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1. Indledning 

Hørsholm Kommune har bedt KL-konsulenterne om at undersøge og redegøre for 
bestyrelsens rolle i forhold til økonomien i det selvejende område Lions Børnehuse, for 
så vidt angår et merforbrug af personale- og brugerrelaterede udgifter 
(aktivitetsrelaterede udgifter) i 2015 og 2016, der efter det oplyste i vidt omfang kan 
være forårsaget af muligt strafbare økonomiske dispositioner. 
 
KL-konsulenternes undersøgelser i denne sag skal munde ud i en retlig redegørelse 
for bestyrelsens rolle i Lions Børnehuse i denne sammenhæng.  
 
Baggrunden for undersøgelsen 
Baggrunden for den juridiske undersøgelse er nærmere, at Hørsholm Kommune 
omkring 1. december 2016 blev opmærksom på, at der i Lions Børnehuse var 
foretaget økonomiske dispositioner, der kunne være strafbare. Efter at have undersøgt 
sagen nærmere fritog Hørsholm Kommune områdelederen fra tjeneste den 6. 
december 2016, og bestyrelsen for Lions Børnehuse bortviste den pågældende den 5. 
januar 2017 efter partshøringsperiodens udløb. Samtidig blev afdelingslederen, den 
daglige leder og bogholderen i Solhuset afskediget. På vegne af bestyrelsen indgav 
Hørsholm Kommune den 9. december 2016 politianmeldelse af formodet økonomisk 
kriminalitet i det selvejende område Lions Børnehuse. 
 
De økonomiske uregelmæssigheder har efter det oplyste været en medvirkende årsag 
til det underskud, som er oparbejdet i Lions Børnehuse i 2015 og 2016, stigende fra 
ca. 1,2 mio. kr. i samlet underskud i 2015 til ca. 4,6 mio. kr. i samlet underskud ved 
udgangen af 2016. Det drejer sig navnlig om et budgetunderskud på personale- og 
brugerrelaterede udgifter (aktivitetsrelaterede udgifter), der i 2015 var på omkring 1 
mio. kr. svarende til et merforbrug på omkring 87 pct., og som i 2016 udgjorde omkring 
1,6 mio. kr. svarende til et merforbrug på omkring 120 pct.  
 
Hørsholm Kommune har i marts 2017 foreløbigt anslået,1 at den del af underskuddet i 
Lions Børnehuse, der kan henføres til de økonomiske uregelmæssigheder, udgør ca. 2 
mio. kr., men politiets efterforskning og en eventuel straffesag vil kunne kaste mere lys 
over det præcise beløb. 
 
En del af de samlede underskud i 2015 på ca. 1,2 mio. kr. og i 2016 på ca. 4,6 mio. kr. 
skyldes andre forhold end de økonomiske uregelmæssigheder. Disse andre forhold er 
ikke omfattet af KL’s undersøgelse. 
  
KL-konsulenternes undersøgelser vil ikke omfatte eventuelle strafferetlige eller 
personalejuridiske aspekter af sagen eller mere specifikke tekniske eller 
revisionsmæssige spørgsmål om budget, regnskab og revision.  
 
Undersøgelsens spørgsmål og temaer 
I henhold til kommissoriet for denne konsulentopgave vil KL-konsulenterne på 
baggrund af sagsfremstillingen samt relevante retsregler og retspraksis vurdere 
følgende spørgsmål: 
 

1) Har bestyrelsen i 2015 og 2016 opfyldt i sine pligter som driftsherre af Lions 
Børnehuse og økonomisk ansvarlig for driften i forhold til merforbruget af 
personale- og brugerrelaterede udgifter (aktivitetsrelaterede udgifter)? Eller er 
der noget at bebrejde bestyrelsen i så henseende? 
 

2) Hvis der er noget at bebrejde bestyrelsen, kan bestyrelsen eller enkelte 
medlemmer heraf anses for at være erstatningsansvarlige for det tab, som 

                                                      
1 Jf. Hørsholm Kommunes pressemeddelelse af 16. marts 2017 og kommunalbestyrelsens beslutning af 27. 
marts 2017. 
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institutionen og dermed Hørsholm Kommune som bevillingsmyndighed måtte 
have lidt som følge af bestyrelsens adfærd?  

 
3) Kan eller skal Hørsholm Kommune i givet fald anlægge retssag med krav om 

erstatning mod den eller de muligt erstatningsansvarlige 
bestyrelsesmedlemmer?  

 
Dokumenter og oplysninger i sagen 
Til brug for udarbejdelsen af denne rapport har KL-konsulenterne fra Hørsholm 
Kommune og – efter aftale med kommunen – fra bestyrelsen i Lions Børnehuse 
modtaget skriftligt materiale i form af 212 elektroniske filer, der fordeler sig således: 
 

• 63 filer med i alt 362 sider, i vidt omfang med angivelse af emne og formål 
med fremsendelsen til KL-konsulenterne 
 

• 4 filer med i alt 188 sider med kopi af bestyrelsesmapper fremfundet på 
Solhusets kontor 

 
• 145 filer med 3300 kilobytes, der udgør bestyrelsens ukomplette ikke 

indekserede elektroniske arkiv af mails, breve, referater, økonomimateriale 
mv., herunder et stort antal dokumenter uden relevans for denne 
undersøgelse. 

 
Hertil kommer oplysninger om sagen, der er tilgængelige på internettet, fx dagsordener 
for Hørsholm Kommunes kommunalbestyrelse, Økonomiudvalget og Børne- og 
Skoleudvalget, pressemeddelelser og nyhedsartikler.  
 
Endelig har KL-konsulenterne efter aftale med Hørsholm Kommune interviewet fire 
personer henholdsvis den 23. maj (JTJ og KML) og 31. maj 2017 (TG og TR). Det 
bemærkes i den forbindelse, at både bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere fra 
Hørsholm Kommune under en eventuel retssag om erstatningsansvar som en del af 
bevisførelsen vil afgive forklaring under sagen, og da denne undersøgelse har til 
formål at undersøge, om der er grundlag for et erstatningsansvar for medlemmer af 
bestyrelsen for Lions Børnehuse, er de pågældende bestyrelsesmedlemmers og 
kommunens medarbejders forklaringer citeret i nærværende undersøgelse. Der er tale 
om følgende personer:  
 

• Den tidligere bestyrelsesformand, TG, der overtog posten i sommeren 2014 
som Lions-udpeget efter den foregående formand, NWN, der afgik ved døden 
den 29. marts 2014 efter at have været formand i ca. 25 år. Den interviewede 
fratrådte efter eget ønske bestyrelsen den 31. december 2016 på grund af for 
mange opgaver i og uden for Lions Børnehuse.  
Den interviewede har i mange år været selvstændigt erhvervsdrivende og har 
været indvalgt i Hørsholm Kommunes kommunalbestyrelse siden 1993.  
 

• Den nuværende bestyrelsesformand, JTJ, tiltrådte som formand pr. 1. januar 
2017. Hun er ikke udpeget af Lions Club i Hørsholm-Vedbæk, men er 
forældrerådsrepræsentant i Børnehuset, idet Lions Club i Hørsholm-Vedbæk 
ikke længere udpeger bestyrelsesmedlemmer til Lions Børnehuse. 
Den nuværende bestyrelsesformand blev i oktober 2014 menigt medlem af 
forældrerådet for Troldekrogen, der på daværende tidspunkt var en kommunal 
daginstitution. Efter at Troldekrogen var overgået til selveje, deltog hun fra juni 
2015 tillige som menigt medlem af institutionsbestyrelsen for det selvejende 
område Lions Børnehuse. Fra august 2016 blev hun næstformand i 
institutionsbestyrelsen. Hun er mor til et barn, der aktuelt har en plads i 
Børnehuset. 
Til daglig er den nuværende bestyrelsesformand som uddannet 
cand.merc.aud. ansat som financial controller i et konsulenthus.  
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• Det længst siddende menige medlem, KML, af den nuværende bestyrelse blev 

medlem af forældrerådet i Løvehuset i efteråret 2012, da hendes søn 
begyndte i vuggestuen. Hun blev forældrerådsformand for denne institution i 
januar 2013 og indtrådte samtidig som medlem af institutionsbestyrelsen for 
Lions Børnehuse. Hun har haft disse poster lige siden. Hendes yngste søn går 
i børnehaven.  
Dette bestyrelsesmedlem er oprindeligt uddannet teknisk tegner, men har 
efterfølgende uddannet sig til HR-konsulent. Hun har tidligere været HR-chef 
og arbejder i dag med rekruttering af it-konsulenter i en agentvirksomhed.  
 

• Hørsholm Kommunes centerchef for Økonomi og Personale, TR, der har 
været ansat i stillingen i godt 6 år, siden januar 2011. 

 
Referaterne af de fire interviews er bilagt denne rapport sammen med de dokumenter, 
de fire interviewpersoner har udleveret til KL-konsulenterne i den forbindelse.  
 
Hertil kommer en oversigt over bestyrelsesmøder i Lions Børnehuse i 2015 og 2016 
samt en oversigt over væsentlige personer i sagen med angivelse af stilling, navn og 
initialer. Begge oversigter er udarbejdet af KL-konsulenterne.  
 
Se bilagsfortegnelsen ovenfor side side 2f.  
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2. Sammenfatning  

Der var i perioden fra årsskiftet 2010/2011 og frem til 10. oktober 2016 en række 
sammenlægninger, flytninger og lukninger af daginstitutioner i tilknytning til Lions 
daginstitutionsområde, som bestyrelsen for området skulle forholde sig til, og som 
også indebar opfølgning på blandt andet forsinkelser i forbindelse med nybyggeri. 
Dertil kom, at børnetallet i kommunen i perioden 2015-2016 faldt og dermed også 
områdets økonomiske midler fra pengene-følger-barnet. 
 
Der blev i løbet af perioden taget initiativ til ændring af driftsoverenskomsten. Der 
foreligger således et udkast af 1. maj 2015, men driftsoverenskomsten blev ikke 
ændret i perioden, og en ny er efter det oplyste endnu ikke vedtaget. 
 
På grundlag af en gennemgang af dagsordener og referater fra bestyrelsesmøderne, 
oplysninger fra Hørsholm Kommune og bestyrelsesmedlemmerne samt de mundtlige 
forklaringer, der er afgivet i sagen, kan følgende fremhæves: 
 
Bestyrelsen har på alle møder i den undersøgte periode haft et dagsordenspunkt til 
orientering vedrørende budgetopfølgning/forbrug år-til-dato. De økonomiske oversigter, 
der i den forbindelse har foreligget, og som områdelederen formentlig fra medio 2015 
har udarbejdet i Excel-ark, har imidlertid haft en detaljeringsgrad af så overordnet 
karakter, at de ikke omfattede forbruget på for eksempel kontoen for personale- og 
brugerrelaterede udgifter, som de i denne sag omhandlede økonomiske 
uregelmæssigheder angår.  
 
Bestyrelsen har været klar over, at områdets økonomi udviklede sig i negativ retning, 
hvilket de oversigter, som bestyrelsen så, også viste. Bestyrelsen havde opfattelsen af, 
at den negative økonomiske udvikling skyldtes en underskudsgivende frokostordning 
og faldende børnetal samt manglende søgning til/fraflytning af området på grund af de 
pågående sammenlægninger og flytninger af institutioner, hvilket også udgjorde en del 
af forklaringen. Bestyrelsen reagerede på denne udvikling. Blandt andet blev der 
afholdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde i foråret 2016 med henblik på at drøfte 
initiativer til at imødegå de økonomiske udfordringer, der var forbundet med det 
faldende børnetal, ligesom bestyrelsen bad områdelederen om at gå i dialog med 
kommunen om frokostordningen.  
 
Bestyrelsen deltog efter det oplyste ikke i de 4 årlige budgetopfølgninger med 
kommunen, men områdelederen fremsendte materiale til kommunen til brug herfor.  
 
Det fremgår endvidere af oplysningerne, at bestyrelsesformanden sammen med 
områdelederen i september 2016 deltog i et møde med kommunen, hvorunder 
afvigelser og merforbrug på visse konti blev drøftet.  
 
Om de økonomiske uregelmæssigheder, der blev opdaget af kommunen i 
begyndelsen af december 2016, fremgår det af sagens oplysninger, at de formelle 
procedurer for arbejdsgangen ved håndtering af bilag i Lions Børnehuse, er overholdt, 
og at områdelederens bilag således ved en formelt korrekt procedure er refunderet på 
grundlag af det indhold, der fremgik af bilagene. Det bemærkes dog, at indholdet eller 
andre omstændigheder i vidt omfang betød, at bilagene ikke udgjorde et tilstrækkeligt 
dokumentationsgrundlag og af den grund konkret ikke burde være refunderet/anvist, jf. 
PwC-rapport af 23. februar 2017. 
 
Det fremgår af vedtægterne for Lions Børnehuse og af driftsoverenskomsten, at 
området har ansvar for at overholde budgettet og foretage løbende budgetkontrol, og 
at områdets ledelse og bestyrelse har ansvaret for regnskabsaflæggelsen (bortset fra 
løn), og at regnskaberne skal revideres af én af Hørsholm Kommune godkendt revisor. 
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Området har efter det oplyste ikke i den gældende driftsoverenskomsts levetid 
udarbejdet revisorgodkendte regnskaber, og Hørsholm Kommuen har efter det oplyste 
ikke anmodet om at få tilsendt revisorgodkendte regnskaber. Det bemærkes, at 
Hørsholm Kommune rolle som tilsynsførende ikke er en del af nærværende 
undersøgelse, idet en sådan undersøgelse er foretaget af PwC, som i sin rapport 
konstaterer, at Hørsholm Kommune har levet op til sin tilsynsrolle i sagen2. 
 
Efter det oplyste har området over rammebevillingen haft midler til aflønning af en 
bogholder. Det kan lægges til grund, at ingen af bestyrelsesmedlemmerne har haft 
kendskab til, at området havde en bogholder ansat. Området har ikke modtaget, og der 
foreligger ikke nogen skriftlig aftale mellem området og Hørsholm Kommune, om 
økonomi – eller revisionsadministrative ydelser fra Hørsholm Kommune. Området har 
endvidere ikke modtaget administrationstilskud i henhold til dagtilbudslovens § 35 til 
dækning af enten intern eller ekstern administrativ bistand forbundet med regnskab og 
revision. 
 
KL-konsulenterne har konstateret flere kritisable forhold i forbindelse med 
administrationen af området, blandt andet at bestyrelsen, der uomtvistet har det 
overordnede ansvar for områdets økonomi, ikke i forbindelse med det gennemgående 
dagsordenspunkt på bestyrelsesmøderne vedrørende budgetopfølgning/forbrug år-til-
dato var i besiddelse af økonomiske oversigter, der med et tilstrækkeligt 
detaljeringsniveau gjorde det muligt for bestyrelsen at følge udviklingen på relevante 
konti, herunder kontoen for personale- og brugerrelaterede udgifter. Der henvises i den 
forbindelse til punkt 5.1. 
 
KL-konsulenterne vurderer dog, at bestyrelsesmedlemmerne uanset den kritik, der kan 
rejses mod den måde, området er blevet administreret på, ikke kan anses for 
erstatningsansvarlige for det tab, Hørsholm Kommune måtte have lidt som følge af den 
tidligere områdeleders ureglementerede økonomiske dispositioner vedrørende kontoen 
for personale- og brugerrelaterede udgifter. 
  
Vurderingen er på grundlag af domstolenes praksis baseret på, at der er tale om  
bestyrelsesmedlemmer i et ikke-professionelt organ i modsætning til for eksempel et 
erhvervsdrivende selskab. Der er således tale om en daginstitution med løbende 
udskiftning af børn/forældre, hvor bestyrelseshvervet udøves frivilligt og ulønnet. 
 
Derudover er det blandt andet tillagt betydning, at bestyrelsesmedlemmerne – uden for 
det påregnelige – blev ført bag lyset af en betroet leder, der havde været ansat i 
områdets institutioner uden anmærkninger i mere end 15 år, og at lederen ifølge 
oplysningerne gav troværdige og plausible forklaringer på budgetafvigelser. 
 
Det er også tillagt betydning, at forbrug år-til-dato – trods det underliggende materiales 
meget overordnede karakter –  var et fast orienteringspunkt på alle bestyrelsesmøder, 
ligesom bestyrelsen behandlede spørgsmål om institutionens drift (sammenlægning og 
byggeri i forbindelse med Solhuset og Børnehuset mv.) og økonomiske bæredygtighed 
generelt (børnetal, normering og penge-følger-barnet).  
 
Det er yderligere tillagt betydning, at Lions Børnehuse ikke havde praktisk administrativ 
bistand eller fik midler hertil, jf. dagtilbudslovens § 35, til budgetopfølgning samt 
regnskabs- og revisionsopgaver. 
 
Svaret på de 3 rejste spørgsmål i henhold til kommissoriet kan således sammenfattes: 
 
1. KL-konsulenterne har konstateret forhold vedrørende bestyrelsens administration 

af Lions Børnehuse, der er kritisable. 
 

                                                      
2 Bilag 6 
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2. Disse kritisable forhold kan under de givne omstændigheder, herunder at 
bestyrelsesmedlemmernes betroede øverste daglige leder og rådgiver gennem 
mange år har foretaget økonomiske transaktioner af en karakter, der ligger uden 
for det påregnelige, ikke føre til, at bestyrerelsesmedlemmerne kan anses for 
erstatningsansvarlige for det tab, Hørsholm Kommune måtte have lidt som følge af 
de ureglementerede økonomiske dispositioner vedrørende kontoen for personale- 
og brugerrelaterede udgifter.  

 
3. Der er på grundlag af denne vurdering ikke belæg for, at Hørsholm Kommune 

tager initiativ til at indlede erstatningssøgsmål mod bestyrelsesmedlemmerne. 
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3. Sagsfremstilling 

3.1 Historikken omkring daginstitutionerne 
Kommunal og selvejende områdeledelse 2008-2015 
Hørsholm Kommune indførte områdeledelse på det kommunale daginstitutionsområde 
pr. 1. januar 2008.  
 
I forlængelse heraf blev det besluttet, at de selvejende daginstitutioner med 
driftsoverenskomst skulle fusioneres eller sammenlægges til ét område i 2011. Tre 
selvejende daginstitutioner (Ahornhuset, Børnehuset i Vallerød og Selmers Børnehus) 
ønskede at forblive små selvstændige daginstitutioner og ansøgte om at blive private. I 
den forbindelse ønskede de tre institutioner, at administrationen skulle varetages af 
Landsorganisationen Danske Daginstitutioner (LDD). For så vidt angik de resterende 
selvejende daginstitutioner, blev de sammenlagt i ét selvejende område, der fik navnet 
Lions Børnehuse. Lions Børnehuse skulle have varetaget enkelte opgaver hos 
Hørsholm Kommune. 
 
I efteråret 2015 besluttede kommunalbestyrelsen at beskære daginstitutionsbudgettet 
pr. 1. januar 2016 med et beløb svarende til de eksisterende kommunale og 
selvejende områdelederstillinger. Kommunen nedlagde den kommunale 
områdelederstilling. Områdelederen i det selvejende område Lions Børnehuse fortsatte 
som områdeleder, indtil den pågældende blev bortvist den 5. januar 2017.  
 
Forventningen blandt nogle bestyrelsesmedlemmer i Lions Børnehuse på tidspunktet 
for interviewene var, at husene i Lions Børnehuse igen vil blive udskilt til selvstændige 
institutioner, således at Løvehuset bliver en privat selvejende institution uden 
driftsoverenskomst og Børnehuset og Solhuset kommunale daginstitutioner – for 
Solhusets vedkommende dog betinget af, at det vil være muligt i forhold til VKR 
Holding A/S.  
 
Af en netartikel af 20. juni 2017 i Lokalavisen Hørsholm fremgår blandt andet følgende: 
 
"Den ene af de tre børneinstitutioner under Lions Børnehuse i Hørsholm, Børnehuset 
på Ådalsparkvej, opgiver at være en selvejende institution og bliver kommunal. Det er 
endnu uvist, om de to andre institutioner, Solhuset og Løvehuset, følger trop. Det er 
noget, de respektive forældrebestyrelser senere skal tage stilling til. 
 
Foreløbig står en enig forældrebestyrelse i Børnehuset bag beslutningen om at opgive 
selvejet og overdrage institutionen til Hørsholm Kommune, oplyser (…), der er formand 
for både forældrebestyrelsen i Børnehuset og for den samlede bestyrelse i Lions 
Børnehuse." 
 
Solhuset – Lions Active House 
Områdelederen og de tre øvrige afskedigede medarbejdere (afdelingslederen, den 
daglige leder og bogholderen) var til daglig i Solhuset, der har tilnavnet Lions Active 
House, og som er beliggende på Breeltetrekanten, Breeltevej 3. 
 
Solhuset opstod ved Hørsholm Kommunes sammenlægning af den kommunale 
daginstitution Breeltegården og den selvejende daginstitution Vuggestuen Løvehuset. 
Solhuset blev taget i brug 12. maj 2011. 
 
Hørsholm Kommune forestod byggeriet af Solhuset – Lions Active House – i 
2010/2011 på den grund - Breeltetrekanten, som kommunen har ejet siden 1966. 
 
Baggrunden var nærmere følgende: 
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Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune behandlede den 24. juni 2008 sagen og 
besluttede endeligt på sit møde den 24. november 2008 at etablere en energi- og 
klimavenlig daginstitution.  
 
Hørsholm Kommune skulle afholde omkostningerne til institutionsbyggeriet. VKR 
Holding A/S beliggende Breeltevej 18 medfinansierede opførelsen af bygningen med 
godt 15%, mod at der blev stillet et antal daginstitutionspladser til rådighed for VKR 
Holding A/S’ medarbejdere svarende til 20 børneenheder3 ud af 164, og at VKR 
Holding A/S fik adgang til at forske i og teste indeklimaet dér.  
 
Da der ikke lovligt kan gives private fortrinsret til pladser i en kommunal daginstitution, 
var det en forudsætning mellem parterne – Hørsholm Kommune og VKR Holding A/S – 
at Solhuset skulle drives som en selvejende daginstitution. Det skyldes, at selvejende 
daginstitutioner antages at kunne være virksomhedsdaginstitutioner, også selv om der 
er driftsoverenskomst med kommunen og kommunen dermed finansierer den 
selvejende daginstitutions drift på samme måde som en kommunal daginstitution.  
 
I tilknytning til beslutningen om at opføre en ny daginstitution på Breeltetrekanten 
annoncerede Hørsholm Kommune derfor efter en driftsherre, der kunne drive 
institutionen som selvejende daginstitution i henhold til driftsoverenskomst med 
kommunen. 
 
Af sagsfremstillingen til kommunalbestyrelsens møde den 25. maj 2009 fremgår 
følgende om de tre ansøgere, der fremkom efter annonceringen efter en driftsherre til 
at drive Solhuset blandt andet med en klimapædagogisk profil:  
 
"Ansøger 1 er Lions Børnehuse, der ønsker at etablere en integreret institution opdelt 
på 2 afdelinger, en vuggestue og en børnehave med hver sin afdelingsleder, og som 
en del af Lions Børnehuse, der i øvrigt består af 2 børnehaver. Den samlede institution 
Lions Børnehuse vil herefter bestå af 4 institutioner med hver sin afdelingsleder og en 
overordnet leder og samlet bestyrelse, og hvor vuggestueenheden samt den ene 
børnehaveenhed placeres i den nye institution, og de to andre børnehaveenheder 
forbliver på nuværende placering i henholdsvis Opnæsgård og Hørsholm Park. 
Ansøgeren har erfaring med at etablering og drift af mindre institutioner i kommunen. 
 
Ansøger 2 er Det Københavnske og Nørrebros Asylselskab, der driver 9 mindre 
institutioner i København fordelt på henholdsvis vuggestuer, børnehaver og 
integrerede institutioner, herunder en virksomhedsinstitution, hvor en konkret 
virksomhed har fortrinsret til et aftalt antal pladser, kommunen resten. Ansøgeren har 
knapt 175 års erfaring med at drive daginstitutioner og anvender den to-strengede 
model, det vil sige, at der er selvstændig ledelse og bestyrelse for henholdsvis 
paraplyorganisationen og den enkelte selvejende institution. 
 
Ansøger 3 er Landsorganisationen Danske Daginstitutioner (LDD), der har 40 års 
erfaring på at etablere og drive daginstitutioner og i dag står for administrationen af 
115 institutioner fordelt på 30 kommuner. LDD varetager administrationen i varieret 
omgang for Hørsholm kommunes 8 selvejende daginstitutioner og har i øvrigt erfaring 
fra andre kommuner med drift af virksomhedsinstitutioner, hvor en konkret virksomhed 
har fortrinsret til et aftalt antal pladser, kommunen resten. LDD anvender den to-
strengede model, det vil sige, at der er selvstændig ledelse og bestyrelse for 
henholdsvis LDD og den enkelte selvejende institution." 
 
Kommunalbestyrelsen besluttede at vælge ansøger nr. 1 – det selvejende område 
Lions Børnehuse.  
 

                                                      
3 Et børnehavebarn optager én børneenhed, mens et vuggestuebarn optager to børneenheder. 
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At Hørsholm Kommune annoncerede efter en driftsherre til Solhuset, kan ses i lyset af 
tilbudslovens annonceringspligt for bilag II B-ydelser, der var gældende i perioden 1. 
juli 2007 til 1. januar 2013, og som blandt andet havde betydning for kommunernes 
indgåelse af driftsoverenskomster med selvejende institutioner på det sociale område.  
 
