
~f J0RGeN BReOVIGe SKAOHene 
og HANNE FALL NIELSeN 

Sa-rprreget forsvinder, og fri
heden pantssettes. 

Organisationen Erie Borne
haver frygter frerntiden, fordi 
mange at Iandets 1.500 selv
ejende daginstitutioner i aje
blikket er truet pa Iivet sam 
selvstsendtge. 

-Kommunemc er blevet stor
re, og mange at dern gor livet 
helt umuligt for os. Hvis den 
selvejende institution ikke vil 
indrette sig etter kommunens 
krav med ensartet administra
tion/ lcdelse osv. opsiger kom
munen kontraktcn og sender 
os ud i kulden.. siger direktar 
Svend Erik Christiansen ira Frie 
uernehaver ug peger pft aktuel
le sager i K/Zlgc, Fredericia, As
sens og Rudersdal kommuner. 

Antallet at selvejende Insrttu

tioner har veeret vigende i en fu
nekke. I 1980 udgjorde borne
haver og vuggestuer med et 
seerligt idegrundlag og egen be
stvrelse neasten halvdelen at 
Iandcts institutioner. Nu er an
tallet under en femtedel af det 
sarnledemarked. 

l> Hvis udviklingen Iortszetter, 
dykker de selvejendehelt, ng "a 
forsvinder variationen og valg
muligheden pa bamepasmngs
ornradet.. stger Svend Erik 
Christiansen, sam iszer retter 
sin kritik mod kommunernes 
forcmng, KL, og de konununa
Ie embedsmrend. 

-Det er ikke min oplevelse, at 
del er et politisk mal at kva-Ic 
as. Det er i stedet embedsv.er
ket, som under deekke af stor
drift og en pastand am okono
miske fordele forseger at stsek
ke 05,<' siger Svend Erik Christi
ansen. 

KL-formand Erik Fabrin (V), 
dcr selv har konflikten omkrmg 
tre selvejende institutioner pa 
sin kommunale hjemmebane i 
Rudersdal, er helt enig, 

»Det er ikke et mal at tage li
vet at de selvejencte, tva-rt
imod, Men pa den anden side 
er det et klart krav, at hvis de 
ikke kan indordne stg og arbcj
de under sarnrne .vtlkar sam de 
kornmunale institutioner, rna 
VOTes veje skilles,« stger han og 
giver scm eksernpel kravet om 
frelles ledelse for flere Instttu
noner let omrade: 

-Dcr vii de selvejende gerne 
have deres egen ledelse og ad
ministration, og det vil vi ikke 
acceptere, fordi de paedagogi~ 

ske hzender skal hruges ude hos 
bornene,« siger han. 
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36-Arlllll Annl Clemens klBmper lor at undpen kommunallserlnll al den salve/ende daglnstltullon, hvorhendes ynllstedatter Laura pA tra ArgAr I berr 
hvor storesestsren Katrine pA seks Artidllllllre hargAet I bAde vuggestue ogbarnehave,Fato: Thoma. Larsen 

»Det handler omerigagement« 
.Stik imod regerlngens intentioner 
om udlicitering og frit valg bliver 
der lcengere mellem de selvejende 
daginstitutioner. 

omkring en forvaltning, der 
skal godkende bAdedetene 
og det andet. Her skal forsel
drene bare have fat i besty
relsesformanden, sorn de 
har et personUgt forhold til 
og alligevel meder j""vnUgt, 

helt fri af kommunen og 
etablere sig som selvejende 
private institutioner. 

Kcge er blot et eksernpel 
blandt mange pa, at kom
munerne ensker at kommu
nalisere de selvejende insti

de selvejende insti 
gar sig ikke kun ga 
pA bomeomradet. 
met, med at mang 
rnuner kun teenker 
private eller rent k 
Ie Iasninger, fmde: 

AlJ0RGEN BREDVIG SKADHEDE 
011 HANNE FALL NIELSEN 

Da prognoserne for fern aI 
stden viste, at der var behov 
for en udvidelse af Alrte

tution. I 36 ar, lige siden 
indvieIsen i 1971, har JErte
bjerg Bernecenter veeret en 
selvejende institution. 

Men forzeldrebestyrelsens 
overordnede ansvar for drif

nar de henter deres bern. 
Det handler om engage
ment og nserhed.som vi Ik
ke viI give keb pa,« siger An
ni Clemens, nastformand i 
bestyrelsen for fEriebjerg 
Bernecenter. 

