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1 Oppsummering
Agenda Kaupang har på oppdrag for Private Barnehagers Landsforbund (PBL) gjort en
sammenlikning av lønnsdata fra private barnehager og kommunale barnehager.
Sammenlikningen viser at det er en liten forskjell i gjennomsnittslønnen for ansatte i private og
kommunale barnehager. Ansatte i kommunale barnehager har generelt sett noe høyere lønn, men
dette gjelder ikke alle stillinger og alle ansienniteter. Førskolelærere med lav ansiennitet får for
eksempel gjennomsnittlig høyere betalt i private barnehager.
En gjennomgang av medianlønnen bekrefter resultatene fra gjennomsnittslønnen, både for lønn
inkludert tillegg og overtid og for grunnlønn.
Formålet med sammenlikningen er å undersøke
1. om det er en forskjell i den totale utbetalte lønnen til ansatte i private og kommunale
barnehager. Det er derfor i beregningen av dette lagt til grunn den totale utbetalte lønnen, det
vil si grunnlønn, tillegg og overtid, for både private og kommunale barnehager.
2. om det er en forskjell i grunnlønnen til ansatte i private og kommunale barnehager. Det er i
beregningen av dette lagt til grunn grunnlønnen til ansatte som PBL gjør lønnsutbetalingene
til, og data om grunnlønn fra PAI-registeret.

2 Datamaterialet
Agenda Kaupang har benyttet lønnsdata fra PBLs lønnsstatistikk fra november 2016. Dette er
samme data som benyttes nasjonalt for lønnsforhandlingene i de private barnehagene som er
medlemmer i PBL. Lønnsdataene inneholder opplysninger om stillingstype, stillingsstørrelse, kjønn,
ansettelsesforhold, lønn, ansiennitet og en stillings-ID. Lønnsdataene inkluderer utbetalte tillegg og
overtid for november måned.
For private barnehager er det benyttet data for 21 279 ansatte, som utgjør til sammen 18 912
årsverk. Dette er 82 % av alle årsverk i de private barnehagene. Dette datagrunnlaget er brukt for å
besvare problemstilling 1.
For kommunale barnehager har KS bidratt til prosjektet med uttrekk fra Personaladministrativt
informasjonssystem, PAI-registeret, pr. 08.08.17 for desember måned 2016. Dette registret
inneholder oversikt over alle arbeidstakere i kommunal sektor, lønn, arbeidstid, stillingskode og
fravær. Systemet brukes til statistikk og i forbindelse med kommunale lønnsforhandlinger.
I datagrunnlaget fra PAI-registeret er det spesifisert informasjon om de kommunalt ansattes
stillingsstørrelse, stillingstype, ansettelsesforhold, kjønn, ansiennitet, lønn, tillegg og overtid. Vi har
datagrunnlag med uttrekk fra utbetalt lønn i desember og fullårlig grunnlønn.
Totalt er det data for 43 276 ansatte i barnehager, som utgjør til sammen 35 255 årsverk. Tallene
er selektert slik at det er helt sikkert at de inkluderte ansatte jobber i barnehage. Det vil si at alle
ansatte som jobber på pedagogiske sentre som er barnehagelærere og pedagogiske ledere, alle
som jobber innenfor barnehageadministrasjon er tatt ut av datagrunnlaget. Dette datagrunnlaget er
brukt for å besvare problemstilling 1.
Datagrunnlaget har noen utfordringer med tanke på sammenlikninger:
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•
•
•
•

Dataene er hentet fra to forskjellige måneder, slik at beregning av årslønn baserer seg på at
alle måneder er like med hensyn til utbetalte tillegg og overtid.
Stillingstitlene er ikke fullstendig like. Der private barnehager lønner spesialutdannede separat,
er dette inkludert i stillingstittelen for «barnehagelærere» i KS-grunnlaget.
Ansiennitet er ikke helt likt behandlet i private og kommunale barnehager. I kommunene lønnes
ikke styrere ut fra ansiennitet.
Sammensetningen av ansatte fordelt på ansiennitet og type stilling er ikke helt den samme i
private og kommunale barnehager.