Institutioner i det selvejende område Lions Børnehu se 
Denne sag omhandler de tre selvejende daginstitutioner i det selvejende område Lions 
Børnehuse – Solhuset, Løvehuset og Børnehuset  – der findes i dag, og som var syv 
daginstitutioner omkring årsskiftet 2010/2011.  
 
De fire af de syv daginstitutioner var selvstændige og af hinanden uafhængige 
selvejende institutioner med tilknytning til Lions Club Hørsholm-Vedbæk. Tre af 
institutionerne var oprindeligt kommunale daginstitutioner.  
 
De syv daginstitutioner omkring årsskiftet 2010/2011, hvoraf Breeltegården, 
Rønnebærhuset og Troldekrogen/Ådalsparkens Vuggestue og Børnehave (ÅVB) på 
det tidspunkt var kommunale, udgjorde følgende:  
 

Institution Adresse Norm  
Solhuset – Lions Active House4 Breeltevej 3 128 
- 1. Vuggestuen Løvehuset  - 
- 2. Breeltegården  - 
Løvehuset  Alsvej 6 - 
- 3. Lions Opnæsgaard Alsvej 6 45 
- 4. Lions Hørsholm Park5 Hørsholm Park 16 45 
Børnehuset – planlagt 2014, norm 160 Ådalsparkvej 65 - 
- 5. Gyngehesten Usserød Kongevej 45 62 
- 6. Rønnebærhuset6 Ådalsparkvej 63 54 
- 7. Troldekrogen/Ådalsparkens Vuggestue 

og Børnehave (ÅVB)7 
Højmose Vænge 4 88 

I alt, normering i børneenheder8  422 
 
Driftsoverenskomsten med Lions Børnehuse, der trådte i kraft 1. juli 2011, og som 
stadig er den gældende driftsoverenskomst for Solhuset, Løvehuset og Børnehuset, 
omfattede oprindeligt, jf. driftsoverenskomstens § 1, fem daginstitutioner under 
områdelederens områdeledelse (driftsoverenskomstens § 4, stk. 1): 
 

• Solhuset (nr. 1 og 2) 
• Lions Opnæsgaard (nr. 3) 
• Lions Hørsholm Park (nr. 4) 
• Gyngehesten (nr. 5) 
• Rønnebærhuset (nr. 6) 

 
Den nye selvejende daginstitution Børnehuset på Ådalsparkvej 65, der blev taget i 
brug 10. oktober 2016, var en flytning og sammenlægning af tre daginstitutioner: 
Gyngehesten, Rønnebærhuset og Troldekrogen/Ådalsparkens Vuggestue og 
Børnehave (ÅVB). Sidstnævnte (institution nr. 7) var kommunal indtil overgangen til 

                                                      
4 Solhuset opstod i 2011 som en sammenlægning mellem den kommunale daginstitution Breeltegården og 
den selvejende daginstitution Vuggestuen Løvehuset. 
5 Lions Hørsholm Park blev medio 2012 sammenlagt med Lions Opnæsgaard på sidstnævntes adresse og 
videreført som Løvehuset. Løvehuset drives fra lokaler, der udlejes fra Opnæsgaard i henhold til en 
lejekontrakt af 6. september 1971. I lejekontrakten er som lejer angivet den selvejende institution 
Opnæsgaard Børnehave, som må antages at være afløst af den selvejende institution Løvehuset, der er 
optaget i det selvejende område Lions Børnehuse. 
6 Rønnebærhuset var oprindeligt en kommunal institution, der blev selvejende efter driftsoverenskomstens 
indgåelse medio 2011. 
7 Troldekrogen var en kommunal institution indtil 1. maj 2015, hvor den blev selvejende som en del af det 
nye Børnehus. 
8 Et børnehavebarn optager én børneenhed, mens et vuggestuebarn optager to børneenheder. 
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selvejende drift den 1. maj 2015 som forberedelse til sammenlægningen med og 
flytningen til Børnehuset. Herved kom også Troldekrogen ind under områdelederens 
selvejende områdeledelse i det selvejende område Lions Børnehuse. 
 
Baggrunden for det nye Børnehuset var følgende: 
 
Den 6. oktober 2014 vedtog kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune budget 2015-
2018 og traf dermed beslutning om at etablere et nyt børnehus i det tidligere 
Ådalsparkens Fritidscenter beliggende Ådalsparkvej 65. Børnehuset skulle oprindeligt 
være en sammenlægning på adressen Ådalsparkvej 65 af følgende to daginstitutioner, 
(idet det først i foråret 2016 blev besluttet, at Rønnebærhuset skulle flytte med ind i 
Børnehuset):  
 

• den selvejende integrerede daginstitution Gyngehesten, Usserød Kongevej 
45, med på det tidspunkt 49 børn fordelt på 13 børn i alderen 0-3 år og 36 
børn fra 3 år til skolestart svarende til 66 børneenheder og 
 

• den kommunale integrerede daginstitution Troldekrogen/Ådalsparkens 
Vuggestue og Børnehave (ÅVB), Højmose Vænge 4, med på det tidspunkt 64 
børn fordelt på 24 børn i alderen 0-3 år og 40 børn fra 3 år til skolestart 
svarende til 88 børneenheder  

 
Det nye børnehus med 113 børn eller 150 børneenheder skulle også rumme den 
kommunale dagpleje9 og kommunens sproghus.  
 
Baggrunden for kommunalbestyrelsens ovenstående beslutning var – i forbindelse 
med budgetbesparelser – at beskære daginstitutionernes kerneopgaver mindst muligt 
og at udnytte ledige lokaler i det tidligere Ådalsparkens Fritidscenter beliggende 
Ådalsparkvej 65, som Hørsholm Kommune lejer af Hørsholm Almene Boligselskab. 
 
Der var afsat 0,5 mio. kr. i 2015 til etablering og indretning af det nye børnehus. 
Sammenlægningen skulle indebære en besparelse på 1,6 mio. kr. årligt fra 2016 og 
frem. Pr. 19. maj 2016 udgjorde den samlede anlægsbevilling til ombygning af 
Ådalsparkens Fritidscenter 6.268.300 kr. 
 
Sammenlægningen indebar, at en selvejende og en kommunal daginstitution skulle 
fusionere juridisk set. Det betød, at den sammenlagte daginstitution, det nye 
Børnehuset, i det tidligere Ådalsparkens Fritidscenter skulle drives enten som en 
kommunal daginstitution eller som en selvejende daginstitution. Forvaltningen 
udarbejdede et notat af 13. oktober 2014 om ”Sammenligning af kommunale og 
selvejende institutioner”. Af notatet fremgik blandt andet, hvem der har det økonomiske 
ansvar og arbejdsgiveransvaret i henholdsvis kommunale og selvejende 
daginstitutioner. Således fremgik det, at en kommune har ansvaret for disse forhold i 
en kommunal daginstitution, og at bestyrelsen har ansvaret for disse forhold i en 
selvejende daginstitution.  
 
Forældrebestyrelser og –råd m.fl. blev hørt om blandt andet driftsformen.  
 
Bestyrelsen for Lions Børnehuse var imod kommunens beslutning om at lukke 
Gyngehesten som et hus i Lions Børnehuses område10. Men når bestyrelsen efter sin 
opfattelse ikke havde indflydelse på kommunens beslutning herom, foretrak 
bestyrelsen, at det nye Børnehuset blev selvejende under Lions Børnehuse.  
 

                                                      
9 Det indebar blandt andet, at 33 vuggestuebørn fra dagplejen skulle være på besøg nogle gange om ugen.  
10 Jf. forklaring fra tidligere bestyrelsesformand TG og det længst siddende menige medlem af bestyrelsen 
KML.  
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Både Troldekrogen og Gyngehesten var imod flytning og sammenlægning. 
Troldekrogen ønskede at forblive kommunal11. 
 
Den nuværende formand for Lions Børnehuse, JTJ, var dengang forældrerådsmedlem 
i den kommunale Troldekrogen og kendte ikke til drifts- og ansvarsforhold i en 
selvejende daginstitution. Under interviewet oplyste hun således: 
 
"JTJ's baggrund som forældrerepræsentant stammede alene fra erfaringen i 
forældrerådet for Troldekrogen, mens den var en kommunal institution. Mens 
institutionen var kommunal, bestod indflydelse med hensyn til de økonomiske forhold i, 
at man fik et budget, hvor man skulle spare, fx om en besparelse skulle findes på bleer 
eller frugt. Forældrerådet fik nogle begrænsede valgmuligheder med hensyn til 
besparelser, og man kunne ikke rykke på noget særligt. Der var et godt samarbejde 
forældrene imellem om frivillig indsats omkring arrangementer i institutionen.  
 
På et møde i efteråret 2014 med daværende centerchef for dagtilbud, (…) (HDR), 
inden sammenlægningen, fik forældrerådet i Troldekrogen et notat af 14. oktober 2014 
udarbejdet af forvaltningen om ”Sammenligning af kommunale og selvejende 
institutioner.”12 Notatet handlede blandt andet om, hvad det ville sige at være 
selvejende. HDR gennemgik notatet. JTJ kunne se, at forældrerådet ville få mere 
ansvar og få mulighed for at gøre flere ting for institutionen, fx hvis nogen donerede 
noget til institutionen, ville man kunne beholde det (fx gyngestativ eller legehus). En 
kommunal institution ville ikke kunne modtage gaver. Forældrene i Troldekrogen 
afgav derefter et høringssvar, hvori de tilkendegav, at de ønskede at forblive 
kommunale, da det fungerede godt, som det gjorde, og fordi man følte sig mere sikker 
på fremtiden som kommunal institution." 
 
Efter en høringsperiode fra 15. oktober til 10. november 2014 besluttede Børne- og 
Skoleudvalget på sit møde den 25. november 2014, at det nye børnehus skulle drives 
som en selvejende institution med driftsoverenskomst med kommunen og med 
kommunal dagpleje ved siden af. 
 
Det var i forbindelse med Børne- og Skoleudvalgets beslutning den 25. november 
2014 forudsat, at overflytning af børn og personale samt ansættelse af ledelse skulle 
ske i løbet af 2015, således at det nye børnehus kunne åbne i efteråret 2015. Der 
opstod imidlertid forsinkelser blandt andet med kommunens ombygning og indretning 
af det nye Børnehuset, således at indflytning først fandt sted ét år senere end planlagt, 
nemlig den 10. oktober 2016. 
 
Forud for indflytningen faldt børnetallet – i kommunen generelt og – efter bestyrelsens 
opfattelse – som konsekvens af forældrenes manglende søgning af pladser i de 
daginstitutioner, der skulle sammenlægges i Børnehuset. Efter det oplyste tog den 
faldende tendens, navnlig i Gyngehesten og Rønnebærhuset, for alvor fart fra foråret 
2016 indtil indflytningen i Børnehuset den 10. oktober 2016. Det kraftigste fald fandt 
sted i Gyngehesten og Rønnebærhuset, hvor der på mindre end et halvt år fra 
december 2015 til maj 2016 var et fald i belægningen fra 106 til 65 børneenheder, dvs. 
et fald på 41 børneenheder13.  
 
På det ordinære bestyrelsesmøde i Lions Børnehuse den 17. maj 2016 fremlagde og 
gennemgik daværende centerchef for dagtilbud, HDR, belægningsprognoserne. På 
baggrund af den fremlagte prognose besluttede bestyrelsen, at Rønnebærhuset skulle 
sammenlægges med det nye børnehus. Det skulle ske samtidig med, at Troldekrogen 
og Gyngehesten flyttede ind i det nye børnehus, også af hensyn til at Rønnebærhuset 
så kunne være med fra begyndelsen i det nye børnehus. På møde i Børne- og 
Skoleudvalget den 21. juni 2016 besluttede udvalget at følge indstillingen fra 

                                                      
11 Jf. høringssvar af 2. november 2014 til Hørsholm Kommune 
12 Der menes formentlig notatet, der er dateret 13. oktober 2014. 
13 Jf. excel-fil fremsendt til KL-konsulenterne med mail den 18. januar 2017 af Hørsholm Kommune  
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bestyrelsen for Rønnebærhuset om at sammenlægge Rønnebærhuset med det nye 
børnehus. 
 
3.2 Vedtægter for det selvejende område Lions Børne huse 
De gældende vedtægter for Lions Børnehuse er vedtaget af bestyrelsen den 20. juni 
2011 og efterfølgende godkendt af Hørsholm Kommune som grundlag for den 
driftsoverenskomst, der trådte i kraft 1. juli 2011, jf. nedenfor punkt 3.4.  
 
Vedtægten angiver at være vedtægter for ”det selvejende område” Lions Børnehuse, 
men samtidig anføres det i vedtægternes § 1, stk. 1, at det selvejende område er 
etableret som "en selvejende institution”. Blandt andet i vedtægternes § 2, stk. 2 og 3 
omtales flere "daginstitutioner" i området. Der er således ikke anvendt en konsekvent 
terminologi i forbindelse med angivelsen af den juridiske enhed.  
 
Begrebet ”selvejende område”, som går igen i driftsoverenskomsten med Hørsholm 
Kommune, er usædvanligt. 
 
Følgende udtryk afspejler mere klart lovgivningens begrebsanvendelse: 
 

• sammenlægning af et antal selvejende daginstitutioner til én selvejende 
institution, der driver daginstitution i et antal huse eller afdelinger, hvor den 
øverste ledelse består af én (institutions)bestyrelse og en daglig 
(institutions)leder/-ledelse. 
 

Dagtilbudsloven er ikke til hinder for, at der oprettes forældreråd i de enkelte huse eller 
afdelinger i en selvejende institution, men forældrerådene kan ikke lovligt tillægges 
beslutningsmyndighed, ansvar for økonomi eller som arbejdsgiver eller i øvrigt nogen 
af de forældrekompetencer, der fremgår af dagtilbudslovens §§ 14-16 om 
forældrebestyrelser. Ansvaret og forældrekompetencerne skal ligge i 
(institutions)bestyrelsen for den selvejende institution.14 
 
Ifølge Hørsholm Kommune har der i praksis ikke hersket tvivl om, at Lions Børnehuse 
er én selvejende institution med p.t. tre huse eller afdelinger.  
 
3.2.1 Formål 
Det fremgår af vedtægternes § 2, at det selvejende områdes formål er at drive 
daginstitution for børn i alderen 0 til 6 år i følgende fem daginstitutioner – eller rettere 
huse eller afdelinger, der eksisterede i 2011 under Lions Børnehuse: 
 

• Gyngehesten, Usserød Kongevej 45 
• Rønnebærhuset, Ådalsparkvej 63 
• Lions Opnæsgaard, Alsvej 6 
• Lions Hørsholm Park, Hørsholm Park 16 
• Solhuset – Lions Active House, Breeltevej 3 

 
I dag drives det selvejende område Lions Børnehuse fra følgende tre huse:  
 

• Børnehuset beliggende Ådalsparkvej 65 
• Solhuset beliggende Breeltevej 3 
• Løvehuset beliggende Alsvej 6 

 
Om det selvejende områdes formål fremgår endvidere følgende i § 2, stk. 3, om 
formålet: 
 

                                                      
14 Eller i forældrebestyrelsen, for så vidt angår forældrekompetencerne efter dagtilbudslovens §§ 14-16, hvis 
den to-strengede model anvendes. 



Hørsholm Kommune – Lions Børnehuse  Side 16 af 83 
14. august  2017 bdh/kahh 
 

 

”Det er det selvejende områdes særlige målsætning, at hver daginstitution skal drives 
med egne pædagogiske profiler og egne særlige pasningstilbud for at sikre varierede 
og fleksible pasningstilbud til gavn for daginstitutionernes børn på grundlag af en 
overordnet strategi (…)” [KL-konsulenternes understregning af eksempler på 
uklarheder.] 
 
3.2.2 Ledelsen af det selvejende område 
Om ledelsen af det selvejende område er fastsat følgende i vedtægternes § 3:  
 
”Det selvejende områdes ledelse består af en bestyrelse, der varetager den 
overordnede ledelse, og en områdeleder, der under ansvar overfor bestyrelsen 
varetager den overordnede pædagogiske, økonomiske og administrative ledelse af det 
selvejende område. 
 
Bestyrelsen ansætter områdelederen.” 
 
Ledelsen af det selvejende område består således ifølge vedtægterne af en 
(område)bestyrelse og en områdeleder.  En sædvanlig terminologi er 
(institutions)bestyrelse og (institutions)leder.  
 
3.2.3 Bestyrelsen for det selvejende område 
en øverste ansvarlige beslutningsmyndighed og den ansvarlige for det selvejende 
område, herunder med hensyn til økonomi og arbejdsgiveransvar (i modsætning til 
eventuelle bestyrelser eller andre organer for de tre daginstitutioner i det selvejende 
område), jf. vedtægternes § 3 og § 9 om bestyrelsens virke.  Det skal dog bemærkes 
at der af § 9 fremgår blandt andet følgende: 
 
”Bestyrelsen påser, at det selvejende områdes administrative og økonomiske 
anliggender varetages under hensyntagen til institutionens formål og de regler, der til 
enhver tid gælder for institutionens ledelse og drift.  
 
(…) 
 
Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over den enkelte daginstitutionens 
daglige ledelse og drift, kræver det selvejende områdes bestyrelses tilslutning. 
 
(…)”  
 
Den af KL-konsulenterne understregede formulering "den enkelte daginstitutionen" 
kunne tyde på, at de enkelte institutioner har en egen kompetence, hvis rækkevidde 
kan være usikker. .   
 
Ifølge vedtægternes § 4 sammensættes det selvejende områdes bestyrelse således:  
 

• to medlemmer fra hver daginstitution eller rettere hus, der samtidig er 
forældrerepræsentanter i forældrerådene som valgt af forældrene i de 
pågældende institutioner, jf. §6, stk. 2, samt 
 

• to medlemmer, der udpeges af Lions Club Hørsholm-Vedbæk eller Lions Club 
Danmark for det tilfælde, at Lions Club Hørsholm-Vedbæk ikke kan eller måtte 
ønske at udpege bestyrelsesmedlemmer til den selvejende institution. 

 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, der vælges mellem de to 
medlemmer udpeget af Lions Club, og en næstformand, der vælges blandt 
forældrerepræsentanterne, jf. § 5, stk. 1.  
 
Den tidligere bestyrelsesformand TG, der var udpeget af Lions, har oplyst, at Lions 
skal skrives ud af vedtægterne ved næste revision, idet han som 69-årig er det yngste 
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medlem af Lions Club Hørsholm-Vedbæk, og fordi Lions efter hans afgang ikke 
længere udpeger medlemmer til bestyrelsen i Lions Børnehuse.  
 
Bestyrelsen skal afholde mindst fem møder årligt, som bestyrelsesformanden indkalder 
til, jf. vedtægternes § 5, stk. 2 og 4.  
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er 
til stede, jf. vedtægternes § 5, stk. 3. Bestemmelsen er uddybet i forretningsordenen 
for bestyrelsen, se nedenfor punkt 3,3,3. 
 
Beslutninger om det selvejende områdes formue, vedtægtsændringer, nedlæggelse af 
selvejet og ejendomsforhold kræver dog kvalificeret flertal på 60% af 
bestyrelsesmedlemmerne, dvs. som udgangspunkt fem af otte medlemmer, jf. § 5, stk. 
6. Hertil kommer krav om Hørsholm Kommunes godkendelse, for så vidt angår 
vedtægtsændringer, herunder ophør og formuens anvendelse.  
 
3.2.4 Lederen af det selvejende område - områdelede ren 
Lederen af Lions Børnehuse kaldes i vedtægterne for ”områdelederen”.  
 
Områdelederen har ifølge vedtægternes § 3, stk. 1, den overordnede pædagogiske, 
økonomiske og administrative ledelse af det selvejende område, der som nævnt i dag 
består af tre daginstitutioner: Solhuset, Løvehuset og Børnehuset.  
 
Det er oplyst, at Hørsholm Kommunen ikke længere har områdeledelse på 
daginstitutionsområdet. For det selvejende område Lions Børnehuse er det besluttet at 
nedlægge områdelederstillingen pr. 1. januar 2017.  
 
3.2.5 Den daglige ledelse af de enkelte daginstitut ioner i selveje-området 
Af vedtægternes § 6, stk. 1, om den daglige ledelse af de enkelte daginstitutioner i det 
selvejende område fremgår følgende: 
 
”Den enkelte daginstitutions ledelse består af et forældreråd, der varetager den daglige 
ledelse af daginstitutionen inden for de af Lions Børnehuses bestyrelses vedtagne 
overordnede strategier og handlingsplaner samt rammer for den enkelte daginstitution 
og af en daglig leder, der under ansvar over for forældrerådet og områdelederen 
varetager den daglige pædagogiske og personalemæssige ledelse af daginstitutionen.” 
[KL-konsulenternes understregning.] 
 
Som nævnt ovenfor i indledningen til punkt 3.2 er det ikke i overensstemmelse med 
dagtilbudsloven, hvis et forældreråd tillægges kompetencer og ansvar, herunder 
ledelsesansvar som angivet i den citerede bestemmelse.  
 
Se endvidere punkt 3.3.3 om opgavefordelingen mellem bestyrelse og forældreråd i 
henhold til bestyrelsesvejledningen. 
 
3.2.6 Hæftelse for gæld og bestyrelsesansvar 
Om den selvejende institutions hæftelse for sin gæld og bestyrelsens ansvar fremgår 
af vedtægternes § 11, stk. 1 og 2, følgende: 
 
”Den selvejende institution hæfter med sin egenkapital/formue efter dansk rets 
almindelige regler for alle institutionen påhvilende gældsforpligtelser.  
 
Bestyrelsens medlemmer er ansvarlige for det selvejende områdes dispositioner i 
overensstemmelse med dansk rets almindelige ansvarsregler.” 
 
De citerede bestemmelser svarer til, hvad der under alle omstændigheder ville gælde, 
selv om intet var anført om hæftelse og ansvar i vedtægterne.  
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Når der i § 11, stk. 2, henvises til dansk rets almindelige ansvarsregler, er det en 
henvisning til culpareglen, der beskrives nedenfor punkt 3. 
 
3.3 Bestyrelsesvejledning om ledelsen i Lions Børne huse 
Der foreligger en vejledning vedtaget af Lions Børnehuses bestyrelse på et 
bestyrelsesmøde den 12. december 2011 med overskriften ”Ledelse i Lions 
Børnehuse”, der har til formål at give et overblik over fordelingen af kompetencer og 
arbejdsopgaver mellem Lions Børnehuses bestyrelse, områdelederen, forældrerådene 
og lederne.  
 
Efter det oplyste kan vejledningen være forfattet af den tidligere Lions-formand 
gennem 25 år, der afgik ved døden den 29. marts 2014. Vejledningen synes principielt 
fortsat at være gældende, men i praksis har den ifølge det oplyste ikke spillet nogen 
rolle i bestyrelsesarbejdet, i hvert fald ikke fra 2013 og frem.  
 
Det længstsiddende medlem af bestyrelsen, KML, der som forældrerådsformand blev 
en del af bestyrelsen i januar 2013 har således forklaret:  
 
"(…), at hun havde set vejledningen om ”Ledelse i Lions Børne-huse”. I NWN's tid 
havde den formentlig været brugt, men hun havde ingen erindring om, at den blev 
taget frem og benyttet som vejledende i bestyrelsesarbejdet." 
 
Vejledningen består af fire bilag:  
 

1. Organisationsdiagram 
2. Årshjul 
3. Rammer for fordeling af opgaver og kompetencer i Lions Børnehuse 
4. Forretningsorden for bestyrelsen 

 
3.3.1 Organisationsdiagram (bilag 1) 
Organisationsdiagrammet (bilag 1) synes at angive, at den daglige leder af den enkelte 
daginstitution er underlagt både områdelederens og forældrerådets kompetence – på 
samme måde, som det fremgår af vedtægterne. Forældrerådene synes at referere til 
eller give input til områdelederen, mens forældrerådene har ansvar for blandt andet 
rammebudgetter og budgetopfølgning. Samtidig ligger rammebudgetter, 
budgetopfølgning og regnskab som et ansvarsområde mellem bestyrelsen og 
områdelederen.  
 
3.3.2 Rammer for fordeling af opgaver og kompetence r (bilag 3) 
Af rammer for fordeling af opgaver og kompetencer i Lions Børnehuse (bilag 3) 
fremgår blandt andet, at bestyrelsen skal: 
 

• ansætte områdelederen 
• ansætte de daglige ledere efter indstilling fra områdelederen og 

forældrerådene 
• fordele det selvejende områdes budgetramme til de enkelte daginstitutioner 

efter indstilling fra områdelederen og forældrerådene 
• påse, at de enkelte daginstitutioners budgetrammer anvendes som forudsat, 
• godkende det selvejende områdes budget og regnskab (efter indstilling af 

områdelederen, jf. nedenfor om områdelederens opgaver) 
• fastsætte personalepolitik for det samlede område inklusive de enkelte 

daginstitutioner 
 
Opregningen indeholder yderligere 9 ikke-udtømmende punkter om blandt andet 
pædagogiske principper, åbningstider mv. Ovenstående understøtter, at bestyrelsen er 
øverste ansvarlige, for så vidt angår økonomi og arbejdsgiveransvar. 
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Ifølge bilag 3 er områdelederen blandt andet ansvarlig for at betjene bestyrelsen og for 
ledelsen af de daglige ledere i daginstitutionerne. Områdelederens ansvarsområde er 
ikke udtømmende opregnet i 18 punkter. Områdelederen skal blandt andet: 

• udarbejde forslag til principper for fordeling af det selvejende områdes årlige 
budgetramme 

• Initiere udarbejdelse af forslag til rammebudgetter og handlingsplaner 
• Indstille det årlige budget, handlingsplan og regnskab til bestyrelsens 

godkendelse 
• Påse, at det enkelte dagtilbuds budgetter udmøntes i forhold til de fastsatte 

principper for anvendelse af den samlede budgetramme. 
• Initiere samarbejdsprojekter mellem dagtilbuddene for blandt andet bedre 

ressourceudnyttelse vedrørende midler til pædagogiske aktiviteter og til 
minimering af timer anvendt til administrativt arbejde og kontakt til Hørsholm 
Kommune. 