Pa vegne af de14 dagin

tutioner, fastslar direktar 
Svend Erik Christiansen fra 
de selvejendes paraplyorga
nisation Prte Barnehaver. 

»Kommunerne vil ratio
nalisere, og det er lettere 
kun at administrere en slags 
institutioner - nemlig kom

blandt selvejende 
og handicapinstit! 
Det mener Lisbeth 
ge, faglig konsulei 
nlsatlonen af Selv. 
stitunoner (OSI). 

Intet hensvn 
bjerg Bomecenter, mente 
Koge Kommune, at en pa

ten kan snart vise sig at vre
re fortid. Hvert Ar forsvinder 

sntuttoner forhandler hun i 
ojebllkket med K0ge Kom

munens egne. Til ned nogle 
private. Men der er altsa en 

»vores medlemm: 
ikke presset til at I 

"vilton ville veere tosningen, flere og flere selvejende dag mune om, nvomar det er tred]e ve] med de selvejen m unaiiseret I sam 
Men den var foreeldrene i Institutloner, fordi de bliver muligt for dem at forblrve de, som ikke gar efter profit, som de selvejende 

den selvejende daginstitu kommunaliseret. selvejende. men hviler pa en lokal tra tutioner bliver del 
tion ikke moo pa, og i dag 
har bernene faet sig en re

1Koge har politikerne op
sagt driftsaftalen med alle 

Hvis det ikke bliver ttlfeel
det, vil de syv institutioner, 

ditlon om indflydelse og 
srerprreg,'< siger Svend Erik 

ketoMen i mange 
ner oplever vi, at ( 

guleer tilbygning med mere 
plads og bedre indretning 

14 selvejende daginstitutio
ner i kommunen. 

som ejer deres egne bygnin
ger, formentlig vriste slg 

Christiansen. 
Tendensen til at klemme 

bliver taget hensy 
model, og at man 

end kommunens oprindeli
ge forslag. . Makslmal indflvdelse ker i rent kommui 

rent private losnu 
Delte er et godt eksempel 

P~, hvordan foreeldrene i en 
selvejende daginstitution er 
t~ttere pAbeslutningerne, 
fordl kommunen ikk.e kan 
beslutte nogethen over ~o-

For foreeldrene i disse insti
tutioner handler det om at 
bevare en tradition, hvor de 
har maksimal indflydelse pa 
hverdagen for deres bern. 

»VOles forseldre kan gore
• r -' ~1 _ 

Vores forseldre kan gere hverdagen 
for deres bern beclre, uden at de skal 
op omkring en forvaltning, der skat 
godkende bAde det ene og det andet. 
AtJtJII'J J:UI:u.~ 

ger Lisbeth Raaha 
0511 som har oml 
medlemmer. 
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t«� 
de selvejende instituiioner 
gar sig ikke kun geeldende 
pil berneomradet. Proble
met; rned at mange k61ri' 
muner kun teenker i tent 
privateeller rent kornmuna.. 
Ie Iasninger, findes ogsa'·. " 
blandt selvejendeplejehjem ,: 
og handicapinstitutioI1er. 
Det mener 'Lisbeth RaanaU'~ 
ge, fagUg konsulent i 9tga"i" ' 
nlsationen atSeJvejen!:ie'jlnL ':"" 
stilUtioner (051). -:: ,: 

Intet hensyn....Jh')C":
'C: :'::'<":"~' .. ,,',:,'"'

,Vores medlei!!m~bUvei 
, ikke presser tila,tlJ,live'J<91lk' 

%; i', munaliseret i samme ~~~t:';: 
ili .. isom de selvejende daginsti, 
.tf.•iitptipner bliver det i 0jell!lM!!ii 
';f.',\t.*~~_~~¥en 1 m~nge kommti;~:"'i'-

netppleverVl, at der lkke "'2'1 
"bUvet-tage hensyri til 1bte~~t:i!:\.~.; 

model.o '/lP kun t~#;'::iJ 
keri, te!':J!J:laJeell!ifi,i,vH,i, 
rent PIlV e- srnnger,« si- " 

.ger Lisbeth Raahauge fra ' 
051, som-harorrrknng 350 ' 
medlemmer, . 




