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V  interen 2018–2019 ga god avkast-
ning for gründerne bak to norske 
barnehagekjeder. Da kjøpte to 
utenlandske selskaper nemlig opp 
barnehagekjedene Ulna og Gnist. 
Til sammen ble 37 barnehager 

solgt. Eierne av kjeden Ulna fikk 260 millioner kroner 
for sine 20 barnehager. Eierne av kjeden Gnist fikk 356 
millioner for sine 17. 

Det er en temmelig trygg investering, ifølge Iver 
Bragelien, som har doktorgrad i økonomi og jobber ved 
Norges Handelshøyskole (NHH). Barnehagene er 
finansiert av det offentlige, og derfor er risikoen 
for investorene mindre, sier Bragelien: 

– Risikoen er ikke veldig høy så lenge 
barnefødsler og innvandring gjør at 
plassene blir fylt opp. Det er likevel en 
viss risiko for at en ikke får fylt opp alle 
barnehageplassene. Inntektene per barn 
er imidlertid garanterte av det offentlige. 
Så sånn sett er det mindre risiko enn i en del 
andre typer virksomheter. Derfor bør også 
avkastningskravet være lavere enn for mange andre 
næringsvirksomheter, sier Bragelien til Fagbladet.

Han sier at samfunnet må godta at de som driver 
med barnehage skal tjene på det. 

Men hvor mye tjener de, og hvordan? Med hjelp av 
vår nye database, som gir et unikt innblikk i norsk 
barnehageøkonomi, skal vi se nærmere på pengebru-
ken i norske barnehager i en serie artikler. Prosjektet 
er støttet og gjort i samarbeid med Senter for undersø-

kende journalistikk (SUJO) ved Universitetet i Bergen. 
I perioden 2013 til 2016 har myndighetene bare kon- 
trollert pengebruken til én prosent av norske barnehager. 
Med hjelp av databasen har vi funnet mange barne- 
hager som driver godt. Vi har også funnet flere barne- 
hager som driver på en måte som reiser spørsmål.        

NESTEN 20 PROSENT I PLUSS
Noen enkeltbarnehager i Ulna- og Gnist-kjedene 
skiller seg ut som særlig lønnsomme. En av dem er 
Ulna-eide Godbiten barnehage i Oslo. I 2018, da 
selskapet ble solgt, gikk det 34 unger i barnehagen. Det 

tjente kjeden godt på. Godbiten er en av Ulna AS 
sine barnehager som har skilt seg ut i Fagbla-

dets granskning, med høyt overskudd og lav 
bemanning. Mens det gjennomsnittlige 
overskuddet i norske private barnehager 
det året var på 2,5 prosent, gikk Godbiten 
19 prosent i pluss. Det tilsvarer et over-

skudd på 37.000 kroner per unge. Over-
skuddet på 1,2 millioner ble overført til 

egenkapitalen. Egenkapitalen er sparepenger 
som kan følge med selskapet ved salg og fritt kan 
disponeres av ny eier. I perioden 2013 til 2018 hadde 
Ulna AS en egenkapital som varierte fra 3 til 18 
millioner kroner.

I Oppdal ligger Gnist barnehager Brennan AS, eid av 
Gnist-kjeden. Her gikk det 94 unger i 2018, ifølge de 
innrapporterte tallene Fagbladet har fått innsyn i. 
Barnehagen hadde en inntekt på 19 millioner kroner 
og et overskudd på 2,6 millioner. Det tilsvarer 28.000 

             Slik ble 37 norske barnehager  
verdt over en halv milliard kroner
I 2018 kjøpte utenlandske investorer barnehagekjedene  
Ulna og Gnist. Fagbladet har fått detaljert innsyn i økonomien 
til disse barnehagene før de ble solgt.
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             Slik ble 37 norske barnehager  
verdt over en halv milliard kroner

KILDE: FAGBLADETS DATA- 
BASE BARNEHAGESJEKKEN 
BASERT PÅ BASIL-TALL

PERSONALUTGIFTER: ÅRSRESULTAT: 1,2 MILLIONER BARN PER ANSATT: 

GODBITEN BARNEHAGE AS  / Underavdeling av Ulna AS / Frogner i Oslo kommune / 34 barn