 
Forældrerådende har ifølge vejledningen blandt andet følgende opgaver opregnet 
blandt 13 ikke udtømmende punkter: 

• Sikre anvendelse af dagtilbuddets budgetramme 
• Indstille forslag til dagtilbuddets budgetrammer 
• Foretage løbende budgetopfølgning på dagtilbuddets budgetter 
• Påse at dagtilbuddets rammebudgetter anvendes i henhold til de fastsatte 

principper og handleplaner. 
• Beslutte anvendelsen af ikke-budgetterede indtægter som forældrebetalte 

aktiviteter. 
 

Forældrerådene synes således at have en række opgaver af betydning for 
fastlæggelse og opfølgning på dagtilbuddets budget. Det bemærkes for så vidt angår 
forældrerådets ansvar for at foretage løbende budgetopfølgning, at dette er i  i strid 
med dagtilbudsloven   
En tilsvarende formulering findes ikke i forbindelse med bestyrelsens ansvar 
vedrørende budgetopfølgningen. Bestyrelsens ansvar er således sprogligt formuleret 
som et ansvar i forhold til budgetrammen.   
 
De daglige ledere af de enkelte daginstitutioner er som tidligere bemærket underlagt 
både områdelederen og det pågældende forældreråd. Ledernes opgaver er ikke 
udtømmende opregnet i 13 punkter. Lederne skal blandt andet: 
 

• Udarbejde forslag til dagtilbuddets budgetrammer til forældrerådets behandling 
og områdelederens fortsatte behandling 

• Udarbejde forslag til prioriteringen af midler til pædagogiske aktiviteter til 
forældrerådets behandling og godkendelse. 

• Udarbejde forslag til anvendelsen af ikke-budgetterede indtægter som 
forældrebetalte aktiviteter og sponsorstøtte til forældrerådets godkendelse 

 
Det er bemærkelsesværdigt, at forældrerådene er det eneste ledelsesorgan, der synes 
at have et udtrykkeligt ansvar – og i strid med lovgivningen - for den løbende 
budgetopfølgning. I forhold hertil kan det konstateres, at det ikke er kommet til udtryk 
sprogligt i opregningen af områdelederens eller ledernes opgaver, at de skal foretage 
eller udarbejde materiale til brug for forældrerådenes løbende budgetopfølgning. For 
områdelederens vedkommende skal denne ifølge vejledningen påse, at 
"rammebudgetter" anvendes i henhold til "de fastsatte principper og handleplaner". 
Bestyrelsen ansvar vedrørende budgetopfølgning er ligeledes formuleret som et 
ansvar i forhold til budgetrammen, jf. formuleringen "påse, at det enkelte dagtilbuds 
budgetrammer anvenes som forudsat ved fordelingen af den samlede budgetramme". 
 
Selv om vejledningen ikke har været brugt aktivt siden 2013 er det rimeligt at antage, 
at vejledningen fra dens vedtagelse ultimo 2011 – et halvt år efter indførelsen af den 
nye struktur – har opfyldt et behov og har haft praktisk betydning for rollefordelingen 
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mellem de forskellige aktører i ledelsesstrukturen, og den praksis, der har udviklet sig 
med hensyn til varetagelsen af de forskellige opgaver. 
 
3.3.3 Forretningsorden for bestyrelsen (bilag 4) 
Af forretningsordenen for bestyrelsen (bilag 4) fremgår blandt andre følgende 
bestemmelser: 
 

• Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens 
medlemmer er til stede, dog skal enten formand eller næstformand være til 
stede. Beslutninger angående sager på dagsordenen afgøres, såfremt der ikke 
er enighed, ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens 
stemme afgørende (punkt 7). 

• Der føres protokol eller optages referat af bestyrelsesmøderne. Dagsorden og 
beslutninger indføres i en protokol/referat. Formanden har ansvaret for, at 
bestyrelsens beslutninger udføres (punkt 11). 

• Referenten er ansvarlig for udfærdigelse af protokol og beslutningsreferat til 
forældre og personale (punkt 12). 

 
3.4 Driftsoverenskomst for det selvejende område Li ons Børnehuse 
Den gældende driftsoverenskomst fremtræder som konciperet (forfattet) af Hørsholm 
Kommune på kommunens dokumentpapir med logo mv. Dokumentet er underskrevet 
for Hørsholm Kommune den 1. juli 2011 og for det selvejende område Lions 
Børnehuse den 30. august 2011. Driftsoverenskomsten trådte i kraft den 1. juli 2011 og 
afløste en tidligere driftsoverenskomst.  
 
Da driftsoverenskomsten blev indgået i 2011 var der fem huse i det selvejende område 
Lions Børnehuse. Siden 10. oktober 2016 har der kun været tre huse: Solhuset, 
Løvehuset og Børnehuset.  
 
Der er tale om en sædvanlig driftsoverenskomst i den forstand, at Hørsholm Kommune 
betaler alle Lions Børnehuses udgifter over et kommunalt godkendt budget, mod at 
institutionen stiller alle (eller næsten alle15) pladser til rådighed for kommunen, jf. fx § 8, 
stk. 1. Hertil kommer forskellige kontrol- og tilsynsbeføjelser for kommunen, fx 
godkendelse af ansættelse af områdeleder og daglige ledere og valg af revisor, jf. § 6, 
stk. 2, henholdsvis § 9, stk. 3.  
 
I forhold til almindelige standarder16 og sædvanlig praksis på området indeholder 
driftsoverenskomsten dog nogle bestemmelser, der afviger herfra, jf. nærmere herom 
umiddelbart nedenfor. Derudover afviger parternes praksis på væsentlige punkter fra 
teksten i driftsoverenskomsten, se nedenfor om budget, regnskab og revision. 
 
Ledelsesansvar 
Driftsoverenskomsten indeholder for eksempel i § 4 en bestemmelse om 
ledelsesansvar i det selvejende område, der afviger fra almindelige standarder. § 4 er 
sålydende: 
 
”Stk. 1 
Områdelederen varetager under ansvar over for Lions Børnehuses bestyrelse den 
overordnede pædagogiske/administrative og økonomiske ledelse af Området. 
Stk. 2 
De daglige ledere af de enkelte institutioner varetager under ansvar over for 
forældrerådet i den enkelte institution den daglige pædagogiske og administrative 
ledelse af institutionen samt personaleledelse. 
Stk. 3 

                                                      
15 VKR Holding A/S’ medarbejdere har fortrinsret til 20 pladser i Solhuset, se ovenfor punkt 2.1. 
16 Se fx hertil daginstitutionscirkulæret fra 1976, KL's og DLO's eksempel på en standarddriftsoverenskomst 
fra juni 2004 samt dagtilbudsvejledningens bilag 1, der stort set er en afskrift af 2004-standarden. 



Hørsholm Kommune – Lions Børnehuse  Side 21 af 83 
14. august  2017 bdh/kahh 
 

 

Områdelederen deltager i møder i Institutionsgruppen i Center for Dagtilbud og Skole 
og deltager sammen med de daglige ledere i Fællesmøder.” 
 
At de daglige ledere står til ansvar over for forældrerådene er usædvanligt og kan 
skabe usikkerhed om, hvem ledelsen i det selvejende område i sidste ende tilkommer 
(områdebestyrelsen og/eller forældrerådene), og om der er tale om én selvejende 
institution eller om tre selvejende (dag)institutioner med hver sin ledelse, jf. i øvrigt 
også gennemgangen af bestyrelsesvejledningen ovenfor. I driftsoverenskomsten tales 
der på skift om ”Området”, ”daginstitutionerne”, ”Områdets institutioner” og ”den 
enkelte institution”, hvilket bidrager til usikkerhed om ledelses- og ansvarsforhold. Som 
et eksempel på en på en bestemmelse, der kan give anledning til usikkerhed, kan 
henvises til § 8, stk. 1, hvoraf fremgår, at Lions Børnehuse er ”driftsherre for de 5 
daginstitutioner”. 
 
Andre dele af driftsoverenskomsten udpeger det selvejende område Lions Børnehuse 
og dets bestyrelse som øverste ansvarlige for én daginstitution. Som det også er anført 
i forbindelse med gennemgangen af vedtægterne, må det må trods den juridisk 
terminologiske uklarhed også i denne sammenhæng lægges til grund, at det 
selvejende område Lions Børnehuse har det økonomiske ansvar for 
daginstitutionsdriften i hele området svarende til husene under Lions Børnehuse. Der 
kan blandt andet henvises til, at området skal overholde det af Hørsholm Kommune 
godkendte budget, jf. driftsoverenskomstens § 8, stk. 1, om økonomi og rammer for 
driften, der er sålydende: 
 
”Området forpligter sig til nøje at overholde det af Hørsholm Kommune godkendte 
budget (se § 9) samt til at indhente fornøden tillægsbevilling til dækning af uforudsete 
udgifter, før disse afholdes. Området foretager en løbende budgetkontrol efter regler, 
der er fastsat af Hørsholm Kommune.” 
 
Herved er institutionerne i det selvejende område Lions Børnehuse – på vegne af alle 
husene – i øvrigt på samme måde som kommunale daginstitutioner omfattet af kravet 
om, at afholdelse af en udgift skal have hjemmel i det godkendte budget eller en 
tillægsbevilling.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår, lønadministration samt p ersonalejuridisk bistand 
Om løn- og ansættelsesvilkår i Lions Børnehuse er der fastsat bestemmelser, der 
fastsætter rammer for den selvejende institutions udøvelse af sin 
arbejdsgiverkompetence. Driftsoverenskomstens §§ 5-7 er sålydende, idet KL-
konsulenterne med understregninger har fremhævet de bestemmelser, der afviger fra 
sædvanlige standarder for driftsoverenskomster mellem selvejende daginstitutioner og 
kommuner: 
 
§ 5. Løn- og ansættelsesvilkår 
Stk. 1 
Områdets bestyrelse ansætter og afskediger personale inden for de rammer, der er 
fastsat i det af Hørsholm Kommune godkendte budget, jf. §§ 7-9. 
Stk. 2 
Løn og andre ansættelsesvilkår for institutionernes personale fastsættes i henhold til 
de af KL – med de aftaleberettigede personaleorganisationer – indgåede 
overenskomster og fastsatte bestemmelser. 
Institutionerne er underlagt Kommunernes Lønningsnævns kompetence og løntilsyn. 
Stk. 3 
Bestyrelsen har kompetence til at forhandle og indgå aftaler med de faglige 
organisationer om lokal løndannelse inden for de rammer, som er fastsat af Hørsholm 
Kommune. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der er budgetmæssig dækning for sådanne 
aftaler, og at aftalen holder sig inden for de af Kommunalbestyrelsen fastsatte 
retningslinjer/lokale aftaler/rammer. 
Stk. 4 
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Ved uansøgt afsked skal der i hvert enkelt tilfælde indhentes råd og vejledning hos 
Hørsholm Kommune, Center for økonomi og Personale. Hørsholm Kommune, Center 
for Økonomi og Personale er forpligtet til at give vejledning og eventuelt optage 
forhandling med personaleorganisationerne i afskedigelsessager/personalesager. 
Hvis Området afskediger uden at have konsulteret Hørsholm kommune, Center for 
Økonomi og Personale, bærer Området selv de økonomiske konsekvenser. 
Stk. 5 
Området er forpligtet til at efterleve Hørsholm Kommunes personalepolitik 
- herunder sygdomspolitik. 
 
§ 6 Særligt vedr. løn og ansættelsesvilkår for ledere 
Stk. 1 
Ved ansættelse af ledere skal forhandlingsrammen for lederens løn altid aftales 
mellem bestyrelsen og Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole, forud for 
opslag af stillingen. 
Stk. 2 
Ansættelse af Områdets ledere sker under forbehold af Hørsholm Kommunes 
godkendelse. Institutionen skal ved opslag af stillingen tage forbehold herom. 
Ansættelse kan ikke meddeles, før godkendelse foreligger fra Hørsholm kommune, 
Center for Dagtilbud og Skole. 
Stk. 3 
Lønstigninger, der aftales ud over det, forhåndsaftalen mellem Hørsholm Kommune og 
BUPL fastsætter, skal godkendes af Center for Dagtilbud og Skole. 
Stk. 4 
Lønstigninger for reglementsansatte ledere, der aftales ud over det, forhåndsaftalen 
mellem Hørsholm kommune og BUPL fastsætter, skal godkendes af Center for 
Dagtilbud og Skole. 
Stk. 5 
Hvis lønstigninger overstiger det, der svarer til 1000 kr. pr. måned (31.3.2000-niveau), 
skal forslaget – inden det sendes til BUPL – aftales med Hørsholm Kommune, Center 
for Dagtilbud og Skole. 
Stk. 6 
Kopi af underskrevet lønaftale skal sendes til Hørsholm Kommune, 
Center for Økonomi og Personale. 
 
§ 7. Lønudbetaling 
Beregning og udbetaling af lønninger sker ved Hørsholm Kommunes foranstaltning, 
Center for økonomi og Personale.” 
 
Som det fremgår af de citerede bestemmelser, er det i driftsoverenskomsten forudsat, 
at Hørsholm Kommune varetager lønadministrationen for og yder personalejuridisk 
bistand til Lions Børnehuse. Det stemmer med de faktiske forhold, der praktiseres af 
parterne i driftsoverenskomsten.  
 
Budget, regnskab og revision 
Driftsoverenskomstens § 9 handler om budget og regnskab og er modelleret over en 
helt sædvanlig standarddriftsoverenskomst. Men § 9 er på nogle punkter ikke i 
overensstemmelse med parternes praksis. Bestemmelsen lyder således i sin helhed, 
hvor de bestemmelser, der ikke stemmer med parternes praksis, er fremhævet med 
understreget skrift: 
 
”§ 9. Budget og regnskab 
Stk. 1 
Budget udarbejdes af Hørsholm Kommune på baggrund af oplysninger fra Området.  
Bestyrelsen er forpligtet til på ethvert tidspunkt at meddele Hørsholm Kommune de 
oplysninger, som forlanges til brug for tilsyn med, at forpligtelserne i § 8 overholdes, og 
bestyrelsen skal overholde de af Indenrigsministeriet fastsatte regler om budget og 
kasse-/regnskabsspørgsmål. 
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Stk. 2 
Områdets ledelse og bestyrelse har ansvaret for regnskabsaflæggelsen. – 
Regnskabsføring vedr. løn varetages af Center for Økonomi og Personale. 
Stk. 3 
Regnskabet revideres af en af Hørsholm Kommune godkendt revisor. 
Stk. 4 
Betaling af ejendomsudgifter eller udgifter til husleje sker ved Hørsholm Kommunes 
foranstaltning.” 
 
Standardformuleringen vedrørende § 9, stk. 1, 1. punktum, er følgende:17  
 
"Budget udarbejdes af kommunen på baggrund af oplysninger fra den selvejende 
institution. Hvor lønudbetalingen sker af en administrator, udformes budget på 
baggrund af oplysninger fra administrator."  
 
Af driftsoverenskomstens § 9, stk. 2 og 3, ovenfor fremgår, at den selvejende 
institution Lions Børnehuse er ansvarlig for at aflægge regnskab, og at regnskabet skal 
revideres af en revisor, som bestyrelsen har valgt og antaget, og som Hørsholm 
Kommune har godkendt. Dette er helt sædvanlige standardbestemmelser på 
området.18 Men bestemmelserne er ikke udtryk for den praksis og adfærd, som Lions 
Børnehuse, Hørsholm Kommune og kommunens revisionsfirma PwC har udvist 
vedholdende og gennem lang tid, jf. nærmere herom nedenfor. 
 
Efter det oplyste er det PwC, der reviderer Hørsholm Kommunes regnskab inklusive de 
selvejende og kommunale daginstitutioner. I den forbindelse foretager PwC hvert 
fjerde år anmeldte kasseeftersyn efter én på forhånd lagt plan hos alle de kommunale 
institutioner samt Lions Børnehuse. PwC har sidst foretaget anmeldt kasseeftersyn i 
Lions Børnehuse i 2013, og det skal derfor ske igen i år, 2017. 
 
I mail af 20. december 2016 skrev Hørsholm Kommunes jurist til KL-konsulenterne 
således om revision i Lions Børnehuse:  
 
"Revision: varetages af kommunens lovpligtige revision (PwC) – Lions har valgt at 
”hægte sig på” den kommunale revision."  
 
Det fremgår af interviewet med den nuværende bestyrelsesformand, at dette er i 
overensstemmelse med hendes forståelse og – ifølge hende – den øvrige bestyrelses 
og kommunens forståelse.  
 
JTJ har herom forklaret: 
 
"JTJ forklarede, at hun ikke studsede over bestemmelsen i driftsoverenskomsten, 
for den havde været oppe i luften med ændringer siden sommeren 
2015. Den var i øvrigt stadig under udarbejdelse. Opgaven lå hos KAS som 
dengang var næstformand i institutionsbestyrelsen. 
 
JTJ forklarede videre, at institutionen bare indgik i Hørsholm Kommunes 
regnskaber på samme måde som andre kommunale institutioner. Det havde 
Thomas Rafn, Hørsholm Kommune, forklaret flere gange på møderne med 
bestyrelsen i december og på økonomimødet den 6. februar 2017. Institutionen 
havde ikke nogen egen revisor. Bestyrelsen havde ikke set særskilte 
regnskaber fra PwC, som var kommunens revisor." 

                                                      
17 Jf. KL's og DLO's eksempel på en standarddriftsoverenskomst fra 2004.  
18 I daginstitutionscirkulæret fra 1976 er formuleringen "Regnskabet revideres af en af kommunalbestyrelsen 
godkendt revisor". Der har siden været en tilsvarende formulering i ministerielle vejledninger og lignende 
standarder, som ikke har givet anledning til fortolkningstvivl i praksis, KL-konsulenterne bekendt. 
Ovenstående er således udtryk for en helt almindelig forståelse af bestemmelsen i kommunerne, de 
selvejende daginstitutioner og deres organisationer. Det er også i overensstemmelse med den praksis, der 
rent faktisk har været fulgt på det selvejende daginstitutionsområde. 
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På et møde den 7. februar 2017 i kommunen, hvor bestyrelsen deltog, meddelte PwC 
ifølge den nuværende bestyrelsesformand, at Lions Børnehus skal aflægge særskilte 
og selvstændige regnskaber. Den nuværende bestyrelsesformand har forklaret:  
 
"JTJ havde herefter [på mødet] spurgt PwC, om det betød, at bestyrelsen skulle 
skynde sig at få fat i en revisor med hensyn til 2016-regnskabet. Det havde PwC 
bekræftet. Bestyrelsen antog efterfølgende PwC, fordi de kendte det hele. Bestyrelsen 
fik kontaktoplysninger fra TR fra kommunen."  
 
Den tidligere bestyrelsesformand har forklaret således om de manglende selvstændige 
regnskaber for Lions Børnehuse:  
 
"TG gentog, at han aldrig så færdige regnskaber. TG havde aldrig set noget revideret 
regnskab og det er hans opfattelse, at der ikke de sidste 10-15 år har foreligget et 
revisorgodkendt regnskab. Han havde som sagt spurgt efter det i 2014 og 
efterfølgende. Det burde ikke være så svært. Det var “business as usual”. Han tog det 
dog ikke så tungt. Han var vant til, at hvis der var noget galt, så kom kommunen og 
sagde det. Det kunne lulle én lidt i søvn. Det var den blinde tillid og også forventning, 
fordi kommunen var forretningsfører.  
 
Man skulle også huske på kommunens dårlige erfaringer med Sct. Georgs Gildernes 
daginstitution og Sct. Georgs Fondens administrationsselskab. Efter mange år med 
uplettet drift havde det lige pludselig væltet ind med rykkere, og det endte med, at 
kommunen overtog institutionen. TG var derfor sikker på, at Lions og kommunen med 
denne forhistorie havde indrettet sig sammen for ikke at risikere, at det samme skete 
igen med Lions Børnehuse.  
 
TG understregede atter, at kommunen på den ene side forventede, at der var et 
regnskab, og på den anden side, var det dem selv, der skulle udfærdige det. TG sad 
ikke og lavede sådan et regnskab. Alt bogførtes i det kommunale bogføringssystem 
Det er hovedproblemet med kommunen som forretningsfører, at alle tallene alligevel 
trækkes fra kommunens regnskabssystem, og så har hverken bestyrelsen eller 
kommunen følt, at det var så vigtigt med et særskilt revisorgodkendt regnskab.  
 
Han var utilfreds med kommunens ageren. Det var dem, der byggede; dem der lavede 
strukturen om og så fremdeles. Det var dét, han mente med, at kommunen havde for 
mange kasketter på." 
 
Efter det oplyste har Lions Børnehuse i hvert fald ikke for perioden 2011-2016 (før end 
efter mødet den 7. februar 2017) antaget en revisor eller aflagt et revideret 
årsregnskab, således som det ellers fremgår af driftsoverenskomstens § 9, stk. 2 og 3. 
Hørsholm Kommune har heller ikke søgt at godkende en revisor valgt af bestyrelsen 
eller hos bestyrelsen efterspurgt årsregnskaber i denne periode. Der henvises i den 
forbindelse til PwC's rapport af 14. juni 2017, sammenfatningens punkt 3.  
 
Kommunalbestyrelsen har endvidere ikke bevilget Lions Børnehuse et 
administrationstilskud til brug for ekstern bistand til regnskab og revision, se nærmere 
herom under punkt 4.2. Der foreligger heller ikke oplysninger om, at kommunens 
revisor, PwC, i forbindelse med revisionen af kommunens regnskaber, hvori Lions 
Børnehuse indgår, har efterspurgt reviderede årsregnskaber for Lions Børnehuse. Der 
foreligger endvidere ikke oplysninger om, at PwC har reageret på parternes praksis 
eller efterspurgt regnskaberne i forbindelse med kasseeftersynene i Lions Børnehuse 
hvert fjerde år. 
 
Det må på den baggrund konstateres, at parterne har haft en anden praksis end den, 
der er forudsat i driftsoverenskomstens § 9. 
 



Hørsholm Kommune – Lions Børnehuse  Side 25 af 83 
14. august  2017 bdh/kahh 
 

 

Det bemærkes i øvrigt, at en selvejende institutions regnskab skal indgå direkte i det 
kommunale regnskab, når der er driftsoverenskomst. En selvejende institution med 
driftsoverenskomst er omfattet af Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og 
regnskabssystem for kommuner mv. samt den pågældende kommunes kasse-
/regnskabsregulativ, jf. også standardbestemmelsen i driftsoverenskomstens § 9, stk. 
1, i slutningen. Baggrunden er, at i økonomisk og forsyningsmæssig henseende 
betyder en sædvanlig driftsoverenskomst, at en selvejende daginstitution er en del af 
kommunen,19 fordi alle institutionens udgifter betales over et kommunalt godkendt 
budget efter samme retningslinjer som de kommunale daginstitutioners udgifter, og 
fordi kommunen kan opfylde sin forsyningsforpligtelse over for forældre ved at anvise 
en plads til barnet i en selvejende daginstitution med driftsoverenskomst med 
kommunen.  
 
KL-konsulenterne er bekendt med enkelte eksempler på kommuner, hvor der har 
været overvejelser om at anvende samme konstruktion, som Lions Børnehuse har 
praktiseret, ud fra en betragtning om, at udgiften til en revisor ud over kommunens 
revisor kan virke overflødig. 
 
Uden for det standardprægede selvejende daginstitutionsområde vil der ofte være tale 
om større og/eller mere specialiserede eller unikke selvejende institutioner, hvor 
kommunerne som følge af institutionernes særlige karakter i sagens natur kræver 
reviderede årsregnskaber, fx som Hørsholm Kommune gør efter driftsoverenskomsten 
med den selvejende institution Omsorgscentret Breelteparken, der driver plejehjem 
(plejeboliger), hjemmepleje, dagcenter, aktivitetscenter og centralkøkken med 
madudbringning, også til kommunale institutioner, og hvor den selvejende institution 
har antaget BDO som revisor. Inden for det standardprægede selvejende 
daginstitutionsområde er der i økonomisk henseende stor lighed med det kommunale 
daginstitutionsområde, 
 
Udkast til driftsoverenskomst pr. 1. maj 2015 
Der foreligger en driftsoverenskomst pr. 1. maj 2015 underskrevet for Hørsholm 
Kommune af den daværende centerchef for dagtilbud, HDR, den 27. april 2015. 
Hørsholm Kommune har oplyst, at der uanset underskriften alene er tale om et udkast 
som led i den løbende dialog med Lions Børnehuse om en revideret 
driftsoverenskomst.  
 
