensninger. Et nasjonalt tilsyn og et felles kontrollorgan vil 
kunne bidra til en felles forståelse av disse tolkningene. Som også påpekt i BDOs rapport vil endring i 
ansvaret for økonomisk tilsyn kunne påvirke både de prissatte og de ikke- prissatte virkningene for alle 
alternativene.  

BDO påpeker i sin sammenligningsrapport at den største forskjellen mellom KPMGs og BDOs rapport 
synes å være at BDOs rapport også omhandler hvordan offentlige myndigheter vektlegger virkningen 
for tilsyn og kontroll for de ulike alternativene, og at BDO har dokumentert en nyttevurdering foretatt av 
de offentlige myndighetene for de ulike alternativene hvor myndighetene vurderer at alternativ 1 (eget 
rettssubjekt) har høyere nytteverdi enn alternativ 2 (utvidet BASIL-rapportering). BDO velger å ikke gå 
inn på dette nærmere i sammenligningsrapporten, da KPMG ikke beskriver de offentlige myndigheters 
nyttevurderinger.  

Vi kan heller ikke se at vurderinger angående administrative kostnader for det offentlige er basert på 
annet enn utsagn fra Udir om at standardisering av innrapportering av opplysninger vil være mindre 
kostnadskrevende i alternativ 1 (eget rettssubjekt) sammenlignet med alternativ 2 (utvidet BASIL-
rapportering) og alternativ 3 (regnskapsmessig skille). Det fremgår ikke nærmere hvilke kostnader det 
er snakk om , eller hvordan de er beregnet. Det er presisert at estimatene er usikre. BDO har heller 
ikke kostnadsestimatene for hvor mye endringene antas å redusere den administrative byrden relativt 
sett for alternativ 1 fremfor alternativ 2 og 3. ( jfr Rapport av 4 mars punkt 4.1.3, 3 avsnitt).  

BDO konkluderer i sin rapport av 4 mars 2020 at til tross for at innføringen av krav om eget 
rettssubjekt er det mest kostnadskrevende alternativet, så har dette alternativet flest positive ikke- 
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prissatte virkninger og da sterkt positivt for myndighetene. Alternativ 2 og 3 anses vil gi en mindre 
positivt virkning. Denne konklusjonen er etter KPMGs vurdering basert på uttalelser og begrenset 
empiri. 

KPMG kan ikke se at BDO har foretatt noen konkret beskrivelse eller dokumentasjon av disse 
nyttevurderingene. Vi ønsker derfor å trekke frem noen av punktene som er belyst i nyttevurderingen 
for de offentlige som i BDOs rapport omtales som ikke-prissatte virkninger og gi våre innspill tilknyttet 
momenter som vi mener er av vesentlig betydning for vurderingen. Dette gjelder i hovedsak :  

- Påvirkning på plassering av ansvar og myndighet  

- Påvirkning på transparens, tilsyn og kontroll 

 

Påvirkning av plassering av ansvar og myndighet 
 

Det er styret i selskapet som er ansvarlig for internkontrollen i selskapet, inkludert de enkelte 
barnehager. Det er i utgangspunktet ingen forskjell i dette ansvaret, dersom man oppretter egne 
aksjeselskap eller andre selskapsformer. Styret skal jamfør aksjeloven10 holde seg orientert om 
selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er 
gjenstand for betryggende kontroll. Tilsvarende krav finner vi blant annet i samvirkelova11 og i 
stiftelsesloven 12.  

Det kan hevdes at med egne rettssubjekter får man et sterkere fokus og et økt tidsbruk fra styret ned 
mot den enkelte barnehage. Dette harmonerer imidlertid dårlig med det overnevnte lave estimatet på 
styrekostnader ( NOK 2 500- 5 000).  

