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Vi, eiere av Rypevegen barnehage i Porsgrunn, kan ikke sitte å se på at 
departementet raserer det  
gode barnehagetilbudet som er etablert i landet vårt gjennom dugnad. 
Dugnaden består nesten bare  
av frivillige private etablerere som satser mye både i tid og penger. 
Ingen av de private etablererne har  
drømt om gedigne avkastninger, de er etablert i en ideologisk tanke. 
 
Høringsnotatet er lite forutsigbart! Vi skal ha vårt budsjett for 2011 
klart siste uken av november,  
kommunene skal komme med sitt innspill i desember. Det er ingen som kan 
budsjettere så seint. Jeg  
minner om at departementet har budsjettjusteringer, vi har annet å 
gjøre,-- vi skal gi små barn et  
pedagogisk godt tilbud, ikke leke med tall inn i mellom! 
 
Vi er uenige i § 6.7 hvor kommunen ikke trenger å ta med de mest kostbare 
byggene i sine regnskap.  
Hva blir det? --De har vel lik husleie som oss, og da burde det vært 
reelt innenfor kostnadsrammen de  
skal gi tilskudd etter. Vi vet at i vår by er det bare en kommunal 4 
avdelings barnehage, den er ny. Vår  
er akkurat like gammel, og hvilke beløp skal vi beregnes etter, en eller 
flere gamle 3 avdelingers? Se  
problemet! 
 
Når det gjelder utbytte så handler det ikke om formuesoppbygging. Dere 
ønsker også begrensninger  
på utbytte på egenkapital. Det er faktisk andre regler som styrer slike 
utbytter; aksjeloven, og det jeg  
vet/kan om lover så er aksjeloven overstyrende for alle deres innspill. 
Det burde kanskje være et  
tankekors!! 
 
Vi drifter vår barnehage på en sunn måte. Vi setter av penger i 
vedlikeholdsfond.  
 
Vi må ha forutsigbare tilskudd i forhold til videre drift. Vi kan ikke se 
at kommunen kan overta vår  
barnehage på sikt dersom vi har mottatt driftstilskudd og forvaltet dette 
på en hensiktsmessig måte. 
 
Vi viser til §8 og ber om at punkt g strykes! 
 
Dette høringsnotatet kan ikke være representativt for vår regjering. Dere 
kan ikke bare be oss etablere  
deretter kontrollere og straffe. Det må gis rom for fleksible løsninger 
innenfor fastsatte, forutsigbare  
rammer. 
 
Hilsen Margareth 
 