Bestyrelsen for Lions Børnehuse har aldrig tiltrådt driftsoverenskomsten, og den er 
derfor ikke gældende. Bestyrelsens har behandlet udkast til ny driftsoverenskomst i 
juni 2015, august 2015 og august 2016. 
 
Udkastet til driftsoverenskomsten fra 2015 er stort set identisk med den gældende 
driftsoverenskomst med de konsekvensrettelser, der fulgte af sammenlægningen af 
den selvejende Gyngehesten med den kommunale Troldekrogen til Børnehuset.  
 
Der er alene to ændringer af materiel betydning i driftsoverenskomsten fra 2015. Det er 
følgende: 
 

• Bestyrelsen for Lions Børnehuse var ikke alene som hidtil forpligtet til at sende 
områdelederen til ledelses- og samarbejdsmøder i Center for Dagtilbud og 
Skole.  
 
Med en tilføjelse til § 4, stk. 3, i slutningen, ville Hørsholm Kommune fremover 
forpligte Lions Børnehuse til at sende både områdelederen og de daglige 

                                                      
19 På grund af driftsoverenskomsten må en selvejende institution med driftsoverenskomst betragtes som en 
offentlig myndighed, men dog en selvstændig juridisk enhed, der er forskellig fra kommunen, med eget 
økonomisk ansvar og arbejdsgiveransvar. I denne henseende er den selvejende institution altså ikke en del 
af kommunen.  
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ledere til fællesmøder for hele dagtilbudsområdet indkaldt og planlagt af 
Center for Dagtilbud og Skole.  
 

• Efter den gældende driftsoverenskomsts § 9, stk. 3, fremgår: "Regnskabet 
revideres af en af Hørsholm Kommune godkendt revisor." Det har som nævnt 
ovenfor ikke i driftsoverenskomstens løbetid siden 2011 været i 
overensstemmelse med den praksis, parterne har fulgt.  
 
Bestemmelsen blev ændret til: "Regnskabet revideres af Hørsholm Kommunes 
eksterne revisor." Det er udtryk for en tilnærmelse til parternes praksis, idet det 
dog stadig er forudsat, at Lions Børnehuse, skal aflægge regnskab, hvilket 
som nævnt ovenfor i hvert fald ikke er sket siden 2011. Se hertil § 9, stk. 2. 

 
Bestyrelsens gennemgang af driftsoverenskomst og ve dtægter 
Af driftsoverenskomstens § 14, stk. 2, fremgår følgende: 
 
"Ved den nytiltrådte bestyrelses 1. møde skal driftsoverenskomsten og vedtægter 
gennemgås. Dette skal tydeligt fremgå af referatet fra bestyrelsesmødet, som 
underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer og sendes i kopi til Hørsholm Kommune." 
 
Indtil sommeren 2014 synes bestyrelsesformanden at have gennemgået 
driftsoverenskomst og vedtægter over for nye bestyrelsesmedlemmer på det 
førstkommende bestyrelsesmøde. Efterfølgende har nye bestyrelsesmedlemmer efter 
det oplyste fået tilsendt driftsoverenskomst og vedtægter fra områdelederen med 
opfordring om på et bestyrelsesmøde at stille spørgsmål hertil. 
 
Den nuværende bestyrelsesformand, JTJ, der indtrådte i bestyrelsen juni 2015, har 
således forklaret følgende om driftsoverenskomstens § 14, stk. 2: 
 
"JTJ bemærkede, at bestemmelsen ikke blev praktiseret (…) Hun fik at vide, at 
driftsoverenskomsten var under genforhandling, men den blev aldrig vedtaget, så det 
var stadig overenskomsten fra 2011, der gjaldt. (…) 

 
Der blev udskiftet medlemmer i bestyrelsen både i 2015 og 2016, men det var kun i 
august 2016, hvor (…), som forældrerådsformand for Solhuset, kom til, at 
områdelederen …sendte vedtægter og driftsoverenskomst ud til alle." 

 
Det længst siddende menige bestyrelsesmedlem, KML, har om samme spørgsmål 
forklaret: 
 
"KML fik driftsoverenskomst og vedtægter fra NWN eller områdelederen … og fik 
besked om at læse det inden første møde.  
 
(…) 
 
Med hensyn til bestemmelsen i driftsoverenskomsten om gennemgang af vedtægter 
og driftsoverenskomst (§ 14, stk. 2) for en nytiltrådt bestyrelse, erindrede KML, at 
vedtægt og driftsoverenskomst i NWN's tid blev gennemgået i hovedtræk på ca. 10 
minutter, og at man blev spurgt, om der var spørgsmål til det. På KML’s spørgsmål om, 
hvorvidt der var en bestyrelsesforsikring, havde NWN bekræftet dette. Det var ikke en 
gennemgang, der fyldte vildt meget. Men NWN spurgte ind, og man kunne selv 
spørge. KML var i bestyrelse med NWN et års tid.  
 
Der var ikke nogen gennemgang af driftsoverenskomst og vedtægter i TG’s 
formandstid. Under TG blev materialet sendt frem, men der blev kun spurgt, om der 
var spørgsmål, og hvis ingen sagde noget, gik man bare videre."  
 
Den tidligere bestyrelsesformand,TG, har forklaret følgende: 
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"TG forklarede, at der var stor udskiftning i bestyrelsen. Folk kom, og folk gik. Der var 
derfor ikke nogen gennemgang på bestyrelsesmøderne af driftsoverenskomsten og 
vedtægterne. Driftsoverenskomst o.s.v. blev sendt til de pågældende, og de blev af TG 
og [områdelederen] opfordret til at stille spørgsmål, hvis de havde nogen. Det blev sagt 
til nye bestyrelsesmedlemmer, at man kunne stille spørgsmål til [områdelederen], hvis 
man havde nogen. TG forklarede, at det var [områdelederen], der sendte 
driftsoverenskomst og vedtægter til de nye medlemmer." 
 
På baggrund af bestyrelsesmedlemmernes forklaring må det herefter lægges til grund, 
at der i den tidligere bestyrelsesformands NWN's tid har været en gennemgang af de 
to dokumenter på ca. 10 minutter med mulighed for at stille spørgsmål. Det må 
endvidere lægges til grund, at der ikke under TG's formandstid har været en 
gennemgang af disse dokumenter, men at de alene har været fremsendt med 
mulighed for at stille eventuelle spørgsmål på det efterfølgende bestyrelsesmøde eller 
til områdelederen. 
 
3.5 Områdelederen og de økonomiske uregelmæssighede r 
Områdelederen 
Områdelederen har været ansat i Lions-institutioner i Hørsholm Kommune siden 1. 
februar 2000. På et tidspunkt forud for sammenlægningerne af kommunale og 
selvejende daginstitutioner blev pågældende leder af Lions Hørsholm Park. 
 
Den pågældende blev områdeleder for de fem selvejende daginstitutioner i 
driftsoverenskomsten, der trådte i kraft pr. 1. juli 2011, dvs. Solhuset, Rønnebærhuset 
og Gyngehesten samt Lions Opnæsgaard og Lions Hørsholm Park. De to sidstnævnte 
blev medio 2012 sammenlagt til Løvehuset. Pr. 1. maj 2015 kom Troldekrogen, der 
indtil da havde været kommunal, ind under Børnehuset og dermed områdelederens 
selvejende områdeledelse i det selvejende område Lions Børnehuse. 
 
Hørsholm Kommune, den nuværende bestyrelsesformand JTJ og den tidligere 
bestyrelsesformand TG har oplyst, at man ikke forud for de forhold, som kommunen 
opdagede omkring 1. december 2016, og som førte til bortvisningen den 5. januar 
2017, var bekendt med eller havde mistanke om uregelmæssigheder, for så vidt angår 
områdelederens økonomiske dispositioner i Lions Børnehuse.  
 
De økonomiske uregelmæssigheder i Lions Børnehuse 
Omkring 1. december 2016 blev Hørsholm Kommune opmærksom på, at 
områdelederen havde foretaget økonomiske dispositioner på kontoen for personale- 
og brugerrelaterede udgifter (aktivitetsrelaterede udgifter) i Lions Børnehuse, af en 
karakter, der lå væsentligt uden for rammerne af områdelederens bemyndigelse. Efter 
at have undersøgt sagen nærmere fritog Hørsholm Kommune områdelederen fra 
tjeneste den 6. december 2016, og bestyrelsen for Lions Børnehuse bortviste 
områdelederen den 5. januar 2017 efter partshøringsperiodens udløb. Samtidig blev 
afdelingslederen, den daglige leder og bogholderen i Solhuset afskediget.  
 
På vegne af bestyrelsen indgav Hørsholm Kommune den 9. december 2016 
politianmeldelse af formodet økonomisk kriminalitet i det selvejende område Lions 
Børnehuse.  
 
De muligt strafbare forhold drejer sig blandt andet om refusion af områdelederens 
udlæg og kontanthævninger på Lions Børnehuses dankort, navnlig i årene 2015 og 
2016. Det beløbsmæssige omfang af de mulige strafbare forhold kendes ikke endnu. 
Den endelige fastlæggelse af sagens omfang afventer politiets efterforskning samt en 
mulig straffesag eller civil retssag. 
 
Hørsholm Kommune har i marts 2017 foreløbigt anslået, at den del af underskuddet i 
Lions Børnehuse, der kan henføres til de økonomiske uregelmæssigheder, udgør ca. 2 
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mio. kr., men politiets efterforskning og en eventuel straffesag vil kunne kaste mere lys 
over det præcise beløb. 
 
Af Hørsholm Kommunes pressemeddelelse af 16. marts 2017 under overskriften 
"Økonomisk hjælp til Lions Børnehuse fra Hørsholm Kommune" fremgår i øvrigt 
følgende:  
 
"Det er en helt usædvanlig situation, som Lions Børnehuse står i med sagen om de 
økonomiske uregelmæssigheder, der blev kendt i december 2016 og dernæst meldt til 
politiet, og hverken det selvejende institutionsområde eller Hørsholm Kommune har 
oplevet lignende tilfælde.  
 
For at sikre Lions Børnehuses fortsatte drift har Hørsholm Kommunes økonomiudvalg 
på udvalgsmødet den 15. marts indstillet til Kommunalbestyrelsen at dække det 
underskud, som skønnes at kunne henføres til de økonomiske uregelmæssigheder, 
som er opstået i Lions Børnehuse.  
 
(…) 
 
Da sagen om de økonomiske uregelmæssigheder fortsat efterforskes af politiet, 
kendes det nøjagtige beløb, der kan henføres til de økonomiske uregelmæssigheder 
ikke endnu. Med den indstillede beslutning, der vedrører 2 mio. kr., 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.  
 
(…)" 
 
Økonomiudvalgets indstilling af 15. marts 2017 blev fulgt af kommunalbestyrelsen på 
mødet den 27. marts 2017 således:  
 
”Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt, dog således at 2 
mio. kr. af det selvejende institutionsområde Lions Børnehuses samlede underskud 
ikke overføres. Sagen om de økonomiske uregelmæssigheder i Lions efterforskes 
fortsat af politiet, så det beløb, der kan henføres til de økonomiske 
uregelmæssigheder, kendes ikke endnu. Med den indstillede beslutning ønsker 
Hørsholm Kommune at give Lions Børnehuse hurtig økonomisk hjælp, og de 2 mio. kr. 
er således at betragte som et acontobeløb, der vil blive efterreguleret, når politiets 
efterforskning er tilendebragt. Såfremt Lions Børnehuse får en del af det beløb, der kan 
henføres til økonomiske uregelmæssigheder, dækket af sin kriminalitetsforsikring, vil 
det ligeledes indgå i efterreguleringen af acontobeløbet.” 
 
De økonomiske dispositioner, som politiets efterforskning vedrører, drejer sig (indtil 
videre) om udgifter på kontoen for personale- og brugerrelaterede udgifter 
(aktivitetsrelaterede udgifter) på egen budgetramme, herunder primært udgifter betalt 
med et personligt dankort og refusion af udlæg afholdt af områdelederen. Dankortet fik 
områdelederen – og også de øvrige ledere i Lions Børnehuse - af Hørsholm Kommune 
via kommunens bankforbindelse på lige fod med kommunens ledere (se nærmere 
herom nedenfor). 
 
Bogføringen i forhold til disse udgifter er efter det oplyste sket således: Arbejdsgangen 
for udlæggene har typisk været, at udlæg er sendt af områdelederen til 
afdelingslederen i Solhuset, der har sendt dem til bogholderen i Lions Børnehuse, der 
har konteret udlæggene i kommunens økonomisystem, hvilket udløste refusion til 
områdelederen. Herefter er udlæggene blevet godkendt (efteranvist) af lederen for 
Solhuset. 
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Centerchefen for Økonomi og Personale i Hørsholm Kommune har under interviewet 
forklaret, at proceduren var i overensstemmelse med reglerne, således: 
 
"TR forklarede, at det var efter reglerne, at områdelederen for Lions Børnehuse bad 
afdelingslederen i Solhuset efteranvise sine bilag. Afdelingslederen var sekundær 
efteranviser for [områdelederen]. Procedurerne ifølge kommunens 
kasseregnskabsregulativ var overholdt. Det er også sådan for de kommunale 
institutioner, at én af medarbejderne efteranviser den kommunale leders bilag. Men de 
havde i økonomiteamet overvejet efterfølgende, om retningslinjerne skal ændres, så 
en underordnet ikke kan efteranvise for en overordnet. Hvis TR har et udlæg, så er det 
også én af hans medarbejdere, der efteranviser, men det er noget, de kigger på p.t." 
 
Således som sagen er oplyst, har ingen bestyrelsesmedlemmer set bilag for de 
pågældende økonomiske transaktioner eller haft nogen rolle overhovedet i forbindelse 
med berettigede eller uberettigede træk på områdelederens Lions-dankort og refusion 
af udlæg til områdelederen. Bogføring og efteranvisning af bilag er sket direkte i 
kommunens økonomisystem, og der har således ikke været involveret kommunale 
medarbejdere i denne proces. Af samme grund har kommunale medarbejdere heller 
ikke skullet forholde sig til, om udbetalingen til områdelederens lønkonto hvilede på et 
korrekt grundlag.  
 
Den nuværende og den tidligere bestyrelsesformand samt det længst siddende 
menige medlem af den nuværende bestyrelse har i øvrigt alle samstemmende oplyst, 
at det først er efter denne sags opståen, at de er blevet bekendt med, at der i Lions 
Børnehuset var ansat en bogholder, og at kommunen havde sørget for, at der via 
kommunens bankforbindelse var blevet udstedt Lions-dankort til områdelederen og 
fire-fem andre ledende medarbejdere i Lions Børnehuse.  
 
Centerchefen for Økonomi og Personale har forklaret, at Lions-dankortene gav 
områdelederen m.fl. direkte adgang til træk på kommunens likviditet, som hverken 
kommunens bankforbindelse eller kommunen ville stille spørgsmålstegn ved, idet 
kommunen ikke kommer i "overtræk" på samme måde som for eksempel et selvejende 
plejehjem med driftsoverenskomst, der selv varetager sin administration.  
 
Personale- og brugerrelaterede udgifter (aktivitets relaterede udgifter) 
Områdelederens udlæg og transaktioner på Lion Børnehuses dankort er ifølge de 
oplysninger, KL-konsulenterne har modtaget, stort set alle sket over kontoen for 
personale- og brugerrelaterede udgifter (aktivitetsrelaterede udgifter). 
 
Også omkring 1. december 2016 blev det klart for Hørsholm Kommunes center for 
økonomi og personale, at der på Lions Børnehuses egen ramme i 2015 havde været 
et merforbrug på ca. 1 mio. kr. vedrørende personale- og brugerrelaterede udgifter 
(aktivitetsrelaterede udgifter), hvilket svarer til et merforbrug på ca. 87% i forhold til det 
budgetterede.  
 
Det viste sig senere, at merforbruget af personale- og brugerrelaterede udgifter 
(aktivitetsrelaterede udgifter) i 2016 udgjorde omkring 1,6 mio. kr. svarende til et 
merforbrug på omkring 120 pct. 
 
Det bemærkes, at det af bilag 5 (en mail af 16. december 2016) til PwC's rapport af 14. 
juni 2017, "Undersøgelse af Hørsholm Kommunes tilsynsrolle i forhold til Lions 
Børnehuse"20, fremgår at Center for Dagtilbud og Skole i forbindelse med kommunens 
budgetopfølgninger flere gange siden første kvartal 2015 har taget initiativ til dialog 
med områdelederen vedrørende "bekymring for væsentlige afvigelser". Det fremgår 
blandt andet vedrørende budgetopfølgningen ("BOF 3") medio 2016, at der overfor 
områdelederen i forbindelse med områdelederens gang på rådhuset i et andet ærinde 

                                                      
20 Bilag 6 – uddrag af PwC's rapport (konklusion samt bilag 4 og 5) 
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kort er blevet spurgt ind til kontoen for personalerelaterede udgifter, der udviste et 
særligt højt forbrug. Ifølge bilaget forklarede områdelederen, at der var tale om 
bevidste valg og særlige aktiviteter i forbindelse med institutionssammenlægningerne 
og overflytning til det nye børnehus, som skulle sikre den nødvendige 
personalemæssige sammenhængskraft plus værdig afsked med opsagte kolleger.  
 
Det fremgår af samme bilag, at der den 9. september 2016 blev afholdt et møde 
mellem direktøren for Børn og Kultur, formanden for Børne- og Skoleudvalget, 
Centerchefen for Dagtilbud og Skole, en økonomimedarbejder fra Center for Dagtilbud 
og Skole og daværende formand og næstformand for Lions Børnehuse (TG og JTJ) 
samt områdelederen. På mødet blev "afvigelsesårsagerne" drøftet. En medarbejder fra 
Center for Dagtilbud og Skole forklarede ifølge bilaget på mødet, at afvigelserne 
skyldtes flere effekter såsom faldende forældreindtægter, manglende udkonteringer, 
forsinkelse i tilpasningen samt merforbrug på visse konti. På mødet drøftedes 
endvidere muligheden for i hvilket omfang centrale konti i Center for Ejendomme og 
Center for Dagtilbud og Skole kunne dække merforbruget. Ifølge bilaget var 
argumentet fra TG's og områdelederens side for central dækning af merforbruget, 
vanskelige driftsforhold grundet opståede forsinkelser og andre komplikationer i 
forbindelse med institutionssammenlægningerne og overflytning til det nye børnehus, 
der henlå under de to nævnte fagcentres ansvarsområder. Forsinkelserne havde 
blandt andet også nødvendiggjort forskellige tiltag til sikring af kontinuitet for børnene 
og de personalemæssige rammer.  
 
Det fremgår ikke af bilaget med hvilken detaljeringsgrad, der på mødet har foreligget 
oplysninger vedrørende merforbruget på visse konti. Det fremgår heller ikke, hvilke 
nærmere konti, der var tale om. 
 
Om posten i budgettet "personale- og brugerrelaterede udgifter (aktivitetsrelaterede 
udgifter)" har den nuværende bestyrelsesformand, JTJ, forklaret følgende:  
 
"JTJ forklarede, at hun først fik kendskab til eksistensen af posten ”personale- og 
brugerrelaterede udgifter (aktivitetsrelaterede udgifter)” på økonomimødet i kommunen 
den 6. februar 2017, hvor økonomichefen forklarede posten. Posten dækkede blandt 
andet kurser, legetøj, udflugter samt gaver til personale og jubilæer. JTJ havde aldrig 
set posten før." 
 
Den tidligere bestyrelsesformand, TG, har forklaret således om personale- og 
brugerrelaterede udgifter (aktivitetsrelaterede udgifter):  
 
"Bestyrelsen kiggede på [områdelederens] oversigter med udtræk fra 
regnskabsafdelingen i kommunen. I bakspejlet var der ofte bemærkninger fra 
[områdelederen] om, at tallene ikke stemte helt, fordi kommunen manglende det ene 
og det andet. Bestyrelsen kunne se det generelle forbrug. En enkelt gang havde det 
været et regneark, [områdelederen] selv havde lavet.21.  
  
(…) 
 
Adspurgt til kontoen for personalerelaterede udgifter forklarede TG, at det niveau var 
bestyrelsen ikke nede i. TG bemærkede, at bestyrelser kigger på, om det hele hænger 
fornuftigt sammen overordnet set. Bestyrelsens opgave var at ansætte lederen og 
have og tage ansvar for økonomien - altså på det overordnede plan. 
 
(…) 
 

                                                      
21 Et eksempel herpå er udleveret af JTJ i forbindelse med interview den 23. maj 2017: 
Bilag 1 a. 
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TG havde ikke være specielt opmærksom på denne post, men han kan huske, at han 
en enkelt gang har diskuteret konti, der var i minus med [områdelederen] på et 
formøde. Hver konto havde der været en forklaring fra [områdelederen] om, at 
kommunen havde misforstået eller lavet fejl – og [områdelederen] havde bedt om at få 
det ført op til dato, og [områdelederen] fremstod vred over, at kommunen ikke havde 
ajourført det endnu. [områdelederen] virkede handlekraftig og ansvarlig, og TG 
dobbeltcheckede ikke, når [områdelederen] sagde, at de havde klokket i det på 
rådhuset, og at det ville blive bragt i orden. TG sad ikke og tænkte, at [områdelederen] 
var fyldt med løgn. [Områdelederen] var en betroet leder på et vist niveau, og havde 
været ansat i mere end 15 år. [Områdelederen] forklarede, at ”Det skyldtes det og det. 
De mangler at komme med penge for alle vores gravide” o.s.v. TG havde ikke specifikt 
interesseret sig for denne konto som sådan, men spurgt til den og andre foreviste 
konti, der var i minus. Der var med detaljeringsgraden i tallene gode plausible 
forklaringer på det hele. TG ville fremsende eksempel på en mail, hvor 
[områdelederen] havde påpeget fejl i posteringer over for kommunen." 
 
Som det fremgår ville TG fremsende eksempel på en mail, hvor [områdelederen] 
havde påpeget fejl i posteringer over for kommunen – som forklaring på merforbrug på 
visse konti i Lions Børnehuse. Eksemplet er en mail af 15. november 2016 med en 
oversigt over bogføringer af arbejder på faste ejendomme i Lions Børnehuse, der er 
vedlagt som bilag 3 c og d til denne rapport. Af TG's fremsendelsesmail til KL-
konsulenterne fremgår følgende: 
 
"Det er svært at finde rundt i gamle mail. Men her er en - som eksempel, som viser 
[områdelederens] evne for at sløre regnskabet. Jeg ved faktisk endnu ikke, om 
[områdelederen] har ret eller forvaltningen.  
Mailen viser også, det problematiske med kommunens mange kasketter. 
Bygningsudlejer, ombygger, forvalter, tilsyn etc. etc." 
 
Af den af TG fremfundne mail af 15. november 2016 fra områdelederen til en 
sagsbehandler i Hørsholm Kommune for ombygninger i Lions Børnehuse med kopi til 
blandt andre TG fremgår følgende:  
 
"Efter gennemgang af Lions Børnehuset drift, - herunder Solhuset finder jeg mange 
regninger på opgaver som Solhuset ikke har sat i gang.  
 
Det drejer sig om over 1.000.000 kr. der er bogført den senere tid. 
 
Vedlagt er posteringer fra Lions regnskab/drift hvor jeg har sat ? ved regninger på 
opgaver vi ikke har rekvireret?" 
 
TG har endvidere om udviklingen i Lions Børnehuses økonomiske situation forklaret, at 
han den 6. september 2016 sendte en mail til direktøren for Børn og Kultur med en 
lang række punkter, som han ønskede drøftet. Der foreligger ikke oplysninger om, 
hvorvidt mødet den 9. september 2016, jf. bilag 5 til PwC's rapport af 14. juni 2017, 
nævnt ovenfor, er foranlediget blandt andet af denne mail. TG's mail af 6. september 
2016 er citeret nedenfor under punkt 3.6., underpunkt "Fra interviews mv. om udvikling 
i økonomien generelt". 
  
Det længst siddende menige medlem af den nuværende bestyrelse, KML, har om 
"personale- og brugerrelaterede udgifter (aktivitetsrelaterede udgifter)" forklaret 
således: 
 
"KML forklarede, at hun med sikkerhed ikke har set den post i 2015 og 2016, og hun 
kunne heller ikke huske, at bestyrelsen decideret havde siddet og kigget på den 
tidligere. Posten dækker formentlig kurser, morgenmad, blomster ved jubilæum mv.) 
 
(…) 
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KML forklarede, at hun først så de forfærdelige poster i forbindelse med mødet den 6. 
februar 2017. KML havde fået dem eftersendt, fordi hun ikke kunne deltage i mødet 
den dag. KML havde talt med JTJ, som have sat KML ind i sagen. KML havde en 
følelse af at være blevet røvrendt af [områdelederen]. KML havde brugt meget tid 
efterfølgende på at spekulere over, hvad der havde kunnet være [områdelederens] 
motivation." 
 
