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Forældrebrev 4 – Undersøgelsesrapport om mulige økonomiske uregelmæssigheder i Lions Børnehuse etc. 

Til forældre i 

 Løvehuset 

 Børnehuset 

 Solhuset 

Kopi til alle medarbejdere 

16. marts 

Kære forældre 

Dette brev handler om:  

 PwCs undersøgelse af de økonomiske uregelmæssigheder 

 Hørsholm Kommunes tilsagn om en økonomisk håndsrækning til Lions Børnehuse 

 Lions Børnehuses generelle økonomiske situation 

 PwCs undersøgelse 

I december bestilte bestyrelsen for Lions Børnehuse en undersøgelse hos revisionshuset PwC om de 

økonomiske uregelmæssigheder i Lions Børnehuse, og den undersøgelse er nu tilendebragt. PwC har 

undersøgt mulige uoverensstemmelser vedrørende godtgørelse af kontante udlæg, kontanthævninger og 

lønudbetalinger.  

Helt overordnet støtter undersøgelsens konklusioner vores indtryk af, at det er en alvorlig og usædvanlig 

sag, der var grund til at politianmelde. Undersøgelsen beskriver, at der er udbetalt usædvanlige udlæg til 

områdelederen og gennemført Dankort-transaktioner til formål, der tilsyneladende ikke kan karakteriseres 

som en del af daginstitutionsdriften. Af hensyn til tavshedspligt har vi ikke mulighed for at gå yderligere ind 

i rapporten.  Det er dog relevant at nævne, at undersøgelsens emner også behandles af politiets 

efterforskning. Ligesom det er relevant at nævne, at der er én person, der er sigtet i sagen. 

Undersøgelsen beskriver, hvad de økonomiske uregelmæssigheder tilsyneladende omfatter og hvordan de 

ser ud til at være opstået, og den kommer på den baggrund med anbefalinger til, hvordan økonomiske 

arbejdsgange og rutiner kan styrkes. PwC har således givet en række anbefalinger, som bestyrelsen 

vurderer og iværksætter snarest muligt.  

Målet er, at vi i Lions Børnehuse genskaber og styrker en robust og hensigtsmæssig økonomistyring og 

kontrol.  

 En økonomisk håndsrækning 

Det er igen væsentligt for os at sige, at det vigtigste er børnene og at de har en god og stabil hverdag. 

Derfor er det også positivt, at Hørsholm Kommune har udtrykt vilje til at hjælpe os økonomisk i denne 

ekstraordinære situation.  Beløbet drejer sig om 2 mio. kr. og det er med til at sikre Lions Børnehuse en 

stabil drift nu og i fremtiden. Der er altså fortsat mulighed for at tilbyde et attraktivt dagtilbud.  

Da sagen om de økonomiske uregelmæssigheder fortsat efterforskes af politiet, kendes det nøjagtige 

beløb, der kan henføres til de økonomiske uregelmæssigheder ikke endnu. Med tilkendegivelsen ønsker 

Hørsholm Kommune at give Lions Børnehuse hurtig økonomisk hjælp, og de 2 mio. kr. skal betragtes som et 

acontobeløb, der vil blive efterreguleret, når politiets efterforskning er tilendebragt.  
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Lions Børnehuses økonomiske situation 

Selvom Lions Børnehuse modtager 2. mio. kr. som konsekvens af de økonomiske uregelmæssigheder fra 

Hørsholm Kommune, overfører vi under alle omstændigheder et underskud til 2017 på 2,6 mio. kr., som 

bestyrelsen for Lions Børnehuse har ansvaret for at håndtere. Dette underskud skyldes primært to faktorer:  

 Antallet af børn i forhold til antallet af voksne.  

Situationen er den, at antallet af voksne i institutionerne på visse tidspunkter har ligget for højt i 

forhold til kommunens normering, som kommer til udtryk i det beløb vi modtager via vores 

driftsoverenskomst med Hørsholm Kommune. Det er vi nødsaget til at reagere på, idet der fortsat 

er for mange voksne i forhold til antallet af børn. Det betyder desværre afskedigelser i Børnehuset, 

og det er en beklagelig situation, som medarbejderne i Børnehuset er blevet orienteret om.  

 

Tilpasningen betyder, at Lions Børnehuse kommer til at følge normen i Hørsholm Kommune. 

Børnehuset kommer således også til at følge normen og der vil være det antal voksne pr. barn der 

skal være. 

 

 Underskud på frokostordningen 

Lions Børnehuse har en frokostordning, som er baseret på, at den er fuldt finansieret af 

forældrebetaling. Udgifterne til ordningen har dog i praksis været for høje i Lions Børnehuse, og der 

har været et konstant underskud, som har vokset sig større år for år. Det vil bestyrelsen nu dæmme 

op for, og vi er i gang med at lave en handlingsplan som skal sikre, at frokostordningen hviler i sig 

selv og at underskuddet for merforbruget bliver håndteret. Lions børnehuses bestyrelse vil 

prioritere handlingsplanen højt og vender tilbage med mere information om sagen.   

Afslutningsvis vil jeg gerne knytte et par ord til artiklen i Ugebladet fra den 14. marts, hvor den tidligere 

ledelse fra Solhuset og den administrative medarbejder udtaler sig. Det gør indtryk at læse artiklen og 

bestyrelsen anerkender, at det en alvorlig og ubehagelig sag – også for de tre.  

Lions Børnehuses bestyrelse forsøger at lægge så meget information frem som muligt, men vi har desværre 

ikke mulighed for at kommentere på oplysningerne i artiklerne, da det handler om konkrete 

personalesager, som vi principielt ikke udtaler os om, dels på grund af tavshedspligten efter 

forvaltningsloven og persondataloven, dels af hensyn til medarbejderne selv. Generelt kan vi sige, at al 

uansøgt afsked håndteres med den største grundighed og saglighed. Det er også sket i denne sag. Generelt 

kan vi også sige, at sager, hvor der er uenighed typisk vil blive håndteret gennem det fagretslige system, 

hvor uenighederne vil blive belyst og vurderet.  

Jeg vil, ligesom i et tidligere brev, gerne understrege, at fratrædelserne er et anliggende mellem Lions 

Børnehuse og de tre medarbejdere. Der er altså ingen sammenhæng mellem fratrædelserne og den 

igangværende politiefterforskning. 

Der har været en del pressefokus på de fratrådte medarbejdere. Men der skal ikke herske tvivl om, at både 

Lions Børnehuses bestyrelse og Hørsholm Kommune er interesseret i at få vendt hver en sten i denne 

usædvanlige sag, og i den forbindelse kan jeg nævne, at undersøgelserne af både bestyrelsens og 

kommunes rolle og ansvar i sagen om de økonomiske uregelmæssigheder fortsat er i gang.  
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Bestyrelsen vil informere jer igen, når der er noget nyt at fortælle. I er meget velkomne til at kontakte jeres 

daglige leder, hvis I har spørgsmål til jeres barns hverdag. 

 

Venlig hilsen 

Julie Tofte Johnsen 

Bestyrelsesformand 

Lions Børnehuse 

 

./. Pressemeddelelse fra Hørsholm Kommune 