Årsresultat  
i prosent 
av inntekt

Landssnitt 
private 
barnehager

Årsresultat 
per barn

66 % 19 % 80 % 
37.000 6,6 6,9 6,8 6,9 6

2015 2016 2017 2018

Landssnitt 
private  
barnehager

Landssnitt 
private  
barnehager

Personal- 
utgifter  
i prosent 
av inntekt

INNTEKT: 6,5 MILLIONER KRONER (resultatregnskap 2018)

2,5 % 

kroner per unge. Overskuddet er på 13,5 prosent, 
nesten seks ganger høyere enn landssnittet for private 
barnehager. Snittavkastningen på Oslo børs de siste 
årene har til sammenligning vært på sju prosent. 

FORSKER: – SER IKKE BRA UT
Felles for de to barnehagene er blant annet at de 
brukte langt mindre penger på bemanning enn 

PERSONALUTGIFTER: ÅRSRESULTAT: 2,6 MILLIONER BARN PER ANSATT: 

Årsresultat  
i prosent 
av inntekt

Landssnitt 
private 
barnehager

Årsresultat 
per barn

60 % 80 % 
28.000 7,7 7,6 7,5 7 6

2015 2016 2017 2018

Landssnitt 
private  
barnehager

Landssnitt 
private  
barnehager

Personal- 
utgifter  
i prosent 
av inntekt

INNTEKT: 19 MILLIONER KRONER (resultatregnskap 2018)

2,5 % 
13,5 % 

GNIST BARNEHAGER BRENNAN AS  / Underavdeling av Gnist AS / Oppdal kommune / 94 barn
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gjennomsnittsbarnehagen. Ifølge Private Barne-
hagers Landsforbund (PBL) brukte de private 
barnehagene i snitt 80 prosent av inntektene 
sine på ansatte i 2018. Det samme året brukte 
Gnist Barnehager Brennan 60 prosent av 
inntektene sine på personalet – og hadde sju 
barn per ansatt. Ulna-barnehagen Godbiten 
brukte 66 prosent, og hadde 6,9 barn per ansatt. 

Det er betydelig lavere bemanning enn det 
som i august 2018 ble en lovbestemt beman-
ningsnorm på seks barn per ansatt. 

Loven trådte imidlertid ikke aktivt i kraft før 
året etter, og begge kjedene sier til Fagbladet at 
de har fulgt reglene og avviser spørsmål om de 
har drevet ulovlig. Trond Erik Lunder, som har 
doktorgrad i samfunnsøkonomi og blant annet 
har utredet barnehageøkonomi på oppdrag fra 
Utdanningsdirektoratet i sin jobb i Telemarks-
forsking, stiller likevel spørsmål ved penge- 
bruken:

– Tallene ser ikke bra ut. Det er særlig lav 
bemanning og lave personalkostnader som 
peker seg ut, skriver Lunder i en e-post til 
Fagbladet. 

Kombinasjonen av høyt overskudd og lav 
bemanning er talende, ifølge Lunder.

– Det tyder på at Godbiten barnehage hadde 
økonomisk rom for å øke bemanningen. Legger 
vi bemanningsnormen til grunn, så burde barne-
hagen ha prioritert bemanningen høyere. Med 
ca. 1,6 årsverk ekstra ville bemanningsnormen 
være oppfylt. En kan vel også stille spørsmål ved 
om prioriteringen har vært i tråd med formule-
ringen i barnehagelovens §14a om at «Offentlige 
tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna  
i barnehagen til gode». 

Lunder vil ikke vurdere lovligheten i penge-
bruken. Etter det Fagbladet erfarer, kunne slike 
tall imidlertid plassert barnehagen i faresonen 
ved et potensielt tilsyn. Sammenlignbare 
barnehager er blitt pålagt å betale tilbake deler 
av den offentlige støtten etter at tilsyn viste sju 
barn per voksne og at bare 60–65 prosent av 
inntektene ble brukt på personalkostnader.

– DRIVER LOVLIG
Daglig leder i Ulna, Laila Haugen, skriver i en 
e-post at eierne har barna og høy kvalitet i fokus. 
– Hva er bakgrunnen for at Godbiten barnehage 
har et overskudd på 19 prosent i 2018?