Hørsholm Kommunes centerchef for Økonomi og Personale, TR, har forklaret således:  
 
"TR forklarede videre, at efter mødet med GAJ og HBV den 6. december 2016 blev der 
holdt et møde med bestyrelsen, hvor TR gav bestyrelsen den samme forklaring og 
foreviste det samme materiale, som TR havde givet GAJ og HBV, fx hvilke beløb og 
varer der var tale om i de usædvanlige bilag. (…) 
 
Bestyrelsen blev meget overrasket over dét, de hørte på mødet med TR. Ét af de nye 
bestyrelsesmedlemmer havde sagt, at ”Det er da utroligt, at jeg på mit andet møde 
skal deltage i sådan noget”. (…) Det blev et meget langt møde. 
Bestyrelsesmedlemmerne begyndte på mødet at fundere over nogle ting, og de sagde 
noget om, at der var oplysninger, de ikke havde fået. TR kunne forstå, at de have bedt 
[områdelederen]om oplysninger, men at de ikke havde fået dem. Der var flere, der 
spurgte, hvorfor sådan noget ikke var blevet fanget i kommunen. TR havde fortalt dem, 
at det sådan set var noget, de selv skulle have fanget. Mange af 
bestyrelsesmedlemmerne var nye.  
 
TR forklarede (…), at det var i orden, at bestyrelsesmedlemmerne ikke havde set de 
enkelte bilag. Hvis bestyrelsen skulle have opdaget de økonomiske 
uregelmæssigheder, skulle de have haft det rigtige overblik over økonomien i Lions 
Børnehuse. Man skulle have fanget det ved bestyrelsens budgetopfølgninger. Hvis 
man som bestyrelse så, at man havde et budget til personalerelaterede udgifter på 1 
mio. kr., og samtidig så, at der var forbrugt 2 mio. kr., så skulle lamperne blinke, dvs. 
bestyrelsen kunne have opdaget det på det overordnede plan og spurgt ind til det. 
 
TR oplyste, at der i kommunen er fire årlige budgetopfølgninger i 
kommunalbestyrelsen. (…) 
 
I forbindelse med de fire årlige budgetopfølgninger i kommunalbestyrelsen melder de 
enkelte decentrale kommunale institutioner (fx daginstitutioner, skoler og plejecentre 
med eget budgetansvar) ind til deres centrale fagcentre, hvor meget de har forbrugt, 
og hvad de forventer årets resultat vil blive. I DOS sidder der en økonomisk konsulent, 
og vedkommende ville have fanget det på det overordnede plan, hvis der havde været 
en budgetoverskridelse fra 1 til 2 mio. kr. på en post såsom personalerelaterede 
udgifter på det kommunale daginstitutionsområde. DOS har således viden om hver 
enkelt kommunale institution og posterne i deres budgetter.  
 
(…) I økonomiafdelingen tager man et mere overordnet kig på de enkelte 
politikområder, men ikke på den enkelte institution, medmindre den tidligere havde 
været i søgelyset. Der havde været et eksempel herpå i forbindelse med et 
plejecenter. Det er TR's opgave at se, om fagcentrenes forventninger til årets resultat 
hænger sammen.  
 
Lions Børnehuse meldte også ind til DOS. Det var kun bundlinje-tallene, ikke tal på 
detailniveau. DOS trykprøvede ikke de selvejende så meget, som hvis det havde været 
en kommunal institution. DOS havde mere ping-pong på enkelte poster, når det var 
deres egne kommunale daginstitutioner. TR oplyste, at DOS i løbet af 2016 lagde 
mærke til, lønforbruget var stabilt trods faldende børnetal. HBV gjorde vist også 
[områdelederen]og bogholderen uformelt opmærksom på dette et par gange, men det 
er jo den budgetansvarlige, der prioriterer. TR oplyste, at hvis der havde været tale om 
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en kommunal daginstitution, så ville DOS have givet besked om, at udgifterne skulle 
tilpasses, så lønforbruget kom til at passe til antallet af børn.  
 
TR oplyste, at Lions Børnehuses underskud på godt 1 mio. kr. i 2015 stort set skyldtes 
madordningen. Det var i løbet af 2016, at der opstod underskud på 2-2,5 mio. kr. på 
grund af ubalance mellem lønudgifter og faldende børnetal. Hertil kom madordningen 
og de personalerelaterede udgifter.  
 
I økonomiafdelingen kunne TR ikke se, at det i Lions Børnehuse i 2016 var ved at 
skride med 4 mio. kr., fordi man her så på politikområder og ikke var nede på 
institutionsniveau.  
 
DOS har sagt til TR, at de i løbet af 2016 kunne se, at der var ubalance i økonomien 
for Lions Børnehuse, fordi lønudgifterne var uændrede, og at de samtidig havde 
faldende børnetal. Der var ikke som sådan noget usædvanligt i, at man i en sådan 
proces havde identificeret ubalancer. Det var dårlig styring, og det havde DOS været 
opmærksom på. I tilfældet med Lions Børnehuse blev det lidt mudret af, at der var flere 
ubalancer i spil. Der var en madordning, der ikke hvilede i sig selv. Der var det 
faldende børnetal, som krævede tilpasning af medarbejdere. Og så var der som det 
sidste kontoen for personale- og brugerrelaterede udgifter, som var den konto, de 
usædvanlige økonomiske dispositioner vedrørte." 
 
På grundlag af forklaringerne citeret ovenfor og det modtagne skriftlige materiale er det 
KL-konsulenternes vurdering, at bestyrelsen ikke løbende har fået forevist økonomiske 
oversigter, der indeholdt oplysninger om kontoen for personale- og brugerrelaterede 
udgifter (aktivitetsrelaterede udgifter). To bestyrelsesmedlemmer har udtalt, at de med 
sikkerhed ikke kendte til kontoen, førend kommunen opdagede de økonomiske 
uregelmæssigheder omkring 1. december 2016 og forklarede om posten på mødet den 
6. februar 2017. 
 
Ét bestyrelsesmedlem (den daværende formand, TG) har forklaret, at han ikke var 
specielt opmærksom på kontoen for personale- og brugerrelaterede udgifter 
(aktivitetsrelaterede udgifter). Han omtaler minus på uspecificerede konti, uden 
nærmere angivelse af detaljeringsgraden af de oversigter, som områdelederen 
foreviste på formøder med ham.22 
 
Bestyrelsesformand TG har forklaret, at han i hvert fald ved ét formøde med 
områdelederen spurgte ind til underskud på forskellige konti. Men for hver konto med 
underskud havde der været forklaringer fra områdelederen, som TG fandt gode og 
plausible, idet TG fandt, at områdelederen var en betroet leder, der virkede 
handlekraftig og ansvarlig. Som forklaringer henviste områdelederen for eksempel til 
fejl begået i kommunen, der blot skulle bringes i orden. Se hertil eksemplet i bilag 3 c 
og d med mail af 15. november 2016, hvor områdelederen skrev til kommunen om 
mulige fejlposteringer for mere end 1 mio. kr., som blev sendt til TG i kopi. Det er heller 
ikke muligt for KL-konsulenterne at fastlægge, hvilke konti med merforbrug, der blev 
drøftet på mødet med Center for Dagtilbud og Skole, og som TG deltog i, eller på 
hvilket detaljeringsniveau oplysninger om merforbrug forelå.  
 
På grundlag af forklaringerne fra centerchefen for Økonomi og Personale må det 
lægges til grund, at heller ikke nogen medarbejdere i Center for Økonomi og Personale 
var opmærksom på det store merforbrug på kontoen for personale- og 
brugerrelaterede udgifter (aktivitetsrelaterede udgifter). Det må endvidere lægges til 
grund, at Center for Økonomi og Personale ikke – hverken for kommunale eller 
selvejende daginstitutioner – undersøgte eller burde undersøge den enkelte institution 
økonomisk, medmindre den tidligere havde været i søgelyset, idet man her alene så 

                                                      
22 KL-konsulenterne er ikke i besiddelse af dokumenter forevist på formøder. 
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overordnet på de forskellige politikområder. Institutionernes økonomi ligger således i 
de enkelte fagcentre.  
 
Det må på grundlag af oplysningerne i bilag 5 til PwC's rapport af 14. juni 2017, 
lægges til grund, at en medarbejder i Center for Dagtilbud og Skole så og reagerede 
på merforbruget på kontoen for personale- og brugerrelaterede udgifter 
(aktivitetsrelaterede udgifter).  
 
3.6 Udviklingen i over-/underskud i Lions Børnehuse  
Lions Børnehuses underskud på egen budgetramme, inklusive posterne vedrørende 
pengene-følger-barnet og personale- og brugerrelaterede udgifter (aktivitetsrelaterede 
udgifter), var samlet set i 2015 ca. 377.600 kr. og i 2016 knap 3,4 mio. kr. Om Lions 
Børnehuses egen ramme i årene 2013-2016 kan i øvrigt oplyses følgende:23 
 

Egen ramme Regnskab Budget Restbudget Overførsel % 
Regnskab 2013 20.480.880 20.941.400 460.520 460.500 2 
Regnskab 2014 21.271.283 21.839.000 567.717 567.700 3 
Regnskab 2015 25.378.239 25.000.600 -377.639 -377.600 -2 
Regnskab 2016 25.457.893 22.032.600 -3.425.293 -3.362.900 -15 

 
Af underskuddet på egen ramme på knap 3,4 mio. vedrørte 2,6 mio. kr. efter det 
oplyste stort set underskud på pengene-følger-barnet som følge af manglende 
kapacitetstilpasning i forhold til, at det faktiske antal børn blev langt lavere end 
forventet i budgettet som følge af faldende børnetal i kommunen generelt og – efter 
bestyrelsens opfattelse – som konsekvens af forældres manglende søgning af pladser 
i de daginstitutioner, der skulle sammenlægges i Børnehuset. Denne del af 
underskuddet på egen ramme er ikke omfattet af denne undersøgelse. Det er det 
yderligere underskud i 2016 ud over egen ramme på godt 1,2 mio. kr. på 
frokostordningen heller ikke. I denne rapport skal der således ikke redegøres for 
bestyrelsens rolle i forhold til underskud på grund af frokostordningen og princippet 
om, at pengene følger barnet.  
 
Det bemærkes dog, at det samlede underskud (egen ramme, herunder pengene-
følger-barnet, samt frokostordningen) i Lions Børnehuse i 2016 var ca. 4,6 mio. kr. I 
2015 var det samlede underskud 1,2 mio. kr., hvoraf frokostordningen stod for godt 
800.000 kr. Som det vil fremgå nedenfor, fyldte disse forhold, navnlig det hastigt 
voksende underskud på pengene-følger-barnet og det uforklarede underskud på 
frokostordningen, meget i bestyrelsesarbejdet i 2015 og 2016.  
 
Hørsholm Kommune har i marts 2017 foreløbigt anslået, at den del af underskuddet i 
Lions Børnehuse, der kan henføres til de økonomiske uregelmæssigheder, udgør ca. 2 
mio. kr., men politiets efterforskning og en eventuel straffesag vil kunne kaste mere lys 
over det præcise beløb. 
 
Fra interviews mv. om udviklingen i økonomien gener elt 
De interviewede personer har udtalt sig om udviklingen i økonomien generelt, blandt 
andet som det fremgår nedenfor.  
 
Om økonomien generelt har den nuværende bestyrelsesformand forklaret følgende:  
 
"Bestyrelsen blev aldrig på nogen måde ordentligt involveret i økonomien. JTJ havde 
opfattelsen af, at tilsynet blev gennemført i kommunen, som administrerede 
institutionen. Bestyrelsen så kun nogle selvlavede overordnede Excel-ark, som kom fra 
[områdelederen]. [Områdelederen]lavede disse, fordi der var rod i kommunens 
systemer. Kommunen havde ifølge [områdelederen]overført regnskabet for den 

                                                      
23 Jf. bilag 1 b, der er økonomimateriale udleveret af økonomichefen til bestyrelsen på møde i kommunen 
den 6. februar 2017. 
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sammenlagte institution, men ikke budgettet. Derfor så det ud, som om man havde 
man overforbrug på alle poster på de rapporter, der kom fra kommunen. 
[Områdelederen]forklarede bare mundtligt ud fra Excel-arket. Tallene i Excel-arkene 
var [områdelederens]estimat af det forventede årsresultat. JTJ havde til interviewet 
medbragt et eksempel pr. 17. august 2016. Eksemplet var dét, bestyrelsen fik. De så 
ingen detaljer. Eksemplet indeholder en oversigt over løn fra 1. januar til 17. august 
2017 og budget/forbrug i Lions Børnehuse pr. 17. august 2016 med ét beløb for hvert 
af husene: Løvehuset, Solhuset, Rønnebærhuset og Børnehuset. Det forventede 
overskud for 2016 var 297.180 kr. De fik aldrig noget samlet om økonomien – kun 
pengene-følger-barnet-oversigter. Man kunne se, at [områdelederen]fik oversigterne 
fra kommunen, for kommunens institutioner stod også på oversigterne. 
 
(…) 
 
JTJ forklarede, at bestyrelsen foretog budgetopfølgning på stort set hvert møde siden 
juni 2015, hvor JTJ tiltrådte bestyrelsen. Det skete på grundlag 
[områdelederens]mundtlige beretning og de mærkelige Excel-ark. JTJ efterlyste 
ordentligt regnskab. [Områdelederen]svarede, at det skulle hun nok sørge for, lige så 
snart det var kommet på plads i kommunens system. 
 
JTJ oplyste, at det fremgår af flere bestyrelsesreferater, at bestyrelsen har bedt om 
eftersendelse af regnskaber eller punktet er blevet udsat til næste møde, så 
[områdelederen]kunne få rettet de fejl, hun sagde, der var, og få dem printet. Indtrykket 
i bestyrelsen var, at der var kvartalsmøder mellem [områdelederen]og kommunen om 
økonomien." 
 
Den tidligere bestyrelsesformand, TG, har forklaret om udviklingen i økonomien 
generelt således:  
 
"Til bestyrelsesmøderne kom [områdelederen ] også til formødet med TG, som de 
havde engang imellem (dog ikke før hvert bestyrelsesmøde) – med relevante tal, med 
forbrug til dato, og hvad der var til rest. [Områdelederen] var – og TG også – helt 
opmærksom på, at der i 2015 var problemer i forhold til Gyngehestens budget, hvor 
børnene ”væltede ud”. [Områdelederens]forklaringer lød ordentlige. Der var en 
åbningstid, der skulle overholdes og noget sikkerhed uanset antallet af børn.  
 
(…)  
 
Bestyrelsen havde det overordnede ansvar, og TG bragte det flere gange op over for 
PHS, HRD og kommunaldirektøren, at der ville blive et underskud af en klækkelig 
størrelse. Han havde sagt, at ”overordnet hænger denne butik ikke sammen”, og det 
måtte kommunen deltage i en snak om. Hvis der manglede penge, så var TG ikke 
opmærksom på, om der manglede penge det ene eller det andet sted – blot at der 
manglede penge. HDR fra DOS havde svaret: ”Ja, det må vi se på”. Dette var også 
årsagen til, at TG sendte en mail til PHS den 6. september 2016. 
 
(…) 
 
TG forklarede, at økonomien i 2014 så fornuftig ud. I 2015 var der flugt fra 
Gyngehesten. Bestyrelsen fik aldrig årsregnskab. Det fik man heller ikke i 2014. TG 
havde ikke, da han tiltrådte som formand, lovet nogen at lave regnskab. NWN lavede 
det formentlig tidligere. TG vidste det dog ikke. Bestyrelsen havde ikke øje for, om der 
var andre årsager til underskud end Gyngehesten og faldende børnetal. Men han var 
som sagt klar over, at der ville komme et underskud. Bestyrelsen havde det 
overordnede ansvar og den vidste godt, at Gyngehesten var dyr, og at man skulle 
skille sig af med medarbejdere, men bestyrelsen vidste ikke, hvor hurtigt det ville være 
muligt at gøre det. Derfor havde han taget initiativ til dialogen med kommunen  
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(…) 
 
Bestyrelsen kiggede på [områdelederens]oversigter med udtræk fra 
regnskabsafdelingen i kommunen. I bakspejlet var der ofte bemærkninger fra 
[områdelederen]om, at tallene ikke stemte helt, fordi kommunen manglende det ene og 
det andet. Bestyrelsen kunne se det generelle forbrug. En enkelt gang havde det været 
et regneark, [områdelederen]selv havde lavet. 
 
(…) 
 
Bundlinjen i 2015 var et minus på 1,2 mio. kr. På det tidspunkt begyndte TG at tale 
med kommunen om det. Pengene følger barnet, og hvis der ingen børn ér, så ved 
man, at så er der ingen penge.  
 
Det kunne godt være, at den oversigt, [områdelederen]havde vist bestyrelsen, viste et 
overskud på en halv million, men TG havde aldrig forestillet sig, at der ville komme et 
overskud på en halv million. I 2014 kunne man få det til at hænge sammen, men man 
vidste, at der ville være problemer i 2015 på grund af åbningstid og sikkerhed i 
Gyngehesten." 
 
Af TG's mail af 6. september 2016 til direktør PHS om økonomien (bilag 3 b) fremgår 
følgende om de udeståender i Lions Børnehuse, som han som bestyrelsesformand tog 
sig af, herunder de ikke-færdiggjorte kommunale bygninger i Solhuset og Børnehuset 
samt økonomien i Gyngehesten, angiveligt som følge af forældreflugt fra institutionen 
og krav om et minimum af medarbejdere i forhold til at overholde åbningstiden: 
 
"Her er min egen huskeseddel, som du også får.  
Der er mange småting, som bare er irritationsproblemer. Vi har talt om problemerne i 
flere sammenhænge. Men der er ikke rigtigt sket noget. 
Al kontakt fra bestyrelsen til forældre sker via [områdelederen], men f.eks. lys på 
Solhuset  parkeringsplads har man haft fat i mig omkring. 
 
Mange hilsner (…) 
  
SOLHUSET  

• Solafskærmning virker stadig ikke optimalt  
• Ventilation virker stadig ikke optimalt  
• Der er ingen lys på Solhuset parkeringsplads (fuldstændig mørkt og farligt for 

forældre, børn og medarbejdere og færdes, de kan intet se)  
• Der er problemer med store vandmængder på legepladsen, og derfor spærres 

dele af legepladsen til tider af.  
 
Der er som en sauna i Solhuset, fugtigt og klamt udendørs, nogle stuer og 
badeværelser har ekstrem høje temperaturer.  
Der er risiko for farlige situationer på parkeringspladsen, hvis ikke lys udbedres  
 
BØRNEHUSET  

• Vi mangler budget til flytteomkostninger ca. 150.000-180.000 kr. (vi kan ikke 
offentliggøre en flyttedato før dette er på plads)  

• Værksteder og stalde på legepladsen er ødelagt, der er ikke afsat budget til at 
udbedre skaberne. Omkostning ca. 100.000 kr. (derfor skal hele dette området 
spærres af når vi flytter ind)  

• Vi mangler toilet tilknyttet det ene værksted, så vi kan have en børnegruppe 
ude i værkstederne hele dagen.  

• Der er ikke afsat midler til garderobepladser til børnene. Man kan ikke bare 
antage, at det vi har i de eksisterende institutioner kan flyttes, garderobernes 
størrelser skal passe i mål, da de skal hænge i gangarealerne, som også er 
flugtveje. (der er krav og regler fra Beredskabet)  



Hørsholm Kommune – Lions Børnehuse  Side 37 af 83 
14. august  2017 bdh/kahh 
 

 

• Der er ikke ind tænkt lydanlæg fra vuggestuen og ud i liggehallen, så vi kan 
høre børnene der sover udenfor i liggehallen.  

• Der er ikke ind tænkt telefonløsninger så medarbejderne kan tage telefonen. 
Som det p.t. er kan vi ikke altid tage telefonen når den ringer.  

• Der er stadig problemer med hegnssikkerheden. (jeg tjekker i dag om der er 
lavet noget på hegnet) Børnene kan nemt kravle direkte ud på banestien.  

 
Så der en stadig en del opgaver der ikke er på plads før institutions drift.  
Ejendomme mener de kan overdrage bygningen og er færdige med deres arbejde. 
BEKYMRENDEIIIIIII  
 
ØKONOMI særligt GYNGEHESTEN  
Det er to år siden en lukning af Gyngehesten blev annonceret. Meget naturligt skete 
der en flugt fra institutionen. Naturligvis er medarbejderstaben indskrænket, men der er 
et minimum for, hvor få ansatte der kan være hvis åbningstid etc. Skal overholdes. 
Derfor er der oparbejdet et stort underskud, som ikke kan relateres til LIONS drift."  
 
Det længst siddende menige medlem af den nuværende bestyrelse, KML, har forklaret 
således: 
 
"KML forklarede, at økonomien var rigtig god i starten. De første år med NWN var der 
gode overskud. Ca. 750.000 kr. ved udgangen af 2012 og 400.000 kr. ved udgangen 
af 2013. Der var vist nok et lille minus i 2014. Bestyrelsen gennemgik altid økonomien 
på sine møder. Det var poster såsom udendørsarealer og løn. Det var ikke en 
gennemgang ned på den enkelte toiletrulle, men den daglige drift og forbruget. Der 
forelå økonomirapporter, som [områdelederen]skaffede. KML ved ikke hvordan – altså 
om [områdelederen]selv kunne trække økonomirapporterne, eller om hun skulle hente 
dem i kommunen.   
 
Bestyrelsen bad [områdelederen]om at tale med kommunen i forbindelse med 
lukningen af Gyngehesten, fordi det var penge ud ad vinduet at skulle holde normal 
åbne-/lukketid med så få børn. 
 
(…) 
 
KML bemærkede, at økonomi var på dagsordenen på hvert bestyrelsesmøde, men at 
det som tidligere nævnt udviklede sig til ikke at være en gennemgang på grundlag af 
rapporter fra kommunen. I stedet var det [områdelederens]Excel-ark, som ikke var et 
egentligt budget. [Områdelederen]var ikke økonom. 
 
(…) 
 
KML forklarede, at hun var klar over, at frokostordningen og lukning af Gyngehesten 
ville generere et underskud på henholdsvis ca. 1 og 2 mio. kr. Der var gode 
forklaringer på minus-tallene. Der var styr på, at det var Gyngehesten og 
frokostordningen, der genererede dem. Gyngehesten var der en proces for. Her kunne 
bestyrelsen hverken gøre fra eller til, og med hensyn til frokostordningen gjorde 
bestyrelsen, hvad den kunne for at få klarhed over sagen. Bestyrelsen havde således 
spurgt kommunen om frokostordningen siden udgangen af 2015, hvor underskuddet 
på frokostordnen var omkring 1,2 mio. kr., så bestyrelsen kunne få mulighed for at 
gøre noget ved sagen og lukke det hul, der måtte være. Bestyrelsen havde dog ikke 
kunnet få noget at vide fra kommunen. Bestyrelsen havde henvendt sig via 
[områdelederen]. [Områdelederen] var bestyrelsens kontakt til kommunen. Efter at 
[områdelederen]var ude af billedet, fik bestyrelsen fortsat kun henholdende svar fra 
kommunen. Bestyrelsen havde ikke adgang til tallene og var afhængige af kommunen. 
Bestyrelsen havde fortsat ikke fået klarhed over frokostordningen" 
 



Hørsholm Kommune – Lions Børnehuse  Side 38 af 83 
14. august  2017 bdh/kahh 
 

 

Hørsholm Kommunes centerchef for Økonomi og Personale, TR, har som også angivet 
under punkt 3.5 ovenfor forklaret således:  
 
"TR oplyste, at DOS i løbet af 2016 lagde mærke til, lønforbruget var stabilt trods 
faldende børnetal. HBV gjorde vist også [områdelederen]og bogholderen uformelt 
opmærksom på dette et par gange, men det er jo den budgetansvarlige, der prioriterer. 
TR oplyste, at hvis der havde været tale om en kommunal daginstitution, så ville DOS 
have givet besked om, at udgifterne skulle tilpasses, så lønforbruget kom til at passe til 
antallet af børn.  
 
TR oplyste, at Lions Børnehuses underskud på godt 1 mio. kr. i 2015 stort set skyldtes 
madordningen. Det var i løbet af 2016, at der opstod underskud på 2-2,5 mio. kr. på 
grund af ubalance mellem lønudgifter og faldende børnetal. Hertil kom madordningen 
og de personalerelaterede udgifter.  
 
I økonomiafdelingen kunne TR ikke se, at det i Lions Børnehuse i 2016 var ved at 
skride med 4 mio. kr., fordi man her så på politikområder og ikke var nede på 
institutionsniveau.  
 
DOS har sagt til TR, at de i løbet af 2016 kunne se, at der var ubalance i økonomien 
for Lions Børnehuse, fordi lønudgifterne var uændrede, og at de samtidig havde 
faldende børnetal. Der var ikke som sådan noget usædvanligt i, at man i en sådan 
proces havde identificeret ubalancer. Det var dårlig styring, og det havde DOS været 
opmærksom på. I tilfældet med Lions Børnehuse blev det lidt mudret af, at der var flere 
ubalancer i spil. Der var en madordning, der ikke hvilede i sig selv. Der var det 
faldende børnetal, som krævede tilpasning af medarbejdere. Og så var der som det 
sidste kontoen for personale- og brugerrelaterede udgifter, som var den konto, de 
usædvanlige økonomiske dispositioner vedrørte." 
 