KPMG er usikker hvorvidt dette i realiteten vil være tilfelle, da det med stor sannsynlighet oftest vil 
være gjennomgående samme styreleder og andre styremedlemmer. Hvert enkelt rettssubjekt vil 
kanskje heller ikke ha hverken krav eller et ønske om egen daglig leder, og derfor vil dette i realiteten 
ikke medføre endret kontroll eller mer tydeliggjøring av ansvar.  Dette vil i flere tilfeller medføre at det 
offentlige og tilsynsmyndigheter vil måtte forholde seg til de samme personer som ved «ett selskap 
med flere barnehager/ underenheter».  I praksis vil det meste av spørsmålene bli besvart i samarbeid 
med økonomiansvarlige i konsernet som vil være de samme i alle alternativer.  

KPMGs anbefaling vil være at det stilles krav til hvem som skal være ansvarlig for og som signerer 
BASIL-rapporteringen. Eksempelvis kan det uavhengig av organisasjonsform stilles krav til at noen på 
barnehagenivå innehar ansvar for rapportering, og at styret har ansvar for å sikre tilstrekkelig 
oppfølging av de ansvarlige.  En tydeliggjøring av regelverket for BASIL-rapportering kan 
gjennomføres uten vesentlige merkostnader for aktørene. 

 

Påvirkning på transparens, tilsyn og kontroll  

KPMG er enig med BDO om at det er viktig at innrapporterte opplysninger fra private barnehager er av 
god kvalitet og innrapporteres i standardisert form. Dagens BASIL-rapportering gir rom for ulik praksis 
for innrapportering av de private barnehagene. Dette kan skyldes både ulike organisasjonsformer, 
ulike tolkninger av opplysninger som skal rapporteres inn, uklare retningslinjer for hva som forventes 
rapportert og ulik tolkning fra tilsynsorganene / kommunene/ barnehagene om hva som faller innenfor 
og utenfor tolkningen « komme barna i barnehagen til gode».  

                                                                 
10 https://lovdata.no/lov/1997-06-13-44/§6-12  
11 https://lovdata.no/lov/2007-06-29-81/§77  
12 https://lovdata.no/lov/2001-06-15-59/§30  

https://lovdata.no/lov/1997-06-13-44/%C2%A76-12
https://lovdata.no/lov/2007-06-29-81/%C2%A777
https://lovdata.no/lov/2001-06-15-59/%C2%A730
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I BDOs rapport innebærer alle alternativene en forbedring av dagens rapporteringsløsning. KPMG 
anser at organisasjonsform og krav om eget rettssubjekt ikke vil føre til økt kvalitet i innrapportering 
eller grunnlag for analyseformål uten et mer spesifikt regelverk og veiledning. Det samme gjelder 
mulighet for digitalisering. Tilrettelegging for digitalisering vil kunne gjøres uavhengig av krav om eget 
rettssubjekt.  

Da BDOs rapport ikke inkluderer begrunnelse på hva som gir nytteverdi for de offentlige myndigheter 
og tilsynsmyndigheter, har vi gjort en vurdering av en del forhold som vi mener vil ha betydning for 
denne vurderingen. Vi vektlegger følgende forhold som vil ha betydning for sikring av et godt grunnlag 
for tilsyn og kontroll:  
 

1. Krav til spesifikasjon av inntekter, kostnader og balanseposter spesifisert for hver enkelt 
barnehage – for å sikre en enkel kontroll og tilgang til dokumentasjon 

2. Krav til løpende bokføring som underbygger regnskapene – for å sikre at man kan gjøre 
kontroll løpende under året 

3. Kontroll av kostnadsfordelinger i konserner og mot nærstående ellers 
4. SAF-T/ rapporteringsløsning i Altinn- for tilrettelegging for digitalisering 
5. Åpenhet og transparens gjennom relevant rapportering til det offentlige og tilsynsmyndigheter 

– for å enkelt kunne avdekke, vurdere og etterprøve at tilskuddet er anvendt i henhold til 
regelverket, og at resultatet er rimelig. 