– Mange småbarn, høy andel barnehagelærere 
på dispensasjon (lærer uten bachelorgrad, red.

anm.) som gir lavere personalkostnader og 
nyutdannede barnehagelærere som har lavest 
lønnsnivå. 
 – Hva er bakgrunnen for at bemanningen har 
vært på mellom 6,6 og 6,9 i perioden 2015–2018?

 – Før innføring av bemanningsnorm, så har vi 
hatt en personalsammensetning som vi mener 
har vært en forsvarlig bemanning ut fra ulike 
behov og barnegruppe. De har alltid hatt 
mulighet til å sette inn vikar ved behov.

I SAMFUNNET / BARNEHAGEØKONOMI

Er det noe ved din  
barnehage Fagbladets 
journalister bør se på?

TIPS OSS!

BARNEHAGENORMEN
•  Stortinget vedtok minumumskravet  

til grunnbemanning i 2018.

•  Alle barnehager må følge kravet som  
ble gjeldene august 2019.

•  Det skal være maks seks barn  
per ansatt i alle barnehager.

•  Kravet til pedagoger i barnehagene 
ble skjerpet.

•  Det skal være minst én pedagogisk  
leder per sju barn under tre år.

•  Det skal være minst én pedagogisk  
leder per 14 barn over tre år.

KILDE: UDIR.NO

Tips oss på:     

barnehage@fagbladet.no

93890_.indd   42 25.11.2020   16.20



 | 2020 | 10 | FAGBLADET ~ 43

– Hva kan dere si om forholdet mellom beman-
ning og overskudd i denne barnehagen?

– Her har vi hatt pedagogiske ledere på disp i 
denne perioden blant annet, som gir lavere 
personalkostnader, og nyutdannede barnehage-
lærere. Vi har virkelig jobbet for å rekruttere 
utdannede barnehagelærere. Men, Oslo 
kommune er en kommune som det er vanskelig 
å få tak i utdannede grunnet stor konkurranse. 
Per i dag er det ingen utfordring her, skriver 
Haugen i en e-post.

 Hun viser spesielt til at tallene Fagbladet spør 
om, er fra før lovkravet om minimumsbeman-
ning trådte i kraft:

– Et stort poeng her, og som jeg håper kommer 
frem i artikkelen, er at disse tallene er hentet fra 
tiden før bemanningsnormen ble innført for 
fullt, og at vi til enhver tid følger de gjeldende 
normene og lover i alle våre barnehager. Det var 
også en del barnehager som gradvis og helt 
hadde bemanningsnormen før kravet kom. Vi er 
også glade for at det har kommet en beman-
ningsnorm og at alle barnehagene har lik og god 
bemanningsnorm å forholde seg til, skriver 
Bakken.

GNIST: – ALT FOR BARNAS BESTE
Gnist AS’ fagdirektør Synve Reitan svarer også at 
de har fulgt lover og regler:

– Vår viktigste prioritet har vært å levere 
kvalitet på personell og pedagogikk og å tilby 
uovertrufne fasiliteter og et rikholdig mattilbud 
i en årrekke – alt for barnas beste. Vi har selvsagt 
disponert ressursene i henhold til lovverket og 
slik vi mener er hensiktsmessig, og har mottatt 
svært gode tilbakemeldinger fra foreldre som 
har barna i våre barnehager, spesielt de omtalte 
barnehagene som dere har undersøkt. Vi følger 
til enhver tid myndighetenes krav til drift av 
barnehagene, derav også bemanningsnorm 
innført i 2018/2019, skriver Reitan i en e-post. 

På spørsmålet fra forsker Trond Erik Lunder 
om bemanningen har vært i tråd med loven, 
svarer talsperson for Gnist, Børre Andreassen  
i kommunikasjonsbyrået Havnevik, slik:

– Tallene det refereres til, sier ingenting om 
bemanningen gjennom dagen, de sier ingenting 
om hvilken terskel barnehagene har for å sette 
inn vikarer, og de sier ingenting om hvilken 
bemanning barnehagene har når mange barn er 
til stede kontra når det er høyt fravær blant 
barna.  *

Er det noe ved din  
barnehage Fagbladets 
journalister bør se på?

https://fagbladet.no/barnehage

•  For første gang kan alle søke og finne detaljerte tall  
om pengebruken til private og offentlige barnehager.