I tillegg til datamaterialet over har vi mottatt data for november 2016 for ansatte som PBL utbetaler
lønnen for. I dette materialet har vi 7 555 ansatte fordelt på 6 985 årsverk. Datamaterialet har ikke
spesifisert stillings-ID, slik at det kan være ansatte som innehar flere stillinger i dette materialet. En
svakhet med ikke å ha tilgang til stillings-ID er at vi ikke med fullstendig sikkerhet kan slå fast
hvilken andel av de ansatte som mottar tillegg, fordi tilleggene kan være knyttet til kun én av
stillingene. Datamaterialet utgjør ca. 37 % av de ansatte i private barnehager. I forhold til størrelse
er dette datamaterialet mer enn stort nok til å være et representativt utvalg av de ansatte i private
barnehager. Ettersom det er en tariff knyttet til stillingskategoriene, antar vi at både ansatte som
lønnes gjennom utbetalinger kjørt av PBL, og andre ansatte, varierer så lite at det ikke kan være
snakk om noen skjevhet i utvalget. Dette støttes av at medianen for dette utvalget sammenfaller
med medianen for det totale utvalget (hele populasjonen).

3 Metode
Siden datagrunnlagene er for to forskjellige måneder, må sammenliknbarhet vurderes. For
grunnlønn ser vi ingen forskjell på november og desember måned. Selv om det i desember er
helligdager, og måneden dermed har færre arbeidsdager, vil dette ikke ha noe å si for
lønnsutbetalingene, da årslønnen betales ut i 12 like deler.
Grunnlaget til PBL inneholder utbetaling for november med tillegg og overtid. Ved å legge
november til grunn, vil vi anta at overtid og tillegg opparbeides og betales ut likt gjennom hele året.
For å undersøke hvordan dette kan påvirke sammenliknbarheten, gikk vi gjennom overtiden og
tilleggene for de 7 555 stillingene (6 985 årsverk) PBL gjør lønnsutbetalingene for i november
2016, som viste at i underkant av 2,5 % av utbetalte timer var overtidstimer.
Tilsvarende gikk vi gjennom overtidsutbetalingene for de ansatte i kommunale barnehager for
desember 2016, som viser at utbetalt overtid utgjør ca. 0,8 % av totallønnen. Det viser seg at det er
styrere og pedagogiske ledere som oftest arbeider overtid.
Det vanligste tillegget i private barnehager er klesgodtgjørelse. For å undersøke om dette kan
påvirke sammenliknbarheten, gikk vi gjennom tilleggene for de 7 555 ansatte PBL gjør
lønnsutbetalingene for. Vi legger til grunn at funnene er representative for de resterende ansatte i
private barnehager. Tilsvarende gikk vi gjennom tilleggene for de ansatte i de kommunale
barnehagene.
I tallmaterialet fra PBL kan det ligge inne stillinger som for eksempel eiere, økonomisjefer og andre
administrativt ansatte, og disse er som regel registrert som styrere på høyeste trinn (barnehagene
gis ikke mulighet til å registrere andre stillinger enn dem som ligger i tariffen). For at disse
ekstremverdiene ikke skal forstyrre gjennomsnittsberegningene, er 2 % av ekstremverdiene fjernet
for styrere når det gjelder den totale utbetalte lønnen og grunnlønn. For andre stillinger er det kun
personer som jobber i barnehage som er inkludert, og hele datagrunnlaget er derfor med i
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beregningen for disse stillingene. Når gjelder datamaterialet fra PAI-registeret, er dette selektert av
KS, og dermed er ekstremverdier fjernet.
Spesialpedagoger er i KS’ grunnlag plassert sammen med andre pedagoger, og vi har derfor i
sammenlikningen inkludert gruppen «spesial pedagog» i samme kategori som «førskolelærere og
pedagoger». Siden PAI-registeret har disse stillingene i samme kategori, er det ingen måte å
vurdere om det er høyere tetthet av spesialpedagoger i kommunale barnehager enn i de private
barnehagene.
Vi har gjort en gjennomgang av datamaterialet for å se om det er forskjeller i ansatte med kort og
lang ansiennitet, og om det er forskjeller på andelen av stillingsgruppe i kommuner og private
barnehager. I figuren under har vi slått sammen ansiennitetsgruppene 0–7 år, 8–15 år og 16 år
eller mer for å se om det er forskjeller i datamaterialet. Figuren viser at kommunene totalt sett har
noen flere eldre ansatte, og at de private barnehagene har noen flere ansatte med middels
ansiennitet. Vi har ikke sett på hvordan årsverkene fordeler seg, kun antall ansatte.