Som det ses, synes der både i bestyrelsen og kommunen at have været en fælles 
oplevelse af, at den selvejende institution Lions Børnehuse med stigende hastighed i 
2015 og navnlig 2016 akkumulerede underskud som følge af faldende børnetal og 
manglende kapacitetstilpasning hertil samt underskud på frokostordningen. Parterne 
synes også at have haft en fælles forståelse af, at man måtte i dialog med hinanden 
herom, uanset om der var tale om "dårlig styring" som nævnt af TR eller forældreflugt 
fra Gyngehesten som fremført af bestyrelsen. Hos begge parter var fokus på antallet af 
medarbejdere i forhold til børnetallet samt en frokostordning, der ikke som forudsat 
hvilede i sig selv. Hertil kom de økonomiske uregelmæssigheder, der foreløbigt er 
anslået til 2 mio. kr., men som hverken bestyrelsen eller kommunen efter det oplyste 
var opmærksom på. Et møde afholdt mellem direktøren for Børn og Kultur, formanden 
for Børne- og Skoleudvalget, Centerchefen for Dagtilbud og Skole, en 
økonomimedarbejder fra Center for Dagtilbud og Skole og daværende formand og 
næstformand for Lions Børnehuse (TG og JTJ) samt områdelederen i september 2016, 
synes heller ikke at have givet anledning til spørgsmål om uregelmæssigheder af den 
karakter, der blev afdækket i begyndelsen af december 2016.  
 
3.7 Bestyrelsesmøder 2015-2016 og øvrige oplysninge r om økonomi 
Formelt om bestyrelsesmøder mv. 
Af bilag 5 til denne rapport fremgår det materiale, KL-konsulenterne har modtaget 
vedrørende dagsordener for og referater af bestyrelsesmøder i bestyrelsen for det 
selvejende område Lions Børnehuse, samt de dokumenter, der har været behandlet i 
den forbindelse. Da der ikke har været nogen egentlig bestyrelsesprotokol med 
fortløbende sidenummerering, er det usikkert, om alt relevant materiale har foreligget 
for KL-konsulenterne. Der er også usikkerheder forbundet med referaterne, fordi det 
ikke klart fremgår, om bestyrelsen har godkendt disse, fx ved deres underskrift eller på 
det efterfølgende bestyrelsesmøde.  
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Af bilag 5 fremgår, at der i både 2015 og 2016 blev afholdt de fem ordinære 
bestyrelsesmøder, der er foreskrevet i vedtægternes § 5, stk. 2, som et minimum. 
Hertil kom ét ekstraordinært bestyrelsesmøde i foråret 2016 i anledning af et hastigt 
voksende budgetunderskud som følge af manglende belægning af børn og dermed 
færre driftsmidler efter princippet om pengene-følger-barnet. Møderne blev afholdt 
således: 
 
Der blev i 2015 afholdt bestyrelsesmøder på følgende datoer: 
 

• 14. januar 2015 
• 5. marts 2015 
• 3. juni 2015 
• 18. august 2015 
• 7. december 2015 

 
Der blev i 2016 afholdt bestyrelsesmøder på følgende datoer: 
 

• 1. februar 2016 
• 9. marts 2016 – ekstraordinært møde 
• Medio april 2016 – aflyst ekstraordinært møde  
• 17. maj 2016 
• 22. august 2016 
• 22. november 2016 
• 19. december 2016 

 
I 2015 og 2016 efter sammenlægningen til tre huse i Lions Børnehuse synes 
bestyrelsen ifølge bestyrelsesmødereferaterne at have haft ni medlemmer i stedet for 
de vedtægtsmæssige otte medlemmer. Ifølge vedtægterne er bestyrelsen 
beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, dvs. et krav i 
2015 og 2016 om fem tilstedeværende medlemmer. Hertil kommer 
forretningsordenens krav om formandens eller næstformandens tilstedeværelse. I 
2015 var bestyrelsen beslutningsdygtig på fire af de fem møder. I 2016 var bestyrelsen 
beslutningsdygtig på to møder, mens det for de resterende fire møder, herunder det 
ekstraordinære, ikke fremgår, hvem der var til stede. Det kan derfor ikke konstateres, 
om bestyrelsen var beslutningsdygtig på disse fire møder i 2016.  
 
Der foreligger indkaldelser til alle fem ordinære bestyrelsesmøder i 2015 samt de fire 
ordinære og ét ekstraordinært bestyrelsesmøde i 2016, der blev afviklet, før de 
økonomiske uregelmæssigheder blev opdaget omkring 1. december 2016. 
 
Det er karakteristisk for indkaldelserne til bestyrelsesmøderne, som blev udsendt af 
områdelederen, at dagsordenspunkterne er delt i to grupper, således at der først er en 
gruppe dagsordenspunkter med orienteringspunkter og derefter en gruppe 
dagsordenspunkter til drøftelse.  
 
Der foreligger ikke-godkendte mødereferater af de 5 bestyrelsesmøder i 2015 og fra 
møderne i februar og december 2016. Fra møderne i maj, august og november 2016 
foreligger alene noter. Fra august-mødet er der tale om noter fremsendt til 
områdelederen med henblik på tilretning og udsendelse. Fra november-mødet 
foreligger renskrevne noter, som et bestyrelsesmedlem har fremsendt til KL-
konsulenterne via JTJ. Endvidere foreligger et referat af et ekstraordinært 
bestyrelsesmøde i marts 2016, der primært omhandlede normeringer. 
 
Indholdsmæssigt om bestyrelsesmøderne mv.  
Forbrug/Budgetopfølgning 
Det fremgår af indkaldelserne til bestyrelsesmøde, at status i form af budget – "år til 
dato"-forbrug – har været et fast orienteringspunkt på de ni ordinære 
bestyrelsesmøder, der har været afholdt, inden de økonomiske uregelmæssigheder 
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blev opdaget. Der har således ikke været tale om et punkt til drøftelse. Der er ikke 
udsendt økonomioversigter sammen med mødeindkaldelserne. KL-konsulenterne har 
kunnet konstatere, at der ved en enkelt lejlighed – i sommerferien den 1. juli 2015 – af 
områdelederener blev udsendt en oversigt vedrørende budget - forbrug 2015 dateret 
26. juni 2015, som er af helt overordnet karakter. Der er formentlig tale om den fil, der 
er vedhæftet en mail af 1. juli 201524, og som efter sin ordlyd omhandler "½ års 
regnskab for Lions Børnehuse", som ifølge områdelederen er undersøgt sammen med 
kommunens regnskabsafdeling. Der forventedes overskud på ca. 500.000 kr. for hele 
året, 2015.  
 
Den nuværende bestyrelsesformand har i forbindelse med interview med KL-
konsulenterne udleveret eksempel på de oversigter, der blev udleveret på 
bestyrelsesmøderne (se bilag 1 a vedrørende bestyrelsesmødet i august 2016). Der er 
tale om et helt overordnet detaljeringsniveau, der ikke indeholder oplysninger om de 
enkelte konti, herunder kontoen for personale- og brugerrelaterede udgifter 
(aktivitetsrelaterede udgifter). Det længst siddende menige bestyrelsesmedlem har 
desuden i en mail af 9. december 2016, kl. 6.48, til bestyrelsen bemærket om det 
forhold, at bestyrelsen til mødet i november 2016 ikke kunne få en økonomirapport, at 
dette "aldrig er sket i mine fire år i bestyrelsen".  
 
Det ses heller ikke af referaterne, om der har været udleveret materiale på møderne 
vedrørende orienteringspunktet om forbrug "år til dato", bortset fra mødet i marts 2015. 
Det er dog ikke angivet, hvilket materiale der er omdelt på dette møde, og KL-
konsulenterne har ikke kunnet identificere, hvilket materiale der konkret forelå, blandt 
de modtagne dokumenter.  
 
På dette grundlag må det lægges til grund, at der har været omdelt materiale 
vedrørende "år til dato"-forbrug, men at dette materiale har været af meget overordnet 
karakter, og uden oplysninger om det specifikke forbrug på kontoen for personale- og 
aktivitetsrelaterede udgifter. Det svarer til, hvad bestyrelsesmedlemmerne har forklaret, 
se ovenfor punkt 3.6. 
 
Af referaterne fremgår vedrørende ovennævnte orienteringspunkt: 
 

14. januar 2015 Overskud på 400-500.000 kr. for 2014. 
5. marts 2015 Budgettet år til dato er forbrugt. Budgettet følges tæt. 
3. juni 2015 Budgetterne stemmer ikke. 43 % af budgettet er brugt. 

Det er lavt i forhold til forventet. Områdeleder undersøger. 
18. august 2015 Pt. overskud på 500.000 kr. 
7. december 2015 Forventet underskud på 50.000 kr. i 2015. 
1. februar 2016 Underskud på 1 mio. kr. for 2015. 
17. maj 2016 (noter) Økonomi ser fin ud – Dog pludseligt stort underskud i 

2015, da kommunens underskud på madordning er sendt 
videre til Lions Børnehuse uden videre forklaring.  

22. august 2016 (noter) Udfordret på økonomi pga. faldende børnetal. Forventet 
underskud på 1.800.000 kr. 

22. november 2016 Ikke muligt at printe budget og økonomirapport år til dato 
– eftersendes. "Vi følger budgettet, men med stort 
efterslæb på pengene følger barnet efter 
sammenlægningen af Gyngehesten og Troldekrogen. 
Dette er et punkt til forhandling med kommunen, idet 
sammenlægningen har varet over 2 år, og beløbet derfor 
nærmer sig 2 mio. kr." 

 
Budget 
Der er, så vidt ses, udsendt budgetmateriale i forbindelse med bestyrelsesmøderne tre 
gange i henholdsvis januar og marts 2015 og i august 2016. Desuden stilles 
                                                      
24 Jf. Bilag 1 e, 1 og 2 
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bestyrelsen i udsigt, at der vil blive eftersendt materiale til brug for drøftelse af budget 
(årstal ikke angivet) på mødet i august 2015. KL konsulenterne har ikke modtaget 
dokumenter, der i den forbindelse er eftersendt eller omdelt.  
 
Det fremgår således af de modtagne dokumenter, at der 26. januar 2015 i forlængelse 
af bestyrelsesmødet den 14. januar 2015 er udsendt en mail af områdelederen til 
bestyrelsen, i hvilken budgettal er skrevet ind, fordelt på de enkelte huse vedrørende 
tre helt overordnede "klumper": aktivitetsrelaterede udgifter, indvendig vedligehold og 
terræn (mail af 26. januar 2015, kl. 11.41 fra områdelederen til bestyrelsen). Med 
mailen fulgte vedhæftet en "samlet oversigt over budget for Lions Børnehuse 2015", 
der en rapport trukket fra kommunens økonomisystem25.  
 
Der er udsendt råderumsforslag vedrørende Lions Børnehuse til bestyrelsen med mail 
af 4. marts 2015 fra områdelederen ("Råderum og budgetforslag") til brug for drøftelse 
af budget (uden angivelse af årstal) på bestyrelsesmøde den 5. marts 2015. 
Dokumentet vurderes ikke at have betydning for nærværende undersøgelse. 
 
Ligeledes er der sammen med dagsordenen til mødet den 22. august 2016 til brug for 
drøftelse udsendt "Forslag til budgetreduktioner og budgetønsker, budget 2017-2020, 
BSU". Dokumentet omhandler ikke forhold specielt vedrørende Lions Børnehuse, men 
angår hele Hørsholm Kommunes børne- og skoleområde under ét. Dokumentet 
vurderes ikke at være at betydning for nærværende undersøgelse. 
 
Der foreligger ikke for KL-konsulenterne på grundlag af det modtagne materiale 
oplysninger om, at bestyrelsen i 2015 og 2016 har modtaget eller behandlet 
budgetoplysninger, bortset fra ovennævnte oversigt for 2015, med et 
detaljeringsniveau, der synliggjorde konti som for eksempel kontoen for personale- og 
brugerrelaterede udgifter (aktivitetsrelaterede udgifter). 
 
Andre forhold vedrørende økonomi og drift  
Det fremgår af mødeindkaldelser og referater, at etableringen af Børnehuset og 
økonomi i den forbindelse har været et punkt til drøftelse eller orientering på alle 
møder i både 2015 og 2016.  
 
I 2016 var det faldende børnetal, normering og besparelsesmuligheder i den 
forbindelse genstand for orientering eller drøftelse på alle møder, herunder på et 
ekstraordinært møde i marts 2016, blandt andet i forbindelse med pengene-følger-
barnet-oversigter. 
 
Desuden har Solhuset flere gange været genstand for drøftelse, blandt andet i juni 
2015 og alle møder i 2016 til og med november-mødet. Det fremgår af referaterne, at 
der var mange kontakter til kommunen for at få driften til at køre og om mangler ved 
bygningen, der skal udbedres. 
 
Gyngehesten har været genstand for drøftelser med hensyn til personaletimer og 
normering (januar og august 2015 samt februar 2016). 
 
Udkast til ny driftsoverenskomst har været genstand for drøftelse i juni 2015 og 
orientering i august 2015 samt august 2016. Bestyrelsen ønskede blandt andet 
tydeliggjort, hvad der menes med "mål og rammer", at bestyrelsen har 
ansættelseskompetencen, mere dialog med kommunen, og at driftsoverenskomsten 
skrives uddybende nok til, at nye bestyrelsesmedlemmer forstår den.26  
 

                                                      
25 Bilag 1 d 
26 Jf. referat af bestyrelsesmøde den 18. august 2015 
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Opsummering af indhold 
Indholdsmæssigt synes bestyrelsesmøderne at have båret præg af, at 
budgetopfølgning var et orienteringspunkt, og at der til grund for orienteringen fra 
områdelederens side alene har foreligget oversigter af meget overordnet karakter, der 
ikke har inkluderet hovedkonti – formentlig primært oversigter (Excel), som 
områdelederen selv har udfærdiget.  
 
Bestyrelsen har haft drøftelser af økonomisk karakter, men dette har primært været i 
forbindelse med udfordringer i forhold til det faldende børnetal og normeringen i de 
forskellige huse under Lions Børnehuse baseret på pengene-følger-barnet-oversigter.  
 
Derudover har en række sammenlægninger, flytninger og nybyggeri samt økonomi i 
den forbindelse været genstand for drøftelser på de fleste bestyrelsesmøder. 
 
Bestyrelsesmedlemmernes forklaringer 
Nedenfor følger bestyrelsesmedlemmernes forklaringer om forskellige emner i 
forbindelse med bestyrelsesarbejdet.  
 
Sammenlægninger af institutioner, herunder den kommunale institution Troldekrogens 
overgang til selveje i Børnehuset under Lions Børnehuse, og de i denne forbindelse 
mange drøftelser på bestyrelsesmøder, herunder om de regnskabsmæssige 
udfordringer 
Den nuværende bestyrelsesformand, JTJ, har forklaret således: 
 
"[D]et var kommunens beslutninger alene. JTJ blev medlem af forældrerådet i den 
kommunale Troldekrogen i oktober 2014. Hun oplevede processen med de politiske 
beslutninger som frustrerende blandt andet på grund af manglende information og 
kommunikation fra kommunens side om den sammenlægning af Gyngehesten og 
Troldekrogen til én selvejende daginstitution i det nye børnehus, som Børne- og 
Skoleudvalget havde besluttet den 25. november 2014. (…)  
 
JTJ oplyste, at personalet i Troldekrogen blev virksomhedsoverdraget pr. 1 maj 2015. 
(…) JTJ oplyste videre, at Hørsholm Kommune ikke samtidig gennemførte denne 
ændring fra kommunal til selvejende i sine systemer. Derfor var det ifølge JTJ i hele 
2015 ikke muligt at modtage de korrekte tal, budget, regnskab samt pengene-følger-
barnet-oversigt samlet set for Lions Børnehuse, idet Troldekrogen ikke fremgik af 
oversigter for Lions Børnehuse, men stadig var opført under de kommunale 
daginstitutioners oversigter, budgetter og regnskaber mv" 
 
Den tidligere bestyrelsesformand, TG, har forklaret således: 
 
"Efter at TG var kommet med i bestyrelsen i 2014, besluttede kommunens 
økonomiudvalg i efteråret 2014 i forbindelse med budgettet for 2015 at lukke ned for 
Gyngehesten, der var en del af det selvejende område Lions Børnehus, og for 
Troldekrogen, der var en kommunal institution, og samle dem i det nye Børnehuset i 
Ådalsparkens lokaler. Det var kommunens beslutning. Bestyrelsen for Lions 
Børnehuse var imod lukningen af Gyngehesten, men når det skulle ske, ville 
bestyrelsen have, at det nye Børnehuset skulle være selvejende. 
 
(…) 
 
Det havde fatale følger, at kommunen besluttede at lukke den selvejende 
Gyngehesten og flytte den til det nye Børnehuset. Gyngehesten lå i den anden ende af 
byen, og forældrene ville ikke have deres børn i Børnehuset, der lå langt væk fra deres 
bopæl. 
 
(…) 
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Driftsoverenskomsten blev aldrig ændret i anledning af sammenlægningen og 
flytningen. Det var noget, man skulle arbejde med i bestyrelsen, når nogle af de andre 
store problemer var løst. Det, der fyldte var byggeriet, selve sammenlægningen og den 
overordnede økonomi for institutionen på grund af lukningen og faldende børnetal." 
 
Det længst siddende menige medlem af den nuværende bestyrelse, KML, har forklaret 
således: 
 
"Løvehuset, hvor KML kom fra, fyldte ikke så meget, fordi den var den mindste af 
institutionerne og Løvehuset havde altid kørt godt. Solhuset havde en masse vrøvl 
med de fysisk rammer (driften). Børnehuset var der også bøvl med på grund af 
sammenlægningen og flytning til Ådalsparkvej. Der var en stor byggesag. Der var ikke 
meget snak om Løvehuset på bestyrelsesmøderne." 
 
Samspillet med kommunen og bestyrelsens indsigt i de økonomiske  
Den nuværende bestyrelsesformand, JTJ, har forklaret således: 
 
"JTJ havde opfattelsen af, at det [mødet med økonomigennemgang, hvis forberedelse 
i kommunen afslørede de økonomiske uregelmæssigheder – KL-konsulenternes 
tilføjelse] var ét af de jævnlige møder om økonomien, som [områdelederen]havde og 
skulle have med kommunen. [Områdelederen]og den daværende centerchef for 
dagtilbud, HDR, var som hund og kat. [Områdelederen]ville gerne have kommunen så 
langt væk som muligt. Det var først på dette tidspunkt – efter kommunens afsløring af 
økonomiske uregelmæssigheder, at den nuværende centerchefen for dagtilbud og 
skole siden 1. august 2016, HBV fortalte bestyrelsen, at det var svært at få sat disse 
møder med [områdelederen]op. JTJ forstod ikke, hvorfor kommunen ikke henvendte 
sig til bestyrelsen om disse vanskeligheder med at få områdelederen til at møde op til 
økonomigennemgang, når bestyrelsen er arbejdsgiver for områdelederen og 
økonomisk ansvarlig.  
 
Det var ellers JTJ's opfattelse, at [områdelederen]talte jævnligt med kommunen, også 
om økonomi. [Områdelederen]refererede hele tiden til samtaler med 
administrationen/kommunen. JTJ anede ikke, at der var en Lions bogholder. Hver 
gang [områdelederen]skulle have nogle rapporter, var det kommunen, de skulle have 
dem fra. JTJ så ikke selv papirerne, men [områdelederen]fortalte hele tiden om 
kontakter med kommunen/økonomiafdelingen. Det var JTJ's opfattelse, at 
[områdelederen]holdt de jævnlige møder med økonomigennemgang med kommunen 
ca. én gang i kvartalet. 
 
(…) 
 
Bestyrelsen så kun nogle selvlavede overordnede Excel-ark, som kom fra 
[områdelederen]. [Områdelederen]lavede disse, fordi der var rod i kommunens 
systemer. Kommunen havde ifølge [områdelederen]overført regnskabet for den 
sammenlagte institution, men ikke budgettet. Derfor så det ud, som om man havde 
man overforbrug på alle poster på de rapporter, der kom fra kommunen. 
[Områdelederen]forklarede bare mundtligt ud fra Excel-arket.Tallene i Excel-arkene var 
[områdelederens] estimat af det forventede årsresultat. (…) De så ingen detaljer (…) 
Det forventede overskud for 2016 var 297.180 kr. 
 
(…) 
 
De fik aldrig noget samlet om økonomien – kun pengene-følgerbarnet- oversigter. Man 
kunne se, at [områdelederen]fik oversigterne fra kommunen, for kommunens 
institutioner stod også på oversigterne. 
 
JTJ forklarede, at bestyrelsen foretog budgetopfølgning på stort set hvert møde siden 
juni 2015, hvor JTJ tiltrådte bestyrelsen. Det skete på grundlag af 
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[områdelederens]mundtlige beretning og de mærkelige Excel-ark. JTJ efterlyste 
ordentligt regnskab. [Områdelederen]svarede, at det skulle [områdelederen] nok sørge 
for, lige så snart det var kommet på plads i kommunens system. 
 
(…) 
 
JTJ ville blot bemærke, at bestyrelsen havde haft fuld tiltro til [områdelederen]. Det, 
[områdelederen]havde fremlagt på bestyrelsesmøderne, viste et helt andet positivt 
billede af økonomien. Bestyrelsen var blevet ført bag lyset. 
 
(…) 
 
Det stod i driftsoverenskomsten, at kommunen lavede budget, og at institutionen skulle 
holde sig inden for rammerne. Det var JTJ’s overbevisning, at hvis institutionen 
overskred budgettet, så ville bestyrelsen høre noget fra kommunen. JTJ forklarede, at 
økonomichefen TR fra kommunen på økonomimødet den 6. februar 2017 forklarede 
bestyrelsen, at Hørsholm Kommune reagerede med tilsyn, hvis overskridelse på 
totalen var over 15 %. TR havde forklaret, at kommunen ikke så på såkaldte 
mellemposter (fx løn eller aktiviteter), og at dette var en generel 
budgetopfølgningspolitik, der også gjaldt de kommunale institutioner. Det er 
dagtilbudschefen, der kigger på de kommunale daginstitutioner. Lions Børnehuse 
kunne godt få et check ved lavere budgetgrænser, hvis man bad om det. JTJ fandt en 
grænse på 15 % af totalen for at være umådelig høj." 
 
Den tidligere bestyrelsesformand, TG, har forklaret således: 
 
"Lions Børnehuse har to samarbejdspartnere. Det er områdelederen, og det er 
kommunen. 
 
(…) 
 
TG betragtede Hørsholm Kommune som forretningsfører. De havde det hele – forstået 
på en måde, at de havde personaleadministrationen og ejendomsadministrationen og 
økonomien. TG anede i sin formandstid ikke, at der var ansat en bogholder i butikken, 
og derfor vidste han af gode grunde heller ikke, hvem der i sin tid havde ansat 
vedkommende. Det eneste han vidste var, at bogføringen skete direkte i det 
kommunale økonomisystem. TG brugte vel et par timer hver 14. dag på hvervet som 
formand. Han betragtede det ikke som sin opgave som formand at vide noget om, 
hvordan tingene blev tastet ind. Han og den øvrige bestyrelse havde det overordnede 
ansvar og skulle ikke interessere sig for den slags detaljer. Hvis sådan noget skulle 
fungere, så var det noget, områdelederen skulle have styr på. TG så sådan på det, at 
hvis der var uregelmæssigheder, så regnede han med, at han ville høre om det fra 
kommunen, nøjagtigt som det var sket. 
(…) 
 
TG forklarede, at han aldrig så nogen bilag. Hvis TG som formand skulle vende bilag, 
så var det et helt andet job, og så talte vi ikke om frivilligt arbejde. 
 
Kommunen havde et kasse- og regnskabsregulativ, men der kom ikke nogen fra 
økonomiafdelingen og gennemgik regulativet. Det var TG’s holdning, at hvis 
områdelederen svigtede, skulle forretningsføreren træde i karakter. Hvis ingen kom til 
bestyrelsen og sagde noget, så havde bestyrelsen ingen viden. (…) TG vidste heller 
ikke, at nogle af medarbejderne i Lions Børnehuse var udstyret med dankort. Men 
lederne inklusive [områdelederen]havde dankort med direkte adgang til 
kommunekassen, selv om [områdelederen]strengt taget ikke var ansat i kommunen. 
Dankortene var, TG bekendt, knyttet til kommunekassen – kommunen måtte ikke have 
afstemt kontoen i lang tid. 
 
(…) 
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I sin vildeste fantasi forestillede TG sig ikke, at han som formand og 
bestyrelsesmedlem skulle sidde og kigge efter, om [områdelederen]snød. Bestyrelsen 
skulle kigge på dét, som [områdelederen]lagde frem. Bestyrelsen havde en ventil til 
detaljerne, en forretningsfører. Bestyrelsen havde det overordnede ansvar, og TG 
bragte det flere gange op over for PHS, HRD og kommunaldirektøren, at der ville blive 
et underskud af en klækkelig størrelse. (…) Dette var også årsagen til, at TG sendte en 
mail til PHS den 6. september 2016. 
 
(…) 
 
Adspurgt om det årlige sparrings- og vejledningsmøde om økonomien, som TR’s 
medarbejdere holdt med Lions Børnehuse – også i 2014 og 2015 – svarede TG, at han 
ikke havde hørt om disse møder før, efter at det hele var sket, og han fik heller ikke 
referater. (…) 
 
Adspurgt om de 4 årlige budgetopfølgninger, hvor Lions Børnehuse ifølge TR også 
skulle melde ind om det foreløbige forbrug og forventning om årets resultat, forklarede 
TG, at bestyrelsen ikke var inviteret med til at gøre tanker om dette – hverken af 
[områdelederen]eller af kommunen.  
 
TG vidste godt, at der var 4 årlige budgetopfølgninger, men bestyrelsen fik ikke 
materiale – hverken før eller efter – i den anledning. 
 