•  Siden mai i år har Fagbladet gransket pengebruken til 
hundrevis av barnehager, ved hjelp av statlig registrerte 
tall som gir et unikt innblikk i økonomien til over 4000 
barnehager. 

•  Vi har fått innsyn i detaljerte regnskapstall til alle norske 
private barnehager og de kommunale som har svart på 
vår spørreundersøkelse.

•  Databasen har tallene til 3041 private barnehager og  
30 prosent av de 2689 offentlige eide barnehagene.

•  Tallene har ikke vært offentlig tilgjengelige før, men blir 
publisert i Fagbladets åpne database «Barnehagesjekken».

•  Her kan du finne detaljerte tall fra hver enkelt barnehage.

•  Prosjektet er gjort med støtte fra og i samarbeid med 
Senter for undersøkende journalistikk ved Universitetet  
i Bergen.

GNIST AS
•  Kjede med 17 barnehager i Møre og Romsdal,  

Vestland, Trøndelag og Viken.

•  Ble kjøpt opp av det svenske oppkjøpsfondet  
Altor i 2018 for 356 millioner kroner.

•  Barnehagene gikk i snitt med 5 prosent  
overskudd i 2018.

•  Elleve av barnehagene brukte mellom 60–69 prosent på 
personal i 2018.

•  Landssnittet for kommersielle private barnehager  
var på 80 prosent.

•  I perioden 2008–2017 tok eierne ut 54 millioner kroner  
i utbytte fra Gnist AS.

ULNA AS
•  Kjede med 21 (20 i 2018) barnehager  

på Østlandet og Sørlandet.

•  Ble solgt til svenske Atvexa AB for 260 millioner kroner  
i 2018.

•  Barnehagene i kjeden gikk med et snittoverskudd  
på 3,7 prosent i 2018.

•  Åtte av kjedens 20 barnehager brukte mellom 59 
prosent og 69 prosent på personalet i 2018.

•  Landssnittet for kommersielle private barnehager  
var på 80 prosent.

NÅ KAN DU SØKE I BARNE- 
HAGENES PENGEBRUK
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Tips oss på:     

barnehage@fagbladet.no Øystein Windstad, journalist

KILDER: FAGBLADETS BARNEHAGESJEKKEN,  
UTDANNINGSNYTT.NO OG DN.NO

KILDE: FAGBLADETS BARNEHAGESJEKKEN
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barnehagens penger har blitt brukt på ting som 
ikke har noe med barnehagedrift å gjøre. Dette 
gjelder blant annet en BMW X5 brukt av eier 
Tonny Laage privat og senere solgt til et annet av 
Laages selskap, og LED-belysning i Laages 
private vinterhage.

Videre har barnehagen betalt 160.000 
kroner for fire VIP-sesongkort fra Sparta 

Sport, og 150.000 kroner på sponsing 
av idrettslag og andre formål. 

Barnehagen har også brukt nesten 
to millioner kroner på vedlikehold 
og oppgraderinger av barnehagebyg-

get. PwC mener disse utgiftene ikke 
burde vært belastet barnehagen,  

men selskapet som eier bygget, Laage 
Eiendom AS. 

KJØPTE TJENESTER FRA EGET SELSKAP
De virkelig store beløpene dreier seg likevel om 
kjøp av overprisede tjenester og annet fra sel- 
skaper som eies av Laage og hans nærstående.

PwC mener barnehagen i løpet av perioden 
har betalt 7,2 millioner kroner for mye for 

H  ver femte krone i Skogro 
barnehage kom ikke  
barna til gode, fastslår en 
tilsynsrapport laget av 
konsulentfirmaet PwC  
på oppdrag fra Sarpsborg 

kommune. 
Rapporten viser at eieren av Skogro 

barnehage, Tonny Laage, har brukt 
barnehagens penger på blant annet 
leilighet i Tyrkia, BMW  X5 til 
privat bruk, VIP-billetter, sponsing 
av idrettslag og overprisede 
tjenester fra sine egne selskap. 