 Vi vil i det videre kommentere hvert av disse punktene:  
   

1. Krav til spesifikasjon ned på bilagsnivå.   

I praksis føres alle kostnader og inntekter ned på bilagsnivå for den enkelte barnehage allerede i dag, 
Dette er nødvendig for å oppfylle kravet om resultatregnskap per enhet. Endring i organisasjonsform 
har følgelig liten effekt her.   

KPMG mener at en eventuell tydeliggjøring av dette i regelverket kan gjennomføres uten 
merkostnader for aktørene, og vil således ikke være et vesentlig argument for innføring av 
selvstendige rettssubjekter.  

2. Krav til løpende bokføring som grunnlag for rapportering 

På grunn av BASIL-rapporteringen føres det allerede i dag avdelingsregnskap per barnehage løpende 
og med kostnadsfordelinger månedlig. Per i dag gjennomføres dette for alle resultatposter i hver 
enkelt barnehage. Avdelingsregnskap vil som regel også være et krav fra styret og ledelse for å kunne 
drive løpende styring og kontroll av enkeltbarnehager, for å kunne kreve MVA-kompensasjon, samt for 
å kunne ferdigstille BASIL-regnskapet. Selvstendige rettssubjekter medfører derfor i realiteten ikke 
noen endring i mulighet for tilsyn og kontroll for resultatpostene. Unntaket vil kunne være 
dokumentasjon og kontroll av kostnadsfordelinger og felleskostnader. (se eget punkt)  

En eventuell tydeliggjøring av dokumentasjonkravet til kostnadsfordeling i regelverket kan 
gjennomføres uten merkostnader for aktørene, og er ikke et vesentlig argument for selvstendige 
rettssubjekter. 

3. Kostnadsfordelinger: 

Omfanget av kostnadsfordelinger antas å øke med selvstendige rettssubjekter. 

I praksis bokføres de fleste kostnadsfordelinger løpende for å kunne levere ledelsesrapportering og 
driftsoppfølging, ofte direkte på bilaget som skal fordeles. Prinsippene og kravene til dokumentasjon er 
ikke vesentlig forskjellige mellom alternativene, og er derfor ikke et argument for selvstendig 
rettssubjekt. 

En eventuell tydeliggjøring av dette i regelverket kan gjennomføres uten merkostnader for aktørene og 
er ikke et vesentlig argument for selvstendige rettssubjekter. 
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4. SAF-T / rapporteringsløsning i Altinn 

KPMG anfører at tilgang til informasjon, jfr punkt 1-3 kan løses via SAF-T-rapportering eller et tilpasset 
krav til denne.  Dette kan da være en hovedbok med krav til avdelingsregnskap. Dette vil kunne gjøres 
uavhengig av punktene over. Dette er derfor ikke et argument for selvstendig rettssubjekt.  

5. Åpenhet og transparens 

BDO kommenterer selv at årsregnskapet ved alternativ 1 ikke vi gi tilstrekkelig informasjon, og alene 
uten BASIL-rapportering svekker tilgangen til relevant informasjon for kontroll og tilsyn.  
Hovedforskjellen med rapportering per rettssubjekt er at man i hovedsak vil få tilgang til balansetall 
gjennom dette alternativet.  Balansen har for mange av dens poster liten verdi for offentlige 
myndigheter og tilsyn. Noen balanseposter vil likevel ha noe informasjonsverdi, men KPMG mener at 
det ikke er grunnlag å bruke dette som argument for krav om egne rettssubjekt. Denne 
informasjonsverdien kan enkelt oppfylles via spesifikke krav til tilleggsopplysninger på barnehagenivå 
og kan løses via rapporteringsløsning i BASIL-rapporten. For konkrete forslag se KPMGs rapport av 
31 januar 2020.  

KPMG står dermed fast ved at en tilpasset Basil-rapportering og da også gjerne via Altinn-
rapportering) vil være det som sikrer relevant rapportering, åpenhet og transparens, samt at man vil få 
denne informasjonen bekreftet via revisjonsberetningen. En omlegging til separate rettssubjekter vil 
etter våre vurderinger ha svært begrenset nytte med tanke på å oppnå målet om økt innsyn og 
transparens.  

