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ot -

N tt  finansierin  a-a atem for ikke-kommunale barneha er i en
rammefinansiert aektor.  

KORT KOMMENTAR VEDR. SELVE HØRINGSNOTAT-

31/7-2010

Formålet for nytt "finensierings-aystem" for berneheger opplyses
å være å begrense mulighet for økonomisk utbytte til eiere av
private bernehager (ut over rimelig for-rentning av innakutt
egenkapital).

Begrunnelaen er at midler aom er tilført barnehagen gjennom
offentlige tilakudd og/eller foreldreinnbetalinger, akal komme
berne tilgode,- og ikke utbeteles til barnehagens eiere.

Jeg aavner opplyaninger for hvorledes "GOODWILL" - "KNOW-HOW" -
"PERSONELL-RESSURS" mv. akal vurderes og behandles ved evnt. salg
av en privet barnehage i forhold til forslag om nytt
finanaierings-system.

Å få en bedrift med mange ansatte til å bli velfungerende - enten
det er en barnehage eller annet - er ikke "plenke-kjøring".
F.eks. å få ansatt/rekruttert kvalifiserte, stabile og "selv-
fungerende" (med)arbeidere som ken "spille på samme leg" år etter
år,  det å designe kostnedseffektive driftsforhold/produksjons-
linjer, det å få til attraktivitet i barnehagens nærmiljø
(spesiell beliggenhet, driftsform, miljø, mv.),- dette er forhold
som selvsagt ken he stor økonomisk betydning ved et evnt. salg,

og dette er forhold som ikke har direkte sammenheng med de
økonomiske overføringer som er gitt  gjennom  offentlige
overføringer og/eller foreldreinnbetalinger,

dette er forhold som  er  knyttet til eiers individuallitet og
personlige kvaliteter - som leder og eier - og som da gir  en
ekstrer økonomisk uttell.ing ved et evnt. salg -

vil eier få beholde en sådan gevinat ved et eventuellt salg,
eller definerer det fiye finansierings-system at innen barnehage-
eierakap og drift exP  det intet som heter "GOODWILL" - "KNOW-HOW"
- "PERSONELL-RESSURS" ?.

UTVIDET KOMMENTAR SPØRSMAL OM "FORESLATT PRINSIPP" OGSA BØR
OMFATTE MULIG LIGNENDE ØKONOMISKE VIRKSOMHETER/FORETAK.

Min interease for den oppståtte situasjon er egentlig av mer
generell karakter begrensning ev økonomisk utbytte i en
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virksomhet som er av "offentlig karakter", og som er finansiert
av samfunnet selv og/eller med tilskudd fra brukere. Av denne
grunn tillater jeg meg og å atille følgende spørsmål;

BØR IKKE ALLE SKADE-FORSIKR/NGS-SELSKAPER - SOM TJENER PENGER PA
TRAFIKK-RISIKO-KONSUMET OG ALLE TRAFIKKULYKKER (SOM "PRODUSERES"
I VEGTRAFIKK-SYSTEMET") - OGSA TILSVARENDE FA REDUSERET SIN
MULIGHET FOR UTBETALING AV OVERSKUDD TIL SINE EIERE ?.

Gjennom Bilansversloven § 4. har samfunnet gitt bort økonomien
for uhell, akader og ulykker - m.a.o. all akade og/eller
ulykkes-produkaj,on som skje'r i vegtrafikksystemet - til SKADE-
FORSIKRINGS-SELSKAPENE I.

(Bilansversloven S 4. "Gjer ei motorvogn skade, her akadelidaren
krav på akadebot hjå det trygdelaget som vogna er trygda i etter
kapitel IV, endå om ingen er akuld i skaden").

Når det argumenteres med at penger gitt til barnehager akel komme
barna tilgode og ikke bernehagena eiere, kan man like gjerne
argumentere med  at det ikke skal være ønskelig at noen skal kunne
tjene penger på skader, ulykker og trefikkdød i vegtrefikk-
systemet, m.e.o. apøramålet om skade-forsikringa-selakapene aitt
utbytte til aine eiere, og forretnings-drift forøvrig, bør søkes
regulert på aamme måte som Kunnakaps-departementet nå søker å
regulere utbytte til barnehagers eiere, må atillea.

Skade-forsikringa-selskaper er selvaagt interessert i beat mulig
økonomisk reaultat, og det meget negative ved å ha gitt bort
økonomien av risiko-konsumet og ulykkes-produkajonen i
vegaystemet til akede-forsikrings-aelskaper er egentlig
innlysende nok,- jo høyere riaiko-konaumet er, - deasto flere
uhell, akeder og ulykker "blir produaert" - og økonomien til
skade-forsikringa-selskaper blir pgivirket tilavarende, den øker.

Og økonomien er "selvregulerende", en slags "ramme-finansiering",
forsikringspremien som vegsystemets brukere (bil-eiere) må betele
over tid akal dekke skade-foraikrings-selskapera utbetalinger,
driftskostnader, kapitalkostneder mv. og utbytte til eiere t.

Og er akade-foraikringa-selakepers utbetalinger f.eka. 100 et år,
vil de muligena kunne kreve 150 inn fra kunder - de har da 50 "tt
leve ev", men atiger utbetalinger til f.eks. 200 vil de over tid
kunne kreve inn 300, m.e.o. da vil de he 100 "å leve ev" !,
denne formulering er selvsagt "noe reff", - men det e
beakriver er et akade-økonomiak-a atem som økonomiak aett
e entli ikke er t ent med at det ak er færre trafikk-ul kker t

Selvaagt har mitt arbeide med trafikkaikkerhet ikke noe å gjøre
med d .ift av barneheger å gjøre, men når et helt nytt ramme-
finanaieringa-system og be ttningsopplegg preaenterea
asmfunnet - alik det nå esenteres for barneheger - aå er det
riktig av meg og å m ele samfunnet st en annen og viktig arena
i samf n t også a wfølgelig bør vies tilavarende prinsippielle
oppm kao t.

Ve n. g laen

ingeniør