Det var Sarpsborg Arbeiderblad 
som først omtalte saken. 

Barnehagens advokat hevder store deler av 
rapporten er feil, men kommunen varsler at de 
vil kreve 16,6 millioner kroner tilbakebetalt. 
Den har videre politianmeldt saken.

MILLIONER TIL VEDLIKEHOLD
I rapporten, som tar for seg årene 2015–2018, 
kommer det fram at over tre millioner kroner av 

TEKST: IDA SØR AUNET WANGBERG

Slik gikk 
pengene ut av 

barnehagen
Barnehageeieren kjøpte ferieleilighet, BMW og 

VIP-billetter på barnehagens regning. Nå er saken 
anmeldt til politiet av kommunen, og en knusende 

tilsynsrapport gir innsyn i pengeflyten.

I SAMFUNNET | BARNEHAGEØKONOMI

BARNEHAGE-
ØKONOMI

ANMELDT: Skogro 
barnehage AS risikerer krav 
om tilbakebetaling av over 
16 millioner kroner, og er 
dessuten politianmeldt.

Er det noe ved din  
barnehage Fagbladets 
journalister bør se på?

TIPS OSS!

Tips  
oss på:     

Ida Søraunet  
Wangberg, 
journalist

barnehage@fagbladet.no

93680_.indd   44 25.11.2020   16.21



 | 2020 | 10 | FAGBLADET ~ 45

Verken nåværende eller tidligere styrer er kjent 
med hvem denne personen er, som i løpet av de 
fire årene har mottatt over 270.000 kroner i lønn 
fra barnehagen. 

FOR HØY HUSLEIE
Skogro barnehage leier også lokalene sine av 
Laage Eiendom AS. PwC mener barnehagen har 
betalt overpris for et kontorlokale barnehagen 
ikke bruker, og for et lagerlokale. På lageret har 
varer verdt 81.000 kroner blitt lagret til en 

administrasjonstjenester og innleie av arbeids-
kraft fra Laages selskap Laage Holding AS. De 
eneste ansatte i selskapet er Tonny Laage og 
hans kone. Det er framlagt lite og mangelfull 
dokumentasjon på hvor mange timer som er 
jobbet og hva slags arbeidsoppgaver de faktisk 
har utført i barnehagen, ifølge tilsynsrapporten.

LEILIGHET I TYRKIA
Mellom 2011 og 2015 leide Skogro barnehage en 
leilighet i Tyrkia av selskapet Laage Eiendom 
AS, kommer det fram i tilsynsrapporten. Årlig 
avtalt leie var 120.000 kroner, i tillegg til strøm 
og oppvarming. 

I 2015 kjøpte barnehagen leiligheten av Laage 
Eiendom AS. Bortsett fra Laage og hans familie 
har ingen av de ansatte brukt leiligheten. 
Leiligheten ble solgt i 2020. Barnehagens 
advokat mener leiligheten har vært et velferds- 
tiltak, og at de ansatte har hatt mulighet til  
å leie den.

På lønningslista til barnehagen i alle årene fra 
2015 til 2018 fant PwC en person som ifølge 
Laage «følger med på leiligheten i Tyrkia». 
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SYDEN-LEILIGHET: 
Utsikten fra leiligheten i 
Tyrkia som Skogro 
barnehage AS leide og 
siden kjøpte til overpris, 
ifølge tilsynsrapporten. 
VG besøkte Tonny Laage 
og kona i leiligheten  
i 2012, i forbindelse med 
en reportasje om 
nordmenn i den tyrkiske 
feriebyen Mahmutlar.
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• Leilighet i Tyrkia
•  BMW  X5 til privat bruk 
•  VIP-billetter
•  Sponsing av idrettslag 
•  Overprisede tjenester fra sine egne selskap

Ifølge rapporten er barnehagens penger brukt til blant annet: 

Er det noe ved din  
barnehage Fagbladets 
journalister bør se på?

TIPS OSS!

Tips  
oss på:     

Ida Søraunet  
Wangberg, 
journalist

barnehage@fagbladet.no
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leiekostnad på totalt 265.000 kroner over de fire 
årene, skriver PwC i rapporten. Barnehagens 
advokat mener imidlertid markedsverdien av 
varene er over 400.000 kroner. 