 

4.2 Regnskapsmessig skille og balanserapportering  

 

I BDOs rapport omtales regnskapsmessig skille som alternativ 3. BDO beskriver et regnskapsmessig 
skille som et krav til at en virksomhet skal skille regnskapsføring via segmentregnskap som fullt ut er 
basert på løpende ajourhold og prinsippene i regnskapsloven og bokføringsloven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

KPMG mener at sporbarheten og kontrollen er ivaretatt i dagens § 3, jfr § 2 i Økonomiforskrift til 
Barnehageloven hvor det stilles krav om at hver barnehage skal utarbeide et resultatregnskap med 
tilleggsinformasjon. Det betyr at det i dag i all hovedsak allerede er etablert et regnskapsmessig skille 
mellom resultatposteringene. KPMG mener at en tilsvarende inndeling av balansen ikke vil være 
hensiktsmessig. En slik oppsplitting av balansen vil være svært krevende å gjennomføre og i tillegg 
skape betydelig merarbeid i form av avstemming og dokumentasjon. Fordelingen må i stor grad gjøres 
på bilagsnivå, og det er usikkert hvorvidt verdien av denne splitten vil gi noen merverdi. Det kan også 
tenkes at en slik øvelse kan øke risikoen for feil.  

Generelt er det en svakhet at balansen ikke er tatt med i BASIL-rapporteringen. Etter vår oppfatning 
burde selskapsbalansen være en del av BASIL-rapporteringen og gjerne kombinert med spesifikke 
notekrav for utvalgte poster. Som med de øvrige hensyn kan dette imidlertid ivaretas gjennom mer 
spesifikke rapporteringskrav. En oppsplitting til enkeltsubjekter er ikke påkrevd for å oppnå målet.   

En slik løsning vil også redusere merarbeid knyttet til avstemming og dokumentasjon. I tillegg vil en 
unngå en del kompleksitet tilknyttet avstemming av mellomværende mellom selskap og interne 
transaksjoner.  

BDO legger til grunn at det vil være nødvendig å utarbeide en instruks for rapporteringen. KPMG 
forutsetter også det i sin rapport.  
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5. Konklusjon 
 
KPMGs gjennomgang viser at et eventuelt krav om at hver enkelt barnehage skal organiseres som et 
eget rettssubjekt vil få betydelige negative administrative og økonomiske konsekvenser for hver enkelt 
barnehage, og vi har heller ikke kunnet identifisere at et krav om selvstendig rettssubjekt skulle kunne 
gi noen tilsvarende nytteverdi for de offentlige myndighetene eller andre aktører. BDO påpeker også 
at dette er det helt klart dyreste alternativet for barnehagene.  

KPMGs tolkning av BDOs rapport er at det legges avgjørende vekt på kostnader for 
barnehagesektoren versus nytteverdi for offentlige myndigheter. Det er ikke mulig for eksterne å 
kommentere på dette da BDO i sin rapport ikke gjengir hva dette er og hvordan disse momentene 
påvirker nytteverdi og kostnader ved de ulike alternativer, og dette er avgjørende for BDOs konklusjon 
at selvstendig rettssubjekt er det beste alternativet. I stor grad legger BDO til grunn meninger om en 
stor nytteverdi for det offentlige via ikke- prissatte virkninger, uten nærmere beskrivelse, vurdering 
eller dokumentasjon. Dette reduserer verdien av rapporten, og er en betydelig svakhet ved BDOs 
rapport. KPMGs anbefaling er at dette må framlegges før man konkluderer på et alternativ.  
 

KPMG mener at den underliggende problemstillingen ikke er knyttet til selve organiseringsform for 
barnehager, men til innsyn og kontrollmuligheter. KPMG mener at en tydeliggjøring av regelverket for 
BASIL-rapportering og klare retningslinjer for rapportering vil være tilstrekkelig for å ivareta gode 
innsyn og kontrollmuligheter. En innføring av krav om egne rettssubjekter vil medføre betydelige 
merkostnader for hver enkelt barnehage, og vil etter KPMGs vurderinger alene ikke kunne bidra til 
bedre muligheter for innsyn og kontroll.  