Figur 1 Fordeling av stillingsgrupper på ansiennitet

Figuren under viser andelen av stillingsgruppene av de totale ansatte i private barnehager og
kommuner. Tallene er antall ansatte. Vi har ikke sett på hvordan årsverkene fordeler seg.

Figur 2 Andel ansatte i stillingsgrupper

Vi har i sammenlikningen av lønnsdata både for problemstilling 1, om lønn inkludert tillegg og
overtid, og for problemstilling 2, om grunnlønn, gjort en gjennomsnittsberegning og en
medianberegning.
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4 Sammenlikning
Overtid
En gjennomgang av overtidsbetalinger for de 7 555 ansatte i private barnehager som PBL fører
lønnsutbetalingene for, viser at det i november 2016 ble utført 9 920,4 overtidstimer (hvorav 97 %
var timer med 50 % overtidsbetaling). Dette utgjør ca. 2,5 % av alle arbeidstimer for de 2 402
årsverkene som arbeidet overtid og 0,95 % av arbeidstimer for de totalt
6 985 årsverkene som PBL kjører lønnsutbetalingene for.
Tilsvarende var det for kommunale barnehager i desember måned rundt 0,8 % overtidsbetaling,
målt i prosent av lønnen.

Figur 3 Gjennomsnitt av overtid i prosent av lønn. Kilde: PAI-registeret

Tillegg
I de private barnehagene er klesgodtgjørelse det vanligste tillegget. I november fikk 2 185 av 7 555
stillinger som PBL fører lønnsutbetalingene for, klesgodtgjørelse. Dette innebærer at 29 % av de
stillingene som PBL fører lønn for, har klesgodtgjørelse i november måned. Siden
klesgodtgjørelsen ikke betales ut månedlig for alle ansatte, vil det kunne være flere ansatte som får
utbetalt tillegget i andre måneder. Det kan se ut til at det er rundt 150 ansatte i utvalget som får
klesgodtgjørelsen som en årlig, eller halvårlig sum. Størrelsen på den årlige utbetalingen ligger i
gjennomsnitt på 1 400 kroner for klesgodtgjørelse.
Individuelle tillegg til regulativet og studietillegg kommer i tillegg til klesgodtgjørelse for de private
barnehagene. Lønnsdataene for 2016 (hele året) viser at det er 17 % av de ansatte i private
barnehager som har personlige tillegg utover regulativet, og 10 % som har studietillegg.
For ansatte i kommunale barnehager er det 41 % som har tillegg. De samme betraktninger som for
private barnehager gjelder her: Det er trolig ansatte som får sin klesgodtgjørelse utbetalt som del
av tillegget i andre måneder. I kommuner er det vanlig at studietillegg legges inn i grunnlønnen.
Vi legger til grunn at det ikke er noen vesentlig forskjell i årsvariasjon mellom utbetalingene av
tillegg for kommunale og private barnehager.

Problemstilling 1: Sammenlikning av gjennomsnittslønn for lønn inkludert tillegg og
overtid
Formålet med sammenlikningen er å se om gjennomsnittslønnen inkludert tillegg og overtid er
vesentlig forskjellig mellom kommunale og private barnehager. Vi finner at det ikke er stor forskjell.
Figurene under viser gjennomsnittslønnen pr. stillingstype og ansiennitet i henholdsvis kommunale
og private barnehager.
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Gjennomsnittslønn kommunale barnehager

*Kalles barnehagelærer i KS’ PAI-register

Figur 4 Gjennomsnittslønn kommunale barnehager. Kilde: PAI-registeret

I beregningen er det benyttet grunnlønnen for året (lønnssats), lagt til et beregnet tillegg for hele
året og beregnet overtid for hele året basert på tilleggsutbetaling og overtidsutbetaling for
desember 2016 ganget opp med 12 måneder.
Gjennomsnittslønn private barnehager
Figuren under viser gjennomsnittslønn for private barnehager. Datagrunnlaget er lønnsdata samlet
inn fra alle private barnehager og utgjør 82 % av alle årsverk. Gjennomsnittslønnen er beregnet for
alle stillinger som gjennomsnitt for lønn i full stilling inkludert tillegg og overtid.