PwC mener også at husleia for selve barne- 
hagebygget ser ut til å være høy, tatt i betraktning 
at standarden på barnehagebygget er lavere enn 
to sammenliknbare barnehager med omtrent lik 
husleie. Revisorselskapet mener også at husleia 
virker høy med tanke på at barnehagen selv har 
betalt for mye av det som har skjedd av vedlike-
hold og oppgraderinger.

LAVERE BEMANNING OG PEDAGOGTETTHET
Samtidig som Laage har sluset store beløp ut av 
barnehagen, har barnehagen brukt vesentlig 
mindre penger på personal enn tilsvarende 
kommunale barnehager, mener PwC.

Sett under ett har barnehagen i de fire årene 
hatt lavere bemanning og pedagogtetthet enn 
snittet av kommunens barnehager.

Fagbladet har også vært i kontakt med 
Fagforbundet Sarpsborg, som forteller at de 
ansatte i Skrogro barnehage ikke har tariffavtale. 
De følger minstelønnssatsene til PBL, men siden 
de ikke har tariffavtale, har de ikke avtalefestet 
pensjon (AFP).

I barnehagens regnskap for 2015, som 
Fagbladet har fått innsyn i, oppgis det at  
barnehagen har innskuddspensjon tilsvarende 
fire prosent av de ansattes lønn. Dette er  
lavere enn det som er normalt i andre private 
barnehager.

BESTRIDER BRORPARTEN
Advokat Ronny Rosenvold representerer Skogro 
barnehage AS i saken. 

 – Vi har funnet feil i rapporten, og kommer til 
å bestride brorparten av det varslede kravet om 
tilbakebetaling. Vi mener brorparten av 
kostnadene vedrører godkjent drift – det er 
kostnader som har gått til å gi et bedre barneha-
getilbud til barna, sier Rosenvold til Fagbladet. 

Han mener også administrasjonstjenestene 
som er kjøpt inn fra Laage Holding AS er gjort på 
markedsmessige vilkår.

– Regnskapet er godkjent av revisor, og det er 
ikke noe unormalt verken med timeprisen eller 
omfanget på tjenestene som er kjøpt. Men det er 
dårlig dokumentert, og vi kommer til å framleg-
ge mer dokumentasjon på dette. Vi ser noen 
poster på noen hundre tusener som kan 

aksepteres som feilført. Men ikke i nærheten av 
det varslede kravet på 16,6 millioner, sier han.

Advokaten sier barnehagen ennå ikke har hørt 
noe fra politiet angående politianmeldelsen fra 
kommunen.

– Dette er et komplisert regelsett, men at det 
skal ha vært begått noe straffbart, tar barne- 
hagen sterk avstand fra, sier Rosenvold. *

I SAMFUNNET | BARNEHAGEØKONOMI

DERFOR MENER SARPSBORG KOMMUNE DRIFTEN AV  
SKOGRO BARNEHAGE ER I STRID MED BARNEHAGELOVEN:

Barnehagen er belastet kostnader som i helhet eller 
delvis ikke dreier seg om barnehagedrift:

Barnehagen har kjøpt tjenester og annet fra andre selskaper 
med samme eier eller eiers nærstående til overpris:

• Sponsormidler

• Reklame

• Kjøp av TV som eier selv har i sitt eget hjem

• Kjøp av BMW inklusive driftskostnader

• Julebord, sommerfest, jubileumstur

• Oppgradering av bad i barnehagebygget som eies av et annet selskap

• Kopimaskiner, telefonutgifter, databriller for ansatte i annet selskap

• Renhold i kontorlokaler barnehagen ikke har brukt

• Leie av arbeidskraft fra Laage Holding AS i 2015

• Kontor- og administrasjonstjenester fra Laage Holding AS i 2016–2018

• Vaktmestertjenester fra Laage Holding AS

• Administrative tjenester/snekkerarbeid fra Memorium AS

• Leie av lokaler

• Leie og kjøp av leilighet i Tyrkia

• Øvrige utgifter til leilighet i Tyrkia

• Reklameavtale 

• Kjøp fra Ametysten AS

• Konsernbidrag
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