Hovedforskjellen med rapportering per rettssubjekt er at man i hovedsak vil få tilgang til balansetall 
gjennom dette alternativet.  Balansen har for mange av dens poster liten verdi for offentlige 
myndigheter og tilsyn. Noen balanseposter vil likevel ha noe informasjonsverdi, men KPMG mener at 
det ikke er grunnlag å bruke dette som argument for krav om egne rettssubjekt. Denne 
informasjonsverdien kan enkelt oppfylles via spesifikke krav til tilleggsopplysninger på barnehagenivå 
og kan løses via rapporteringsløsning i BASIL-rapporten 

KPMGs klare anbefaling er å unngå krav om egne rettssubjekter og heller videreutvikle dagens 
løsning med en optimalisert BASIL-rapportering som gjerne også kan tilrettelegges for rapportering via 
tilpasninger i Altinn. En tilpasset BASIL-rapportering vil være det som sikrer relevant rapportering , 
åpenhet og transparens, samt at man vil få denne informasjonen bekreftet via revisjonsberetningen. Et 
nasjonalt tilsyn kombinert med tydeliggjøring av regelverket samt instruks for rapportering vil kunne 
ivareta åpenhet, transparens og kontrollmuligheter.  
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Vedlegg 1: Barnehagene i Norge:  

 

I følge barnehagefakta.no er det Pr 19.12.19  ca 2650 antall kommunale og 2970 antall private 
barnehager. De private barnehagene utgjør i 2018 ca 53% av alle barnehagene i Norge.  

Antall private barnehager er redusert fra 2015 til 2018 fra 3053 private barnehager til 2970 private 
barnehager. Videre ser vi at antall aksjeselskaper og stiftelser har økt, mens antall organisasjoner, 
foreldre-eiet, bedriftsbarnehager og meninghet/ trossamfunn er redusert. Oversikten under viser at 
minimum 1165 av barnehagene drives som ideelle selskaper som ikke har reelle eiere som vil ta ut 
utbytte. Vi gjør oppmerksom på at også deler av aksjeselskapene kan være ideelle foretak. Dette 
fremgår ikke av oversikten.  

Tabell 1 Oversikt over antall private barnehager i Norge fra 2015 -2018 ( kilde: basil) 13 

 
 

De private barnehagene har ulike eierformer. Vi vil redegjøre kort for de ulike selskapsformene  

Aksjeselskap 
Et aksjeselskap er en egen juridisk enhet hvor eierne har begrenset ansvar, men må følge reglene i 
Aksjeloven14. Aksjelovens § 3-4 stiller krav til om at selskapet til enhver tid skal ha en egenkapital og 
en likviditet som er forsvarlig ut i fra risikoen ved om omfanget av virksomheten i selskapet. Videre 
følger det en handleplikt etter Asl § 3-5 dersom selskapets egenkapital og likviditet ikke anses 
forsvarlig. Handleplikten omhandler krav til å iverksette tiltak, eventuelt dersom ikke tiltak lar seg 
gjennomføre, skal det foreslå selskapet oppløst.  Et aksjeselskap har et økonomisk formål. Likevel er 
det noen aksjeselskaper som i vedtektene sine har et ideelt formål og dermed har fått godkjent 
skattefritak. Forutsetning for skattefritak er at det ikke utbetales utbytte til eierne.  

 
                                                                 
13 https://www.ssb.no/statbank/table/12787/tableViewLayout1/ 
14 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-06-13-44?q=aksjeloven 

https://www.ssb.no/statbank/table/12787/tableViewLayout1/
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Enkeltmannsforetak 
Et enkeltmannsforetak har et ubegrenset personlig ansvar som eies av en fysisk person og drives 
dermed for egen regning og risiko. Innehaver kan ikke være ansatt i eget enkeltmannsforetak, men 
kan ha ansatte. Det betyr dermed at for BASIL-formål, så vil resultatet i et enkeltmannsforetak ikke 
være sammenlignbart med resultatet i de øvrige selskapsformene. Siden en ikke kan være ansatt i sitt 
eget enkeltmannsforetak, vil deler av resultatet måtte gå som lønn til eier.  