(…) 
 
TG forklarede videre, at han og [områdelederen]særligt i starten havde holdt formøde 
for at planlægge dagsordenen til bestyrelsesmøde. TG havde efterlyst regnskabet for 
2015.  
 
(…) 
 
TG havde aldrig set noget revideret regnskab, og det er hans opfattelse, at der ikke de 
sidste 10-15 år har foreligget et revisorgodkendt regnskab. 
 
(…)" 
 
Det længst siddende menige medlem af den nuværende bestyrelse, KML, har forklaret 
således: 
 
"KML forklarede, at der altid havde været problemer med at få tingene fra kommunen. 
Hver gang, der var det ene eller andet [områdelederen] ikke kunne komme igennem 
med i kommunen, gik NWN så selv til kommunen. KML antog, at TG ikke gjorde det 
samme. TG havde i hvert fald sagt, at han troede, at [områdelederen] selv klarede det. 
 
Dét med at lukke Gyngehesten, havde bestyrelsen ingen rolle i. Bestyrelsen var 
naturligvis imod det og ville ikke have gjort det. Det var kommunen, der besluttede, at 
Gyngehesten, der var selvejende, skulle lægges sammen med Troldekrogen, der var 
kommunal. KML forklarede, at ”Det var nok i virkeligheden her, det gik op for os i 
bestyrelsen, hvor lidt vi faktisk havde at sige som selvejende kontra eksempelvis en 
kommunal institution”. Lions Børnehuse havde ikke haft nogen indflydelse på disse 
beslutninger – eller godkendt, at sådan skulle det være. Der var heller ikke 
vedtægtsændringer. Bestyrelsen havde blot fået at vide, at der ville komme en 
sammenlægning, og at de to sammenlagte institutioner ville blive flyttet ned i det nye 
Børnehuset, der efterfølgende blev en del af Lions Børnehuse. 
 
(…) 
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KML forklarede, at bestyrelsen fortsat havde en økonomisk gennemgang og en 
generel daglig snak med lederne i institutionerne. Bestyrelsen havde ikke tilsyn med 
[områdelederen]som sådan. KML holdt mere øje med sin egen institution, Løvehuset. 
KML vidste ikke, at der var dankort knyttet til Lions Børnehuse. [områdelederen]var 
knyttet til et andet hus, Solhuset.  
 
Økonomirapporterne fra kommunen stoppede med at komme. KML erindrede ikke 
præcist hvornår – måske ved udgangen af 2015. Bestyrelsen efterspurgte rapporterne. 
[områdelederen]sagde, at der er noget galt i kommunen, og [områdelederen] begyndte 
at fremstille Excel-ark til møderne i stedet. De var jo ikke fyldestgørende, men det gav 
meget god mening, at [områdelederen]hev tal ud, for økonomirapporten var ærligt talt 
svær at læse. Bestyrelsen udskød for eksempel én gang økonomipunktet, fordi der 
åbenbart ifølge [områdelederen], var blækmangel i hele Hørsholm Kommune, og 
rapporterne derfor ikke kunne printes. Det så tilforladeligt ud. Der var også røde tal, så 
det var ikke, fordi det var rosenrødt. Bestyrelsen forholdt sig altid kritisk til de tal, de fik 
på møderne. 
 
(…) 
 
Bestyrelsen bad [områdelederen]om at tale med kommunen i forbindelse med 
lukningen af Gyngehesten, fordi det var penge ud ad vinduet at skulle holde normal 
åbne-/lukketid med så få børn. Det var KML’s indtryk, at der var et rigtig dårligt 
samarbejde mellem kommunen og [områdelederen]. [Områdelederen]var altid 
frustreret over kommunen til bestyrelsesmøderne. [Områdelederen]kunne aldrig få de 
relevante papirer. 
 
(…) 
 
KML forklarede, at den økonomiske administration lå i kommunen. Det var ikke, som 
der stod i driftsoverenskomsten. Bestyrelsen fik et årsresultat fra kommunen i form af 
et udtræk over året, som blev holdt op mod budgettet. [Områdelederen]fik det fra 
kommunen, og det var dét. 
 
(…) 
 
KML forklarede, at kommunen, så vidt hun var orienteret, udførte al administration. 
Det var først efterfølgende, at bestyrelsen blev klar over, at der var en bogholder, der 
havde bogført bilagene, hvorefter lederen af Solhuset havde anvist pengene. 
 
KML bemærkede, at kommunen ikke havde foretaget nogen gennemgang med 
bestyrelsen, og kommunen har også efterfølgende sagt, at den henvendte sig til 
[områdelederen]. KML forklarede, at bestyrelsen på intet tidspunkt modtog 
henvendelser fra kommunen om, at det var svært at få kontakt med [områdelederen]." 
 
Den negative økonomiske udvikling  
Den nuværende bestyrelsesformand, JTJ, har forklaret således: 
"JTJ forklarede, at hun havde hæftet sig ved, at det samlet set ifølge estimatet ville 
ende med et overskud. Hun efterlyste dog bl.a. på bestyrelsesmøderne ordentligt 
regnskabsmateriale hos kommunen gennem [områdelederen].  
 
Vi så først de endelige regnskabstal på mødet den 6. februar 2017. Det var ikke et 
regnskab i den forstand, men en økonomiopstilling.  
 
JTJ forklarede, at hun ikke tænkte noget særligt [om årsagen til de stigende underskud 
– KL-konsulenternes tilføjelse]. Der var jo udsigt til et samlet overskud. Det var kun på 
pengene-følger-barnet, at der var underskud. Der var på dette tidspunkt nedgang i 
børnetallet og uro om sammenlægning. Samtidig oplevede bestyrelsen også, at der 
var teknologisk knas med kommunens digitale løsning, så man ikke kunne skrive børn 
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op til det selvejende område, selv om der var plads. Men man kunne godt skrive børn 
op i de kommunale daginstitutioner." 
 
Den tidligere bestyrelsesformand, TG, har forklaret således: 
 
"TG forklarede, at økonomien i 2014 så fornuftig ud. I 2015 var der flugt fra 
Gyngehesten. Bestyrelsen fik aldrig årsregnskab. Det fik man heller ikke i 2014. TG 
havde ikke, da han tiltrådte som formand, lovet nogen at lave regnskab. NWN lavede 
det formentlig tidligere. TG vidste det dog ikke. Bestyrelsen havde ikke øje for, om der 
var andre årsager til underskud end Gyngehesten og faldende børnetal. Men han var 
som sagt klar over, at der ville komme et underskud. Bestyrelsen havde det 
overordnede ansvar og den vidste godt, at Gyngehesten var dyr, og at man skulle 
skille sig af med medarbejdere, men bestyrelsen vidste ikke, hvor hurtigt det ville være 
muligt at gøre det. Derfor havde han taget initiativ til dialogen med.27  
 
[Å]rsagen [til det stigende underskud – KL-konsulenternes tilføjelse] var det faldende 
børnetal. Bestyrelsen sad midt i kaos. Det var ikke sådan, at bestyrelsen sad og 
fokuserede på regnskaber. Det var igen det her med det overordnede ansvar. 
Bestyrelsens fokus var på det kaos, der var, fordi byggeriet ikke var færdigt. Dét ville 
bestyrelsen have styr på." 
 
Det længst siddende menige medlem af den nuværende bestyrelse, KML, har forklaret 
således: 
 
"KML forklarede, at økonomien var rigtig god i starten. De første år med NWN var der 
gode overskud. Ca. 750.000 kr. ved udgangen af 2012 og 400.000 kr. ved udgangen 
af 2013. Der var vist nok et lille minus i 2014. Bestyrelsen gennemgik altid økonomien 
på sine møder. Det var poster såsom udendørs-arealer og løn. Det var ikke en 
gennemgang ned på den enkelte toiletrulle, men den daglige drift og forbruget. Der 
forelå økonomirapporter, som [områdelederen]skaffede. KML ved ikke hvordan – altså 
om [områdelederen] selv kunne trække økonomirapporterne, eller om 
[områdelederen]skulle hente dem i kommunen. 
 
KML forklarede, at hun var klar over, at frokostordningen og lukning af Gyngehesten 
ville generere et underskud på henholdsvis ca. 1 og 2 mio. kr. [i 2016 – KL-
konsulenternes tilføjelse] Der var gode forklaringer på minus-tallene. Der var styr på, at 
det var Gyngehesten og frokostordningen, der genererede dem. Gyngehesten var der 
en proces for. Her kunne bestyrelsen hverken gøre fra eller til, og med hensyn til 
frokostordningen gjorde bestyrelsen, hvad den kunne for at få klarhed over sagen. 
Bestyrelsen havde således spurgt kommunen om frokostordningen siden udgangen af 
2015, hvor underskuddet på frokostordnen var omkring 1,2 mio. kr., så bestyrelsen 
kunne få mulighed for at gøre noget ved sagen og lukke det hul, der måtte være. 
Bestyrelsen havde dog ikke kunnet få noget at vide fra kommunen. Bestyrelsen havde 
henvendt sig via [områdelederen]. [Områdelederen] var bestyrelsens kontakt til 
kommunen. Efter at [områdelederen]var ude af billedet, fik bestyrelsen fortsat kun 
henholdende svar fra kommunen. Bestyrelsen havde ikke adgang til tallene og var 
afhængige af kommunen. Bestyrelsen havde fortsat ikke fået klarhed over 
frokostordningen." 
 
Opsummering af bestyrelsesmedlemmernes forklaringer  
Bestyrelsesmedlemmerne giver samstemmende udtryk for at have opfattelsen af, at 
områdelederen var den egentlige leder, at det skyldtes forhold hos kommunen, at 
bestyrelsen til stadighed ikke kunne få relevant materiale om økonomi, og at byggeri 
og udbedring af bygningerne trak ud, selv om områdelederen løbende lovede 
bestyrelsen at få kommunen til at rette de ting, der skulle rettes. 
Bestyrelsesmedlemmerne har haft en forventning om, at regnskabsmaterialet skulle 

                                                      
27 Se bilag 3 b, der er TG's mail af 6. september 2016 til direktør PHS. 
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komme fra kommunen. De interviewede bestyrelsesmedlemmer har forklaret, at de har 
haft kendskab til driftsoverenskomstens bestemmelse om regnskab og revision, men at 
bestemmelsen ikke har været praktiseret, og at driftsoverenskomsten i øvrigt var under 
revision. 
 
Bestyrelsesmedlemmerne har endvidere forklaret sammenstemmende, at der – når de 
spurgte til negative tal – altid blev givet plausible forklaringer fra områdelederens side. 
Alle bestyrelsesmedlemmer har haft forventninger om, at kommunen, som 
bestyrelsesmedlemmerne anså for bevillingsmyndighed og forretningsfører, ville lade 
høre fra sig, hvis der var noget galt. Ingen af medlemmerne har ifølge forklaringerne 
haft kendskab til, at Lions Børnehuse selv har haft en bogholder ansat. Ét af 
bestyrelsesmedlemmerne forklarer, at et forældrerådsmedlem i den enhed (Solhuset), 
som bogholderen skulle være tilknyttet, heller ikke kendte til pågældendes eksistens.  
 
Bestyrelsesmedlemmerne har endelig forklaret samstemmende, at de oplever, at de 
og kommunen er blevet snydt af områdelederen. De undrer sig over, at kommunen, 
hvis konti pengene er trukket fra, ikke har opdaget det noget før end sket. 
 
3.8 Administrationsopgaverne i Lions Børnehuse 
Enighed mellem parterne om ansvaret for administrat ionsopgaverne 
Hørsholm Kommune og Lions Børnehuse synes på det overordnede plan og i hvert 
fald inden denne sags opståen omkring 1. december 2016 at have været enige om, at 
en selvejende institution med driftsoverenskomst som driftsherre af en daginstitution er 
ansvarlig for økonomien og at institutionen har arbejdsgiveransvaret. Dette svarer også 
til gældende ret.  
 
Hørsholm Kommune og Lions Børnehuse er endvidere enige om, at kommunen 
udfører visse administrative opgaver for Lions Børnehuse, og at der ikke findes andet 
skriftligt materiale om fordelingen af Lions Børnehuses administrationsopgaver mellem 
bestyrelsen og kommunen samt indholdet af opgaverne end driftsoverenskomsten, se 
ovenfor punkt 3.4 om driftsoverenskomsten. 
 
Parterne er ligeledes enige om, at Hørsholm Kommune ikke har betalt 
administrationstilskud efter dagtilbudslovens § 35 eller på andet grundlag, fx efter 
aftale, til Lions Børnehuse til at løse administrationsopgaver selv – ved egne 
medarbejdere eller til at købe ekstern bistand hertil, når der bortses framidler til 
aflønning af en bogholder inden for den samlede budgetramme på lige fod med de 
kommunale daginstitutioner. 
 
Uenighed mellem parterne om administrationsopgavern e 
Mens der er enighed om, at det økonomiske ansvar ligger hos bestyrelsen, har 
bestyrelsen en fra kommunens forskellig opfattelse af, hvordan dette ansvar praktisk 
løftes. På grundlag af bestyrelsesmedlemmernes forklaringer må det lægges til grund, 
at bestyrelsesmedlemmer har antaget, at Hørsholm Kommune varetog  institutionens 
administrative opgaver i et samarbejde med områdelederen, og at kommunen med sin 
eksterne revision, der i et eller andet omfang også omfattede Lions Børnehuse, ville 
reagere, hvis der var noget galt med økonomien.  
 
Spørgsmålet om, hvilken betydning bestyrelsens opfattelse og forventning vedrørende 
rollefordelingen med hensyn til økonomien har for vurderingen af bestyrelsens 
erstatningsretlige ansvar, beror på en juridisk vurdering, der vil blive foretaget nedenfor 
punkt 5.  
 
Faktiske omstændigheder  vedrørende varetagelsen af  økonomiske 
administrative opgaver 
KL-konsulenternes interview med de tre bestyrelsesmedlemmer og Hørsholm 
Kommunes centerchef for Økonomi og Personale har blandt andet afdækket følgende 
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forhold, der har gjort sig gældende, i hvert fald siden den tidligere Lions-
bestyrelsesformand igennem mange år afgik ved døden den 29. marts 2014: 
 

• Bestyrelsen, herunder den tidligere og nuværende formand, for Lions 
Børnehuse har ikke haft eller har kun haft ringe viden om og forståelse for, 
hvilke administrationsopgaver kommunen i praksis udførte for institutionen, og 
hvor i kommunen en given opgave blev udført, fx om det var i Center for 
Økonomi og Personale eller i Center for Dagtilbud og Skole. 
 

• Tilsvarende manglende viden og forståelse i bestyrelsen har gjort sig 
gældende om, hvilke administrative opgaver mv. der lå i selve institutionen, 
Lions Børnehuse, og hvordan og af hvem de praktisk blev løst, samt hvordan 
økonomioplysninger blev tilvejebragt i Lions Børnehuse, fx om områdelederen 
fysisk hentede oplysningerne i kommunen eller på en eller anden måde fik 
dem tilsendt fra kommunen – i en form eller udprintning, som kommunen 
havde bestemt. 
 

• Parterne i driftsoverenskomsten har haft modsatrettede forventninger til 
hinanden om, hvem der tog sig af hvilke opgaver med hensyn til administration 
og økonomi.  

 
Driftsoverenskomstens bestemmelser om administrativ e opgaver 
Det fremgår af driftsoverenskomsten, at Hørsholm Kommune på vegne af Lions 
Børnehuse varetager følgende opgaver: 
 

• regnskabsføring af løn samt betaling af ejendomsudgifter og husleje,  
• udarbejdelse af budget og  
• personalejuridisk bistand. 

 
Dette fremgår af driftsoverenskomstens §§ 5-7 og § 9, stk. 1 og 4, jf. ovenfor punkt 3.4. 
Parterne er efter det oplyste enige om, at dette svarer til, hvad parterne har praktiseret.  
 
Hvad der gælder for øvrige administrative opgaver - bortset fra budgetopfølgningen  - 
er enten uomtalt i driftsoverenskomsten eller er blevet praktiseret på en anden måde 
end beskrevet i driftsoverenskomsten. Det drejer sig om følgende opgaver: 
 

• betaling og bogføring af øvrige udgifter (uomtalt). Lions Børnehuse har haft en 
bogholder ansat og har haft bevilling hertil. Bestyrelsesmedlemmerne har ikke 
været bekendt med bogholderens eksistens. 

• regnskab (anden praksis). Hørsholm Kommune har i notat af 10. februar 2017 
om rollefordeling mellem kommunen og Lions Børnehuse, for så vidt angår 
økonomistyring, anført, at kommunen ikke yder nogen 
regnskabsadministrative ydelser. Kommunen har ifølge PwC-rapporten af 14. 
juni 2017 ikke anmodet om noget regnskab. Lions Børnehuse har ikke 
udarbejdet eller med ekstern bistand aflagt særskilt regnskab.  

• revision (anden praksis). Hørsholm Kommune har i ovennævnte notat af 10. 
februar 2017 anført, at kommunen ikke yder nogen revisionsadministrative 
ydelser til Lions Børnehuse. Lions Børnehuse indgår dog på lige fod med 
kommunens øvrige institutioner i en løbende turnus for kasseeftersyn ca. hvert 
4 år. Lions Børnehuse har ikke ansat eller med ekstern bistand haft en revisor 
tilknyttet. 

 
Med hensyn til budgetopfølgningen følger det af driftsoverenskomsten, at området 
foretager løbende budgetkontrol efter regler fastsat af Hørsholm Kommune (§ 8). Om 
budgetopfølgning må det lægges til grund, at områdelederen for Lions Børnehuse 
uden involvering af bestyrelsen har udarbejdet og til kommunen fremsendt materiale til 
brug for de 4 årlige budgetopfølgninger i kommunen. Hørsholm Kommune har løbende 
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forholdt sig til og reageret på områdets budgetopfølgning, jf. bilag 5 i PwC's rapport af 
14. juni 2017. 
 
Lions Børnehuse har ikke ud over midler til brug for løsning af bogføringsopgaver, som 
indgik i institutionens samlede ramme på samme måde, som gælder for de kommunale 
institutioner, modtaget tilskud til varetagelsen af administrative opgaver, jf. 
dagtilbudslovens § 35. 
 
Kommunens forklaring om administrative opgaver og ø konomi mv. 
KL-konsulenterne har lagt det til grund, som centerchefen for Personale og Økonomi 
har forklaret om de faktiske forhold om administrative opgaver og økonomi mv. i Lions 
Børnehuse, således som forholdene har udspillet sig i såvel kommunen som 
institutionen. 
 
Viden om økonomien 
Lions Børnehuse er koblet op til Hørsholm Kommunes økonomisystem, og 
områdelederen har på samme måde som kommunens medarbejdere haft mulighed for 
løbende at trække de økonomirapporter, der er nødvendige for at have overblik over 
økonomien, herunder forbruget på de forskellige hovedkonti. Rapporterne dannes, ved 
at brugeren vælger de kolonner, der er behov for at vise i rapporten. Det har med 
andre ord været muligt at følge den økonomiske udvikling på de relevante konti i Lions 
Børnehuse. 
 
Opkobling til kommunens økonomisystem 
Opkoblingen til Hørsholm Kommunes økonomisystem betyder, at Lions Børnehuses 
bogholder har bogført direkte i kommunens økonomisystem, og at der ikke er nogen i 
kommunen, der har noget med daginstitutionens enkelte betalinger at gøre.  
 
Opkoblingen betyder endvidere, at Lions Børnehuse med kommunen som 
regnskabsfører har direkte adgang til likviditet via kommunens hovedkonto i Danske 
Bank, for så vidt angår både dankort-betalinger og betalinger af regninger, fx girokort. 
Lederne i Lions Børnehuse har således – på samme måde som kommunens ledere – 
mulighed for at få et virksomhedsdankort, som de kan bruge, hvis de har udlæg. 
Opkoblingen giver økonomiteknisk mulighed for, at Lions Børnehuse kan have et 
overforbrug "uden at banken stiller spørgsmålstegn ved det". Dankort-kontoen bliver 
således automatisk fyldt op, hvis den går i minus, uden at medarbejdere, hverken i 
Lions Børnehuse eller i kommunen, skal foretage sig noget. Det foregår automatisk, og 
der er ikke tale om, at kommunen skal forhåndsgodkende hver overførsel. Dette 
gælder også for de kommunale institutioner. Det er så at sige kommunen, "der lægger 
ud", og et eventuelt underskud vil blive overført til næste budgetår.  
 
Det har dog vist sig, at det ikke primært er virksomhedsdankortet, der er blevet 
benyttet i forbindelse med de økonomiske uregelmæssigheder, men refusion af udlæg 
foretaget med eget dankort.  
 
Hvis Lions Børnehuse "selv havde styret det", som det sker for eksempel i det 
selvejende plejecenter, Breelteparken, der selv varetager sine administrative opgaver 
og har eget økonomisystem, ville Lions Børnehuse ikke haft adgang til ubegrænset 
kredit. Plejecenteret har i modsætning til Lions Børnehuse ikke adgang til kommunens 
likviditet, men får alene sit budget udbetalt. Plejecenteret har egen konto og 
kassekredit i en bank, hvor banken overfor plejecenteret sætter en grænse for et 
eventuelt overtræk.  
 
Lions Børnehuse har en "totalramme", og kommunen "fylder op" inden for denne 
ramme. 
 
Budgetopfølgning  
Kommunen har 4 årlige budgetopfølgninger. I forhold til kommunens egne 
daginstitutioner foregår det på den måde, at institutionerne melder økonomital og 
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forventning til årets resultat ind til Center for Dagtilbud og Skole (DOS), hvor der sidder 
en økonomimedarbejder og gennemgår materialet og tjekker, om det ser ok ud, og om 
forventningen er realistisk. DOS har viden om hver enkelt kommunal institution og 
posterne på deres budgetter. I DOS vil det derfor blive fanget "på det overordnede 
plan", hvis der er et forbrug på 2. mio. kr. på en konto, fx kontoen for personale- og 
brugerrelaterede udgifter, hvis der er budgetteret med 1 mio. kr.  
 
DOS melder herefter det samlede tal for hele daginstitutionsområdet ind til Center for 
Økonomi og Personale. I økonomiafdelingen ser man ikke på den enkelte institution – 
"medmindre, den tidligere har været i søgelyset" –  men på, om det enkelte 
politikområde/udvalgsområdes forventninger til årets resultat hænger sammen i forhold 
til kommunens samlede budget.   
 
Lions Børnehuse melder også bundlinjetal – ikke tal på detailniveau –  ind til DOS ved 
disse budgetopfølgninger. DOS "trykprøver" dog ikke de selvejende institutioner så 
meget, som hvis det er en kommunal institution. Som følge af, at man i 
økonomiafdelingen ser på politikområder og ikke er nede på institutionsniveau, kunne 
man i økonomiafdelingen ikke se, at det i 2016 var ved at skride med 4 mio. kr. i Lions 
Børnehuse. Bestyrelsen i Lions Børnehuse skulle selv have fanget ubalancen i 
forbindelse med blandt andet disse budgetopfølgninger, hvor den kunne have opdaget 
forbruget på det overordnede plan og have spurgt ind til det. 
 
Det årlige møde med sparring og vejledning om økonomiske forhold 
Ud over de 4 årlige budgetopfølgninger, er der ét årligt sparrings- og vejledningsmøde 
med de enkelte "selvbærende enheder", som kan være en skole, en daginstitution eller 
et center på rådhuset. Der er to medarbejdere fra økonomiafdelingens økonomiteam, 
der overordnet gennemgår økonomien for en selvbærende enhed, bl.a. med 
stikprøvekontroller af bogføringen, og derefter holder møde med den selvbærende 
enheds leder og en administrativ medarbejder fra enheden, der varetager 
økonomiopgaver.   
 
Formålet med møderne er, at økonomitemaet yder lavpraktisk vejledning og sparring, 
fx laver økonomiteamet skabeloner, så enhederne kan trække bedre økonomirapporter 
ud af systemet. Møderne har dog også et element af kontrol. På mødet kan man få talt 
igennem, om den selvbærende enhed gør det rigtigt, fx bogføring, og høre om 
enheden har spørgsmål, og man kan ruste ledelsen og klæde den på til at træffe 
ledelsesmæssige beslutninger på det rigtige økonomiske grundlag. Møderne er både 
hjælp og stikprøvevis kontrol, så økonomiteamet kan fortælle enhederne, at dét og dét 
skal de rette op på, når enheden ikke har metodefrihed. 
 
Kommunen har ifølge referater, som kommunen har fremsendt for 2014 og 2015, jf. 
bilag 4 a og 4 b, også sådanne møder med Lions Børnehuse, som er en selvbærende 
enhed. Det var i forbindelse med forberedelsen af mødet for 2016 i december 2016, at 
økonomiteamet i forbindelse med stikprøvekontrollen tilfældigt opdagede bilag, der 
intet havde med en daginstitution at gøre.  
 
Det bemærkes, at kommunens revisor foretager egentlig kasserevision hvert 4. år efter 
en på forhånd lagt plan for alle de kommunale institutioner samt Lions Børnehuse. Der 
var tale om anmeldte kasseeftersyn. Der er sidst foretaget kasserevision i Lions 
Børnehuse i 2013 og denne skal derfor foretages igen i indeværende år. 
 
Bestyrelsens forklaring om administrative opgaver o g økonomi mv.  
Som nævnt lægger KL-konsulenterne til grund, at de faktiske forhold omkring 
kommunens varetagelse af administrative opgaver ér, som der er redegjort for ovenfor 
på grundlag af forklaringen fra centerchefen for Økonomi og Personale. 
 
