
SPIFO holdt velbesøgt og engageret ”Politikermøde” i 

København 

Spifo havde sidst i januar inviteret de nyvalgte medlemmer af Københavns kommunes Børne- og 

ungdomsudvalg til et info- og debatmøde om de selvejende institutioner.  

Af Morten Kyst, næstformand i SPIFO 

En af de første opgaver for politikerne i det nyvalgte Børne- og Ungdomsudvalg bliver at evaluere 

netværksstrukturen for de mange selvejende institutioner i København. Mødet den 24/1-18 var derfor en 

god mulighed for at informere politikerne om fordelene ved selvejende institutioner og forskellene på 

selvejende, private og kommunale institutioner. 

Mødet var struktureret sådan, at et bestyrelsesmedlem, en forældre, en leder og en ansat fra fra 

selvejende institutioner gav forskellige vinkler på selvejende daginstitutioner, og der var mulighed for, at 

politikerne kunne blive klogere og kommentere eller stille spørgsmål. 

Der var på forhånd kommet tilsagn om deltagelse fra 6 af de 11 udvalgsmedlemmer, men 3 politikere måtte 

melde afbud i sidste øjeblik. Feltet af politikere bestod således af Sofie Seidenfaden (A), Knud Holt Nielsen 

(Ø) og Maja Krog fra Alternativet (Å), som til gengæld bidrog med stort engagement og spørge- og talelyst. 

Katrine Toft Mikkelsen, der er faglig konsulent i SPIA, bød på SPIFO`s vegne velkommen til de over 40 

deltagere, og bød herefter velkommen til den første oplægsholder Cecilia Beenfeldt, der er forældre og 

bestyrelsesformand i ”Artillerivejens Krudtugler & Slottet”, hvor hun har haft børn gående i 10 år. Cecilie 

fortalte bl.a. om bestyrelsens tætte samarbejde med lederen og om muligheden for at kunne handle 

hurtigt uden så meget bureaukrati. 

Næste oplæg kom fra Mette Hansen-Hersnap, der er medarbejder i Børneinstitutionen ved Statens Serum 

Institut. Mette fortalte begejstret om, hvordan selveje-formen kan bidrage til stor ansvarlighed, og at det 

motiverer og forpligter, at den selvejende institution har sin egen økonomi. ”Vi løfter i flok” og det er fedt 

at gå på arbejde, når samarbejdet er godt og alle kender alle, sagde Mette, der afslutningsvist fortalte, at 

også medarbejderne i institutionen nyder godt af det netværk med andre selvejende institutioner, som 

lederen deltager i. 

Derefter gav Michael Staub et oplæg om (klynge)ledelse, struktur, samarbejde og netværksløsninger i 

forhold til selvejende daginstitutioner. Michael er både Klyngeleder og netværkskoordinator på Østerbro. 

Det sidste oplæg kom fra Pernille Bak Holt, der er Institutionsleder i ”Smørhullet” på Østerbro. I forbindelse 

med etablering af klyngestrukturen i København for nogle år siden undersøgte Smørhullet, der dengang var 

en kommunal institution, om man kunne melde sig ud af en klynge – og i stedet konvertere til at blive en 

selvejende institution. Ønsket om dette vakte stor modstand fra Kommunal side, men summa-summarum: 

Efter et par års hårdt arbejde og dialog med Kommunen fik Smørhullet lov til at blive selvejende og være sig 

selv – og det har man absolut ikke fortrudt, for det har medført mange fordele for os, fortalte Pernille.  

Spørgsmål og debat 

Resten af mødet formede sig som et debatmøde, hvor politikerne deltog med stor interesse, spørgelyst og 

lydhørhed. De mange engagerede spørgsmål, svar og indlæg skal ikke refereres hér, men fra debatten skal 

især fremhæves følgende highlights: 



- Maja Krog, BUU-medlem, fortalte at Alternativet er vilde med mangfoldighed, og spurgte alle 

mødedeltagerne: Hvilke forslag kan vi (politikere) stille, som vil gøre det lettere for de selvejende? 

- Som svar til Maja Krog på ovennævnte lød det bl.a.: 

o Bed forvaltningen om at orientere Jer om de ansøgninger Forvaltningen modtager fra 

selvejende institutioner, for forvaltningen orienterer Jer ikke af sig selv. 

o Nedsæt grænsen for hvor lille en klynge-institution må være. 

o Beslut, at der gives plads for de selvejende og deres paraply-organisationer, når der skal 

laves nye pladser/institutioner. 

o Beslut, at en ny planlagt institution på Bryggen (og helt generelt) kan etableres som 

selvejende (for forvaltningen satser kun på, at nye institutioner skal være kommunale).  

- De selvejende institutioner oplever mange eksempler på, at den kommunale pladsanvisning for-

fordeler de kommunale institutioner frem for de selvejende. Dette syntes Maja Krog lød som 

”snyd” og nærmest en ulovlighed, som nogen burde få en journalist til at kigge på. 

- Det kommende anvisningssystem ”book en plads” vil give nogle store udfordringer, ikke mindst for 

de meget små institutioner. 

- Knud Holt Nielsen, BUU-medlem fra Enhedslisten, mente at politikerne skal være opmærksomme 

på, at det skal være muligt for kommunale institutioner at bryde ud af klynger og blive deltager i 

netværk sammen med selvejende institutioner. I det hele taget bør der være større fleksibilitet i 

forhold til sammensætning af klynger og netværk på tværs af ejerformer. 

- Knud Holt Nielsen undrede sig over at det er så let at etablere Privatinstitutioner, mens det er så 

svært (nærmest) umuligt at etablere nye selvejende daginstitutioner i København.  

Skriv direkte, men gør det kort    

Der er ingen tvivl om, at de tre kommunalpolitikere og BUU-medlemmer, Sofie Seidenfaden (A), Knud Holt 

Nielsen (Ø) og Maja Krog fra Alternativet (Å) ved mødet oplevede at der blandt de selvejende institutioner 

hersker en stor stolthed og tilfredshed med at være selvejende og selvstændige. Men også, at de 

selvejende har en stribe særlige udfordringer og barrierer, hvilket politikerne dog var meget lydhøre 

overfor. Fra alle tre lød et ønske om fortsat god og konstruktiv dialog, og opfordringen til mødedeltagerne 

var, anført af Knud Holt Nielsen: Skriv gerne direkte til os politikere om Jeres ideer og udfordringer – men 

gør det pr. mail, og gør det kort! (kommunalpolitikere er travle mennesker der bombarderes mails og 

allehånde læsestof, red.).  