Lag / forening/ organisasjon: 

En forening er en selveiende sammenslutning med medlemmer, som skal fremme ett eller flere formål 
av ideelt, politisk eller annen art. Foreningen sitt overskudd, sin gjeld eller formue kan ikke deles ut til 
medlemmene men tilbakeføres til lag/forening og benyttes ut fra deres formål. 15 

Stiftelse:  
Med stiftelse forstås en formuesverdi som ved testament, gave eller annen rettslig disposisjon 
selvstendig er stilt til rådighet for et bestemt formål av ideell, humanitær, kulturell, sosial, 
utdanningsmessig, økonomisk eller annen art. En stiftelse kan være en alminnelig stiftelse eller 
næringsdrivende stiftelse. En stiftelse skal ha vedtekter som blant annet angir stiftelsens formål. 
Utdeling av stiftelsens midler vedtas av styret. Utdelingene skal være i samsvar med stiftelsens 
formål. Det kan ikke foretas utdelinger til oppretteren, til oppretterens nærstående eller til selskap der 
noen av disse hver for seg eller til sammen har slik bestemmende innflytelse. Overskudd skal 
tilbakeføres til stiftelsen og benyttes ihht stiftelsens formål.16 

Samvirkeforetak:  
Med samvirkeforetak menes en sammenslutning med medlemmer som har til hovedformål å fremme 
de økonomiske interessene til medlemmene. Avkastning (bortsett fra en normal forrentning av innskutt 
kapital) skal enten bli stående i virksomheten eller fordeles mellom medlemmene med bakgrunn i 
deres samhandling med selskapet (f eks kjøp fra, salg, arbeid for osv). Barnehager som er drevet som 
SA er foreldreeide barnehager hvor de innbetaler en fastsatt andel (medlemskontingent), som 
tilbakebetales når barnet slutter i barnehagen. Vedtektene fastsetter hvordan overskudd skal benyttes 
til etterbetaling, avsetning til etterbetalingsfond, avsettes til medlemskapitalkonto eller til forrentning av 
andelsinnskudd og medlemskapitalkonto (samvirkelova §26). 17 

I 2018 hadde den private barnehagesektoren en omsetning på totalt 25 760 MNOK. 2021 barnehager 
hadde et overskudd til sammen på MNOK 888 og resterende barnehager et underskudd på 271 
MNOK jfr tabell 1 og tabell 2 under. 937 aksjeselskaper hadde overskudd jfr BASIL-rapportene og 380 
aksjeselskap hadde underskudd i 2018.  

 

Sum drifts-
inntekter 

Foreldre 
betaling 

Offentlige 
ti lskudd 

Sum drifts- 
kostnader 

Drifts- 
resultat 

Års- 
resultat 

Positivt 
årsresultat 

Negativt 
års 
resultat 

Antall 
barne-
hager 

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 

25 760 349  
                 3 
859 466  21 310 972  24 394 144  1 366 205  888 133  1 158 732  270 599     2 970  

Tabell2.  Private barnehagers inntek ter og kostnader ( 1000kr), etter statistikkvariabel og år (k ilde: 
SSB 2019) 

 

                                                                 
15 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1985-06-21-83/ 
16 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-59 
17 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2007-06-29-81?q=samvirkelova 
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Tabell 3. Disponering av positivt årsresultat i private barnehager ( 1000kr), etter eierform, 
statistikkvariabel og år ( k ilde: SSB 2019) 

 

Vi ser av tabell 3 at det totalt sett ikke er tatt ut mye utbytte fra selskapene. Det er kun utbytte fra 
aksjeselskapene som vil tilfalle eierne direkte. I 2018 er det tatt ut 12,8 mnok i utbytte. Dette utgjør en 
svært lav andel av total omsetning i sektoren som er på 25 mrd. Fra enkeltmannsforetak er det jamfør 
tabellen tatt 94 mnok i utbytte. Dette vil være naturlig, da lønn til eier ikke vil kunne tas som kostnad i 
enkeltmannsforetaket, men fordeles til eier etter overskudd. Dette tallet er dermed ikke 
sammenlignbart med de øvrige selskapene og bør heller fremgå under lønnsnote i BASIL-rapport som 
lønn til nærstående.  

