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Hei - som styrer og eier av en privat barnehage synes jeg det er veldig 
viktig  
å komme med noen syns pkt i fht dette. 
*Pkt 1.* Når det gjelder det med at kommunene kan holde de bhg som er 
dyrest  
og drifte utenfor regnskapet, som danner grunnlaget til det kommunale  
tilskuddet til de private, så er det i mine øyne - helt i stride med  
"likeverdig økonomisk behandling av private og kommunale bhg". 
Situasjonen for  
oss private bhg har vært mildt sagt veldig uforutsigbar når det gjelder  
øknomi. Når økonomisk likverdig behandlig ble fastsatt i barnehage loven  
igjen, trodde jeg vi var et steg nærmere forutsigbarheten vi har 
etterlyst i  
mange år. Men det ble jo feil - hvertfall vist atl dette skla godtaes. 
Jeg mener det er viktig å se alle kommunale bhg under et, med untak av de 
som  
tilrettelegger for muliti funksjons hemninger, skla være emd i 
bergeningen.  
Hvis ikke er det ingen private som tør til hverken å bygge nye bhg eller 
bygge  
på. Selv er jeg i en fase der jeg har fått tegnet et utbygg og venter på  
anbud, men på bakrunn av usikkerheten økonomisk, så vet jeg ikke om jeg 
tør  
til. 
 
*Pkt 2.* Ang utbytte og at dette skal begrenses. Det synes eg er helt på 
sin  
plass. Pengene i et evt  overskudd bør i sin helhet gå tilbake til barna 
og  
personalet. 
 
*Pkt 3. *Skulle en privat bhg eier velge å selge - så skal overskuddet gå 
til  
kommunen er i sin helhet helt uakseptabel. Vi jbber og sliter og 
innvesterer  
mye tid, penger og krefter i våre bhg - hvorfor skal vi ikke da kunne dra  
nytte av det? Byggninger der vi har vedlikeholdt og innvestert i, må da  
tilfalle eier ved et salg???? 
Hvis ikke må jo kommunene tilby bhg eiere å kjøpe  byggningene og stå som 
eier  
av disse, med det ansvaret det er. Men slik kommune økonomien er rundt om 
i  
dag, så har vel de neppe råd til det. I dette tilfelle vil jo bare 
driften  
være privat. 
I værste fall tror jeg at mange legger ned bhg sine, for det vil bli for  
usikkert og man vil til slutt ikke sitte igjen med noen ting. Hadde man 
kommet  
med et slikt forslag til det private nærings livet som ikke har med bhg å  



gjøre, hadde dette aldri blitt noe av. 
 
Håper at disse synspunktene vil bli tatt på alvor, for det dreier seg 
faktisk  
om "to be or not to be" for mange private bhg. 
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