Figur 5 Gjennomsnittslønn i private barnehager. Kilde: PBL

Sammenlikning av gjennomsnittslønn pr. stillingskategori
I figurene under vil vi gå gjennom hver stillingskategori med en sammenlikning av private og
kommunale barnehager. Figuren under viser sammenlikning for assistenter i private og kommunale
barnehager.

Figur 6 Sammenlikning gjennomsnittslønn – assistenter

Sammenlikningen viser at assistenter har noe høyere lønn inkludert tillegg og overtid i kommunale
barnehager. For dem med ansiennitet mellom 16 og 19 år er forskjellen størst, med hele 7,76 %.
Figuren under viser sammenlikning for fagarbeidere og barnepleiere.

Figur 7 Sammenlikning gjennomsnittslønn – fagarbeidere og barnepleiere

Sammenlikningen viser at fagarbeidere og barnepleiere har noe høyere lønn inkludert tillegg og
overtid i kommunale barnehager. Forskjellen er størst for dem med mellomlang ansiennitet, men
totalt sett er forskjellen mindre enn 2 %.
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Figuren under viser sammenlikning for førskolelærere og pedagoger.

Figur 8 Sammenlikning gjennomsnittslønn – førskolelærere og pedagoger

Sammenlikningen viser at førskolelærere og pedagoger i gjennomsnitt tjener noe mer i kommunale
barnehager enn i private. De ansatte med lavest ansiennitet har derimot høyest lønn i private
barnehager. For dette utvalget stemmer ansiennitetene ikke helt overens. Vi har derfor gjort en
gjennomsnittsberegning av kommunal lønn for ansiennitet fra 4–5 år og 6–7 år for å få et
sammenliknbart beløp. Vi får da en gjennomsnittslønn på 410 425 kr, noe som er en 1,03 %
høyere lønn for gruppen i kommunale barnehager enn i private barnehager. Årslønnen er markert
med grått i figuren. Når det gjelder ansatte med høyere ansiennitet, har de med ansiennitet over 16
år en gjennomsnittslønn på 464 460 kr i private barnehager. I kommunale barnehager er
gjennomsnittslønnen på 465 634 kr, når vi legger sammen ansatte med ansiennitet med 16–19 år
og over 20 år. Dette er en forskjell på 0,25 %, hvor ansatte i kommunale barnehager har høyest
lønn.
Figuren under viser sammenlikning for pedagogisk ledere.

Figur 9 Sammenlikning gjennomsnittslønn – pedagogiske ledere

Sammenlikningen viser at pedagoger i gjennomsnitt tjener mer i kommunale barnehager enn i
private. De ansatte med lavest ansiennitet har minst forskjell i lønn, mens ansatte med middels til
høyere ansiennitet har en lønnsforskjell på opptil 4,38 %. For dette utvalget stemmer heller ikke
ansienniteten helt overens. I likhet med sammenlikningen over har vi gjort en gjennomsnittsberegning av kommunal lønn for ansiennitetene mellom 4 og 7 år. Vi får da en gjennomsnittslønn
på 437 571 kr, noe som er 1,71 % høyere enn i private barnehager. For de ansatte med den
høyeste ansienniteten er gjennomsnittslønnen 499 233 kr i kommunale barnehager, når vi har lagt
sammen alle over 16 år. Dette er 1,2 % høyere enn i private barnehager.
Figuren under viser sammenlikning for styrere, og viser at styrere i kommunale barnehager tjener
noe mer enn styrere i private barnehager.

Figur 10 Sammenlikning gjennomsnittslønn – styrere
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Medianlønn for lønn inkludert tillegg og overtid
Gjennomsnittslønn har tradisjonelt sett vært det vanligste å bruke når man skal sammenligne lønn
mellom ulike grupper. Et gjennomsnitt sier imidlertid lite om variasjonen i fordelingen, og det kan gi
nyttig informasjon å supplere med informasjon om median.
Medianlønn i private barnehager
I figurene under kan medianen for de ulike stillingstypene og ulik ansiennitet avleses. Medianen for
private barnehager fremkommer i figuren under. (Styrer står sammen med 20+ som ansiennitet,
men medianen gjelder styrere med alle ansienniteter, siden styrere ikke blir lønnet ut fra
ansiennitet.) I figuren er det benyttet lønnsdata for alle private barnehager.