Tallet på konsernbidrag er imidlertid noe større. Det er usikkert hvorvidt dette tallet er reelt. 
Selskapene i et konsern vil sees på under enhetssynet. 18 Det betyr at skatt kan utlignes mellom 
selskap dersom et selskap har skattemessig overskudd og et selskap har skattemessig underskudd. 
Det fremgår ikke av tabellen hvorvidt konsernbidrag avgitt i et selskap er mottatt i et søsterselskap.  

Det vil være hensiktsmessig å opplyse om disse transaksjonene under note for nærstående –
transaksjoner 

 

 

                                                                 
18 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-03-26-14/*#* 
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Vedlegg 2: Eksempler på forhold som er sentrale for BDOs 
konkluskjoner og som mangler  

 

BDO bygger i sin rapport på utsagn fra kommuner, barnehageaktører, UDIR og offentlige myndigheter 
ellers. Disse bruke til å underbygge det BDO omtaler som nytteverdi. Det fremkommer ikke:  

• Hva kildene oppgir at disse nytteeffektene er og hvordan disse er evaluert av BDO 
• Hvordan dette er kvantifisert og vektet, herunder kilder ut over samtaler 
• Hvor mange de har snakket med og hvorvidt dette er representativt og tilstrekkelig for å 

trekke en konklusjon 
• Hvilken kompetanse og erfaring de man har snakket med har( f.eks om dette er personer med 

barnehagekompetanse eller om det også inkluderer kompetanse innen selskapsrett, regnskap, 
Basil, merverdiavgift, skatt m.v ) 

• Hvem de har snakket med 
 
 
 
Dette kan eksemplifiseres med, sitat fra BDOs rapport av 31. mars 2020: 

1. s 5 første avsnitt:  «informasjon innhentet fra kommuner og UDIR», uten at man sier hva dette 
er og hvordan dette er beregnet.  Vår antakelse er at dette er knyttet til informasjonen som 
rapporteres og tilgang på informasjon ved tilsyn 

2. s7 tredje avsnitt:  «Offentlige myndigheters vurdering er at nytteverdien er ulik», uten at man 
begrunner dette. 

3. s 9femte avsnitt:  «BDO har dokumentert en nyttevurdering», uten at denne er beskrevet. 

Det samme framkommer av BDOs rapport av 4. mars 2020: 
1. s 22, 4.2.1, andre avsnitt:  «UDIR mener at» uten at man beskriver spesifikt men henviser til 

og hvordan dette medfører at klarere juridisk  og økonomisk ansvar 
2. s 22, 4.2.1, fjerde avsnitt:  Offentlige myndigheter mener at alternativ 1 vil redusere risikoen 

for krysssubsidiering», uten at man påpeker hvilken krysssubsidiering man viser til og hvordan 
dette vil redusere risikoen. 

3. s 27, Grunnlag for den eksterne revisors kontroll, tredje avsnitt:  «Offentlige myndigheter …. 
mener at alternativ 1 vil føre til bedre kvalitetssikring via revisjon» uten at dette spesifiseres 
eller kommenteres av BDO.  Vi viser her til vårt høringssvar.   

 

 

 





 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss:    
Kirsti Helene Rødfjell Meidelsen 
Partner, Statsautorisert revisor 
Nasjonal bransjeansvarlig for 
særlovgivningen barnehager.  
 
T +47 98 90 16 15 
E kirsti.meidelsen@kpmg.no 
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