Figur 11 Medianlønn – private barnehager

Medianlønn kommunale barnehager
I figuren under fremkommer medianlønn for kommunale barnehager.

Figur 12 Medianlønn – kommunale barnehager

Sammenlikning av medianlønner pr. stillingskategori
I figurene under fremkommer forskjellene mellom medianene i kroner og prosent for hver enkelt
stillingskategori. Vi ser at det for Førskolelærere og pedagoger med lav ansiennitet er høyere
medianlønn i private barnehager, mens det for førskolelærere og pedagoger med høyere
ansiennitet er høyere medianlønn i kommunale barnehager. Det er for flere av stillingsgruppene og
ansienniteter en høyere lønn i private barnehager enn når vi sammenlikner gjennomsnittslønnen.
Dette kan indikere at det er noe større spredning i datamaterialet fra de private. At medianlønnen i
noen flere tilfeller er høyere i de private barnehagene enn det gjennomsnittslønnen er viser at
forskjellen mellom kommunale og private barnehager ikke er så stor.
I figuren under er assistenters medianlønn sammenliknet.

Figur 13 Sammenlikning av medianlønn – assistenter

Sammenlikningen viser at medianlønnen for assistenter er høyere i private barnehager enn i
kommunale barnehager, med unntak av assistenter med ansiennitet over 16 år.
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Figur 14 Sammenlikning av medianlønn – fagarbeidere og barnepleiere

Sammenlikningen viser at fagarbeidere og barnepleiere har noe høyere medianlønn i kommunale
barnehager enn i private. Forskjellen er størst for dem med lengst ansiennitet.

Figur 15 Sammenlikning av medianlønn – førskolelærere og pedagoger

Figur 16 Sammenlikning av medianlønn – pedagogiske ledere

I denne sammenlikningen ser vi at det er forskjeller i ansiennitetene. Vi har foreløpig ikke lagt
sammen ansiennitetene for å beregne medianer for disse, og har dermed kun tre direkte
sammenliknbare ansiennitetsgrupper: Sammenlikningen for disse viser at det er mellom 0,75 % og
2,48 % forskjell i medianlønnene mellom private og kommunale barnehager, der medianlønnen er
høyest i kommunale barnehager.

Figur 17 Sammenlikning medianlønn – styrere

Sammenlikningen mellom medianlønn for styrere i private barnehager og i kommunale barnehager
viser at medianlønnen er 3,2 % høyere i kommunale barnehager.

Problemstilling 2: Sammenlikning av gjennomsnitt for grunnlønn uten tillegg og overtid
Figuren under viser gjennomsnittlig grunnlønn i kommunale barnehager. Det er noe forskjellig
ansiennitetsberegninger for førskolelærer/barnehagelærer – der det i private barnehager er en
kategori for 4–7 år, og full ansiennitet opparbeides ved 16 år, og der det i kommunale barnehager
er kategorier for 4–5 år og 6–7 år samt en kategori for over 20 år.
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Gjennomsnitt av grunnlønn kommunale barnehager

* Barnehagelærer kalles «førskolelærere og ped.» i PBLs datamateriale
Figur 18 Gjennomsnitt av grunnlønn i kommunale barnehager. Kilde: PAI-registeret

Gjennomsnitt av grunnlønn private barnehager
Figuren under viser gjennomsnittlig grunnlønn for private barnehageansatte. I dette utvalget er det
7 555 ansatte som PBL kjører lønning til.

Figur 19 Gjennomsnitt av grunnlønn i private barnehager. Kilde: PBL

Sammenlikning av gjennomsnittslønn pr. stillingskategori
Figurene under viser forskjell i kroner og i prosent i gjennomsnittlig grunnlønn i kommunale og
private barnehager fordelt på hver stillingskategori. Mens nyutdannede førskolelærere og
pedagoger tjener 12 000 kr mer i private barnehager, har de med høyere ansiennitet en høyere
grunnlønn i kommunale barnehager.
Figuren under viser en sammenlikning av gjennomsnittslønnen for assistenter.

Figur 20 Sammenlikning av gjennomsnittlig grunnlønn – assistenter

Sammenlikningen viser at gjennomsnittlig grunnlønn ligger høyere i kommunale barnehager enn i
private barnehager. Forskjellen er størst for ansiennitetsgruppen 16–19 år. Ser vi alle assistenter
under ett, er forskjellen på under 1 %.
Figuren under viser sammenlikning for gjennomsnitts grunnlønn for fagarbeidere og barnepleiere.

Figur 21 Sammenlikning av gjennomsnittlig grunnlønn – fagarbeidere og barnepleiere

Sammenlikningen viser at fagarbeidere og barnepleiere gjennomsnittlig som gruppe har en lønn
som er 1,25 % høyere i kommunale barnehager.
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Figur 22 Sammenlikning av gjennomsnittlig grunnlønn – førskolelærere og pedagoger

Sammenlikningen viser at førskolelærere og pedagoger i kommunale barnehager i gjennomsnitt
tjener mer enn i private barnehager, med unntak av dem med lavest ansiennitet.

Figur 23 Sammenlikning av gjennomsnittlig grunnlønn – pedagogiske ledere

Sammenlikningen viser at pedagogiske ledere har en gjennomsnittlig høyere grunnlønn i private
barnehager enn i kommunale for de ansiennitetene vi kan sammenlikne, med unntak av
pedagogiske ledere med ansiennitet 8-9 år.

Figur 24 Sammenlikning av gjennomsnittlig grunnlønn – styrere

Sammenlikningen viser at styrere har en gjennomsnittlig høyere grunnlønn i private barnehager.
Forskjellen utgjør ca. 1 %.
Median av grunnlønn
Figurene under viser medianlønnen for grunnlønn. Medianen er den samme om vi velger
grunnlønn beregnet som «regulativ lønn» og grunnlønn inkludert «tillegg regulativ» for private
barnehager. Det er kun for stillingen «styrer» at medianlønnen er forskjellig. I figuren under er det
benyttet «regulativ lønn». (Styrer er samlet under ansiennitet 20+, men medianen gjelder alle
styrere, uansett ansiennitet.) Det er verdt å merke seg at medianen er den samme for alle stillinger
og ansienniteter, med kun tre unntak. Dette indikerer at median-medarbeideren ikke har noe tillegg
eller overtid i vårt datamateriale.
Median av grunnlønn i kommunale barnehager

Figur 25 Median av grunnlønn i kommunale barnehager

1020228 ► Lønnssammenlikning ► 2017 ► 13

Median av grunnlønn i private barnehager

Figur 26 Median av grunnlønn i private barnehager

Sammenlikning av medianlønn pr. stillingskategori
Figurene under viser sammenlikning mellom medianlønnene for de forskjellige stillingskategoriene,
og viser forskjellen i kroner og i prosent.
Figuren under viser medianlønnen for assistenter.

Figur 27 Sammenlikning av medianlønn – assistenter

Sammenlikningen viser at medianlønnen er høyere i private barnehager for dem med lavere
ansiennitet, mens for høyere ansienniteter er det ansatte i kommunale barnehager som har høyest
medianlønn.

Figur 28 Sammenlikning av medianlønn – fagarbeidere og barnepleiere

Sammenlikningen viser at medianlønnen er relativt lik for fagarbeidere og barnepleiere. For de
forskjellige ansiennitetene varierer forskjellen mellom rundt 1 % høyere i private barnehager og
1 % høyere i kommunale barnehager.

Figur 29 Sammenlikning av medianlønn – førskolelærere og pedagoger

Sammenlikningen for de ansiennitetsgruppene vi kan sammenlikne viser at førskolelærere og
pedagoger med lavest ansiennitet har en høyere lønn i private barnehager, mens de for høyere
ansienniteter har en høyere lønn i kommunale barnehager.

Figur 30 Sammenlikning av medianlønn for pedagogiske ledere
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Sammenlikningen viser at for de ansiennitetsgruppene vi kan sammenlikne, er det for de laveste
ansiennitetene, høyere lønn i private barnehager, mens det for middels ansienniteter er høyere
lønn i kommunale. Det er imidlertid flere ansiennitetsgrupper som ikke er sammenliknbare på
grunn av avvikende ansiennitetsintervaller.

Figur 31 Sammenlikning av medianlønn for styrere

Sammenlikningen viser at styrere har en høyere grunnlønn i kommunale barnehager.
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