Herunder følger bestyrelsesmedlemmernes oplevelse vedrørende de samme forhold 
baseret på deres forklaringer under interviewene med KL-konsulenterne. 
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Viden om økonomien 
Det må på grundlag af KML's forklaring lægges til grund, at bestyrelsesmedlemmerne 
for Lions Børnehuse tidligere har modtaget økonomirapporter fra kommunens 
økonomisystem, men at bestyrelsen fra et tidspunkt ikke længere modtog rapporter 
trukket fra kommunens system, men i stedet modtog helt overordnede oversigter i 
excel-ark, som områdelederen selv fremstillede, fordi der ifølge områdelederen var rod 
i kommunens regnskabssystem. KML antager, at overgangen til områdelederens 
oversigter skete på et tidspunkt i 2015, hvilket hænger godt sammen med JTJ's 
forklaring. JTJ blev medlem af bestyrelsen i juni 2015 og har forklaret, at bestyrelsen 
aldrig så andet end områdelederens oversigter, og at det først var i forbindelse med 
økonomimødet med kommunen den 6. februar 2017, at bestyrelsesmedlemmerne – 
under henvisning til 10 siders regnskabsmateriale, som bestyrelsen fik udleveret i 
forbindelse med mødet – fik kendskab til, hvilke papirer og tal, de skulle være i 
besiddelse af i forbindelse med budgetopfølgninger. KML har forklaret, at det gav god 
mening, at områdelederen selv lavede oversigter, fordi kommunens økonomirapporter 
var svære at læse. Områdelederens oversigter så tilforladelige ud og var ikke 
udelukkende positive. Der havde også været røde tal. KL-konsulenterne bemærker, at 
der i det materiale, KL-konsulenterne har modtaget findes enkelte økonomirapporter 
fra kommunens økonomisystem fra 2013. KL-konsulenterne har ikke modtaget 
eksempler på, hvilke oversigter – rapporter fra kommunens økonomisystem eller excel-
ark – der måtte have foreligget i 2014. 
 
Det kan lægges til grund, at bestyrelsen i undersøgelsesperioden har forholdt sig til dét 
materiale, som områdelederen har fremlagt, og at kontoen for personale- og 
aktivitetsrelaterede udgifter ikke indgik i områdelederens oversigter. Det er en 
gennemgående forklaring hos bestyrelsesmedlemmerne, at områdelederen ofte var i 
kontakt med kommunen om at få rettet fejl, men at det var svært ved at få de rigtige tal. 
TG har fremsendt eksempel på, at områdelederen i en mail til kommunen havde 
påpeget fejlposteringer for 1 mio. kr., se bilag 3 c. 
 
Det kan endvidere lægges til grund, at JTJ og KML ikke har haft kendskab til, at 
lederne i Lions Børnehuse har haft virksomhedsdankort. TG har forklaret, at ledere i 
Lions Børnehuse – på linje med kommunens ledere – havde virksomhedsdankort. 
 
Opkobling til kommunens økonomisystem 
Bestyrelsesmedlemmerne var bekendt med, at Lions Børnehuses bogføring skete 
direkte i kommunens økonomisystem. Ingen af bestyrelsesmedlemmerne har haft 
kendskab til, at Lions Børnehuse selv havde en bogholder ansat. 
Bestyrelsesmedlemmerne har ikke set bilag eller haft kendskab til, hvordan 
bilagshåndteringen foregik. 
 
Det har, baseret på deres forklaringer, været bestyrelsesmedlemmernes 
overbevisning, at det forhold, at kommunen var regnskabsfører, og at bogføringen 
foregik direkte i kommunens økonomisystem, indebar, at kommunen fulgte med i Lions 
Børnehuses økonomi, og at kommunen ville kontakte bestyrelsen, hvis noget ikke var, 
som det skulle være.  
 
Om brug af virksomhedsdankort synes det at kunne lægges til grund, at alle 
bestyrelsesmedlemmer i større eller mindre omfang har haft opfattelsen af, at 
kommunen konkret skulle godkende overførsel af penge, når dankortkontoen kom i 
minus (JTJ og KML), eller måtte afstemme denne konto i et eller andet omfang (TG) og 
således måtte have mere konkret indsigt i, hvordan kontoen blev benyttet. JTJ og KML 
har ikke været klar over, at der var en automatik indbygget i overførslerne fra 
kommunens hovedkonto. JTJ har haft opfattelsen af, at områdelederen havde 
kontaktet kommunen og bedt om overførsel, hvorefter kommunen havde overført 
pengene. TG synes at være klar over, at dankortene var knyttet til kommunekassen. 
TG har dog bemærket, at "kommunen måtte ikke have afstemt kontoen i lang tid". 
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Budgetopfølgning 
JTJ og KML har givet udtryk for, at det var deres opfattelse, at områdelederen holdt 
økonomimøder med kommunen ca. én gang i kvartalet. TG har forklaret, at han havde 
kendskab til, at Lions Børnehuse indgik i kommunens fire årlige budgetopfølgninger.  
 
Det må – baseret på indkaldelser til bestyrelsesmøderne og 
bestyrelsesmedlemmernes forklaringer – lægges til grund, at bestyrelsen ikke har 
været involveret i disse budgetopfølgninger. Der har alene være orienteringspunkter 
ved områdelederen om år-til-dato-forbrug, og så har "råderumsforslag" og årets budget 
været genstand for drøftelse i forbindelse med kommunens årlige budgetvedtagelse.  
 
Bestyrelsesmedlemmerne bemærker flere gange, at det har været deres forventning, 
at kommunen, jf. bemærkningen ovenfor under afsnittet om opkobling til kommunens 
økonomisystem, ville give bestyrelsen besked, hvis der var problemer.  
 
Det årlige møde med sparring og vejledning om økonomiske forhold 
Bestyrelsesmedlemmerne har samstemmende givet udtryk for, at de ikke har kendt til 
disse møder. 
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4. Retsgrundlaget om bestyrelsens rolle, pligter og  ansvar mv. 

Om en bestyrelses rolle, pligter og ansvar mv. i en selvejende institution gælder der en 
række generelle regler og retsgrundsætninger på tværs af forskellige typer af 
selvejende institutioner og fonde m.fl.  
 
Når en bestyrelse i en selvejende daginstitution med en driftsoverenskomst med en 
kommune skal vurderes i forhold til, om bestyrelsen har levet op til sin rolle som 
økonomisk ansvarlig og arbejdsgiver, må der – ud over de generelle regler – ses på de 
specielle retlige forhold, der gør sig gældende på det selvejende daginstitutionsområde 
i kommunerne.  
 
De generelle regler og retsgrundsætninger for selvejende institutioner samt de 
specielle retlige forhold på det selvejende daginstitutionsområde, hvor der er 
driftsoverenskomst med en kommune, beskrives i dette punkt 4.  
 
Denne undersøgelse handler om bestyrelsens rolle i Lions Børnehuses økonomi, 
herunder om bestyrelsen som mulig skadevolder har pådraget sig et erstatningsansvar 
over for Hørsholm Kommune, som kommunen kan eller skal kræve erstattet, jf. de tre 
spørgsmål i kommissoriet, der er opregnet i indledningen, punkt 1. De 
erstatningsretlige regler vil derfor også blive beskrevet i dette punkt 4. 
 
4.1 Selvejende institution med driftsoverenskomst –  konsekvenser 
Essensen af en sædvanlig driftsoverenskomst på det sociale område er, at kommunen 
betaler alle den selvejende institutions udgifter over et kommunalt godkendt budget, 
mod at institutionen stiller alle – eller næsten alle – pladser til rådighed for kommunen.  
  
Hertil kommer en række kontrolbeføjelser for kommunen via driftsoverenskomsten 
såsom regler om kommunalt tilsyn med kvalitet og økonomi, godkendelse af 
ansættelse og afskedigelse af lederen samt krav til budget, regnskab og revision og 
anvendelse af de kommunale driftsmidler. 
  
Som følge af driftsoverenskomsten bliver den selvejende institution en del af den 
kommunale økonomi og forsyning. Det er kommunalbestyrelsen, der bevilger budgettet 
ligesom til kommunale institutioner. Kommunalbestyrelsen kan opfylde sin 
forsyningsforpligtelse ved at anvise en plads i en selvejende institution.  
  
Som følge af driftsoverenskomsten bliver den selvejende institution omfattet direkte af 
forvaltningsloven og offentlighedsloven, fordi den bliver anset for at være ”en del af 
den offentlige forvaltning”, jf. forvaltningslovens § 1, stk. 2, nr. 2, henholdsvis 
offentlighedslovens § 3, stk. 1, nr. 2, men institutionen er dog en juridisk enhed eller 
myndighed, der er forskellig fra den kommunale enhedsforvaltning. Økonomi- og 
Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommunerne28 samt 
kommunens regnskabsregulativ omfatter selvejende institutioner med 
driftsoverenskomst. Institutionens gæld indgår i beregningen af kommunens 
låneramme29. KL’s overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår gælder ifølge den 
kommunale styrelseslovgivning de fleste selvejende institutioner på det sociale 
område, herunder daginstitutioner for børn og unge.30 I det hele taget vil en række 
offentligretlige regler gælde for en selvejende institution med driftsoverenskomst. 
 

                                                      
28 Jf. bilag 1 til bekendtgørelse (senest) nr. 209 af 27. februar 2017 om kommunernes budget- og 
regnskabsvæsen, revision mv. 
29 Lånebekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 4. 
30 KL's overenskomster gælder dog ikke selvejende plejehjem, medmindre det fremgår af 
driftsoverenskomsten, og/eller hvis der er indgået tiltrædelsesoverenskomster med de faglige organisationer.  
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I så henseende – henregnelsen til den offentlige forvaltning – kan en selvejende 
institution med driftsoverenskomst siges at ligne en tilsvarende kommunal institution til 
forveksling, fx på daginstitutionsområdet.  
  
Det, der adskiller en selvejende institution med driftsoverenskomst fra en kommunal 
institution, er, at det er den selvejende institution som en selvstændig juridisk enhed 
ved dens bestyrelse, der har det økonomiske ansvar for driften (ikke bevillingerne) og 
arbejdsgiveransvaret. I kommunale institutioner har kommunalbestyrelsen ansvaret for 
bevillinger, det økonomiske ansvar for driften og arbejdsgiveransvaret.  
 
4.2 En selvejende daginstitutions og en kommunes fo rskellige roller 
Den selvejende institutions roller 
Den selvejende institutions roller, der udøves af en bestyrelse, er følgende: 
 

A. at være økonomisk ansvarlig for driften,   
B. at være arbejdsgiver for institutionens medarbejdere samt  
C. eventuelt at arbejde på et særligt værdigrundlag og i overensstemmelse med 

en særlig pædagogisk eller anden tilgang til brugerne. 
 
Den selvejende institution har disse roller, uanset om den har indgået 
driftsoverenskomst med en kommune eller ej31.  
 
Disse roller er imidlertid ikke til hinder for, at den selvejende institution søger bistand 
eller indgår aftaler om ovenstående roller hos eksterne parter såsom en 
interesseorganisation, et administrationsselskab, en revisor, en advokat eller en 
kommune, så længe bestyrelsen ikke giver afkald på eller på anden måde søger at 
undgå sit ansvar i forhold til ovenstående roller.  
 
Det betyder blandt andet, at bestyrelsen – hvis den køber ekstern bistand – har pligt til 
at føre kontrol med, om den eksterne rådgiver leverer en tilstrækkelig, relevant og 
kvalificeret bistand i henhold til den aftale, der er indgået mellem den eksterne rådgiver 
og bestyrelsen. Det samme gælder, hvis den selvejende institution ikke har ønsket, at 
varetage administrationen selv, jf. dagtilbudslovens § 35 modsætningsvis, men vælger 
at lade kommunen udføre de administrative opgaver32.  
 
Det fremgår således af forarbejderne til dagtilbudslovens § 35 (videreførelse af 
servicelovens § 23, stk. 2, som videreførte den tidligere servicelovs §  9, stk., 233), at  
 
"Selvejende daginstitutioner har i dag mulighed for at få et administrationsbidrag, hvis 
det indgår i driftsaftalen med kommunen. Det er således kommunen, der afgør, om 
selvejende institutioner har mulighed for at administrere sig selv. 
For at sikre, at alle private institutioner får denne mulighed foreslås det, at selvejende 
daginstitutioner og privatinstitutioner får ret til et administrationsbidrag, medmindre de 
ikke ønsker at varetage administrationen. 
 
(…) 
 
Der er intet til hinder for, at en selvejende daginstitution og en privatinstitution kan 
aftale med kommunen, at kommunen varetager institutionens administration for den, 
og dermed ikke modtager tilskud hertil." 
 
Bestyrelsen for en selvejende daginstitution kan med andre ord ikke frasige sig 
ansvaret for fx institutionens økonomi med henvisning til, at den får praktisk 

                                                      
31 Jf. punkt 71 i vejledning nr. 9109 af 27. februar 2015 om dagtilbud mv. 
32 § 35, stk. 1: Når en selvejende daginstitution ønsker at varetage administrationen, skal 
kommunalbestyrelsen give et administrationstilskud til den selvejende daginstitution 
33 L 400 af 1. juni 2005 om ændring af blandt andet lov om social service (Private leverandører af dagtilbud – 
pengene følger barnet), hvorved servicelovens § 9, stk. 2, blev indført. 
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administrativ bistand til at løfte dette ansvar fra en ekstern part, hvad enten det er fx 
Danske Daginstitutioner eller kommunen. Se nærmere punkt 4.8 om administrativ 
bistand samt punkt 4.3 om bestyrelsens rolle og pligter. 
 
Kommunens roller 
En kommune, der har indgået driftsoverenskomst, har flere roller i forhold til den 
selvejende daginstitution, blandt andre følgende:  
 
1) Kontraktpart på privatretlig basis 

Kontraktpart i en privatretlig aftale – driftsoverenskomsten, hvor kommunen og den 
selvejende institution har rettigheder og pligter, som blandt andet fremgår af 
driftsoverenskomsten og vedtægterne. Rettigheder og pligter kan også følge af 
andre mundtlige og skriftlige aftaler eller af parternes stiltiende accept eller 
konkludent adfærd. 

 
2) Eventuelt bistand vedrørende administrative opgaver 

En kommune kan med den selvejende institution have aftalt34 at udføre 
administrative opgaver for institutionen. Kommunen indgår aftalen om 
administration på privatretligt grundlag, hvor de aftaleretlige regler og principper 
gælder. Fortolkningen af det privatretlige aftalegrundlag vil ikke kun ske i lyset af 
aftaleretten, men også i lyset af lovgivning på dagtilbudsområdet, jf. 
dagtilbudslovens § 35 og dagtilbudsbekendtgørelsen, se nærmere herom nedenfor 
punkt 4.8. 

 
3) Offentlig myndighed (tilsyn- og bevilling mv.) 

a) Driftsorienteret tilsyn 
Offentlig tilsynsmyndighed, der fører det driftsorienterede tilsyn, jf. lov om 
retssikkerhed og administration på det sociale område (”retssikkerhedslovens”) 
§§ 15 og 16 og dagtilbudslovens § 5. 

 
b) Personrettet tilsyn med børn 

Offentlig tilsynsmyndighed, der fører det personrettede tilsyn med børn i 
kommunen, jf. servicelovens § 146 og dagtilbudslovens § 5, jf. § 3. 

 
c) Bevillingsmyndighed 

Bevillingsmyndighed, der godkender den selvejende institutions budget, og 
som bevilger kommunale midler til at dække alle institutionens udgifter, jf. også 
det sædvanlige krav i en driftsoverenskomst om, at institutionen skal søge 
tillægsbevilling inden en udgift, der ikke er hjemlet i budgettet, kan afholdes. 
Dette svarer til, hvad der gælder for kommunale institutioner.  

 
d) Regnskabsaflæggende myndighed 

Regnskaber for selvejende institutioner med driftsoverenskomst indgår i 
kommunernes regnskaber på linje med kommunale institutioner. Økonomi- og 
Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommunerne samt 
kommunens regnskabsregulativ omfatter selvejende institutioner med 
driftsoverenskomst.  

 
e) Økonomisk tilsyn og tilskudsrevision 

Tilsynsmyndighed, der fører økonomisk tilsyn i overensstemmelse med kravet 
til kommunerne om økonomisk forsvarlighed. Kommunen skal således udøve 
tilskudsrevision, dvs. tilsyn med at kommunale midler anvendes i 

                                                      
34 Mundtligt, skriftligt eller på anden måde - En standarddriftsoverenskomst giver med hjemmel i 
dagtilbudslovens § 35 mulighed for, at den selvejende institution eller kommunen varetager administrationen. 
I praksis åbner mange konkrete driftsoverenskomster samme mulighed, mens andre driftsoverenskomster 
specificerer, om det er den selvejende institution eller kommunen, der varetager administrationen. KL-
konsulenterne er ikke bekendt med eksempler fra praksis, der fuldt ud og i detaljer beskriver kommunens 
varetagelse af alle de administrative opgaver i driftsoverenskomsten. KL-konsulenterne har ikke set 
eksempler på separate, skriftlige administrationsaftaler mellem en selvejende institution og en kommune.  
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overensstemmelse med det formål, som kommunalbestyrelsen har bevilget 
midlerne til, og at de kommunale midler anvendes økonomisk forsvarligt og 
hensigtsmæssigt. Dette skal ske efter samme principper som for tilsvarende 
kommunale institutioner.  

 
4.3 Bestyrelsens rolle og pligter i en selvejende ( dag)institution 
Af dagtilbudslovens § 6, stk. 2, fremgår følgende om ledelsen af en selvejende 
institution:  
 
"Lederen af det enkelte selvejende dag-, fritids- eller klubtilbud m.v. har den 
pædagogiske og administrative ledelse af tilbuddet og er ansvarlig over for 
institutionsbestyrelsen herfor." 
 
Det betyder, at institutionsbestyrelsen er øverste myndighed i en selvejende 
daginstitution, idet institutionslederen refererer til institutionsbestyrelsen, for så vidt 
angår den pædagogiske og administrative ledelse af institutionen.  
 
Til sammenligning gælder om kommunale daginstitutioner, at lederen er er ansvarlig 
over for kommunalbestyrelsen, jf. dagtilbudslovens  6, stk. 1, der er sålydende: 
 
"Lederen af det enkelte kommunale dag-, fritids- eller klubtilbud m.v. har den 
pædagogiske og administrative ledelse af tilbuddet og er ansvarlig over for 
kommunalbestyrelsen herfor." 
 
Om bestyrelsens rolle og pligter i almindelighed i fonde og selvejende institutioner kan 
henvises til blandt andet ”Anbefalinger for god fondsledelse” udgivet af Komitéen for 
God Fondsledelse i december 2014. 35 36  
 
Hele publikationen ”Anbefalinger for god fondsledelse” kan ses her: 
 
https://godfondsledelse.dk/sites/default/files/anbefalingerforgodfondsledelse.pdf 
 
På baggrund af dagtilbudslovens § 6, stk. 2, og god skik (best practice) som 
understøttes af retspraksis kan følgende fremhæves i den konkrete sag:  
 
En bestyrelses rolle i en selvejende daginstitution er at varetage den overordnede, 
strategiske, pædagogiske og administrative ledelse af institutionen. Det handler blandt 
andet om at forvalte det økonomiske ansvar for driften og arbejdsgiverrollen. 
Bestyrelsen ansætter én eller flere ledere til at udføre opgaverne for sig på daglig basis 
og skal føre tilsyn på betryggende vis med den ledelse, som bestyrelsen har ansat. I 
en selvejende daginstitution kan lederen være en institutionsleder eller – som det 
kaldes i denne sag – en områdeleder, der igen kan ansætte daglige afdelingsledere 
eller ledere i de enkelte huse. Bestyrelsen er forsat den øverste myndighed, der kan 
trække alle uddelegerede opgaver tilbage med henblik på beslutning i bestyrelsen. 

                                                      
35 Lions Børnehuse synes ikke at eje nogen formue. I så fald er Lions Børnehuse ikke omfattet af fondsloven. 
Selv hvis Lions Børnehuse opfyldte alle betingelser for at være omfattet af fondsbegrebet, ville institutionen 
være udtaget fra fondsloven som følge af driftsoverenskomsten. Men uanset dette indeholder fondsloven 
ikke regler om bestyrelsens rolle og pligter, bortset fra bestemmelser om processuelle regler, regnskab og 
revision og erstatningsansvar efter dansk rets almindelige regel, culpareglen. Der findes ikke skrevne 
retsregler om ikke-erhvervsdrivende selvejende bestyrelsers rolle og pligter. Men retspraksis om 
bestyrelsesansvar og god skik (best practice) på området vil være retningsgivende. Heller ikke lov om 
erhvervsdrivende fonde indeholder regler om bestyrelsens rolle og pligter. Dog indeholder § 60, stk. 1, 1. 
punktum, i lov om erhvervsdrivende fonde en forudsætning om stillingtagen til anbefalinger om god 
fondsledelse fra Komitéen for God Fondsledelse, idet det her fremgår, at bestyrelsen skal redegøre for, 
hvorledes den forholder sig til de af Komitéen for god Fondsledelse udarbejdede anbefalinger for god 
fondsledelse, dvs. god skik/best practice.  
36 Se også publikationen forfattet af et udvalg med Lars Liebst som formand: "God ledelse i selvejende 
kulturinstitutioner" udgivet af Kulturministeriet i 2011 og pjecen "Ledelse i selvejende kulturinstitutioner i 
kommunerne" i 2011, der er udgivet af Væksthus for Ledelse i 2011, og som er baseret på den førstnævnte 
publikation.  
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Med hensyn til selvejende daginstitutioner gælder, at sågar den pædagogiske ledelse i 
sidste ende også er bestyrelsens ansvar.37 
 
Bestyrelsen skal samlet set skal besidde en række kompetencer for at kunne løse sine 
opgaver. Bestyrelsen skal have indsigt i og forståelse for regnskab og økonomi og den 
lovgivning, der gælder på virksomhedens område – i denne sag dagtilbudsloven og de 
regler, der gælder selvejende daginstitutioner. Bestyrelsen skal også kende de 
relevante virksomhedsdokumenter, der har relevans for bestyrelsens kontrol af for 
eksempel den daglige ledelse – i denne sag vedtægter, driftsoverenskomst, 
ansættelseskontrakter mv.  
 
At bestyrelsen har det overordnede økonomiske ansvar betyder ikke, at bestyrelsen 
skal have indsigt i alle bogførte bilag. Men bestyrelsen skal opstille procedure og 
fastsætte retningslinjer, der sikrer, at bestyrelsens kontrol med institutionslederen og 
de daglige ledere er effektiv og tilstrækkelig.38 Bestyrelsen kan i den forbindelse lade 
sig rådgive af eksterne parter såsom en administrator eller institutionens revisor, uden 
at det dermed fratager bestyrelsen det endelige økonomiske ansvar for driften.  
 
Bestyrelsen i en selvejende institution har pligt til udelukkende at varetage den 
selvejende institutions interesser og formål og at forvalte dette ansvar bedst muligt. I 
den forbindelse kan bestyrelsen på vegne af institutionen blandt andet indgå aftaler, fx 
med en kommune eller sine medarbejdere. Bestyrelsen har pligt til at sørge for, at de 
indgåede aftaler overholdes, således at institutionen eller kontraktparten ikke påføres 
tab. Det kan for eksempel være overholdelse af driftsoverenskomsten og de af 
kommunen godkendte budgetter.  
 
Også i kommunale daginstitutioner forestås den daglige ledelse af én eller flere ledere, 
fx en område- eller institutionsleder. I de kommunale daginstitutioner er det imidlertid 
kommunalbestyrelsen, der er øverste ansvarlige myndighed for driften i 
daginstitutionen. Forældrebestyrelser i kommunale daginstitutioner er sikret en vis 
minimumsindflydelse på deres børns hverdag. Forældrebestyrelsen i en daginstitution 
skal for eksempel fastsætte principper for daginstitutionens arbejde og for anvendelsen 
af en budgetramme for daginstitutionen inden for de mål og rammer, som 
kommunalbestyrelsen har fastsat. Forældrebestyrelsen har endvidere indstillingsret 
ved ansættelse af leder og øvrigt personale. Det betyder imidlertid ikke, at 
forældrebestyrelsen har noget økonomiske ansvar eller arbejdsgiveransvar. Dette 
ansvar forvaltes af lederen under ansvar for kommunalbestyrelsen.39  
 
En række formelle spilleregler kan være med til at kvalificere en bestyrelses arbejde. 
Reglerne kan følge af lovgivningen, god skik eller en forretningsorden, som 
bestyrelsen selv fastsætter for sit arbejde.  
 
Fondslovens § 20, stk. 3, indeholder for eksempel en bestemmelse, der udtrykker, 
hvad der er god skik for fonde med hensyn til referater af bestyrelsesmøder, men 
tilsvarende kan efter omstændighederne gøre sig gældende for selvejende institutioner 
og foreninger. Bestemmelsen er sålydende:  
 
"Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres referat, der underskrives af samtlige 
tilstedeværende medlemmer. Et bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i 
bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening tilført referatet. Bestyrelsen skal 
sørge for, at referatet opbevares forsvarligt." 
 

                                                      
37 Sammenlign herved dagtilbudslovens § 6, stk. 2, § 9 og § 13, fondslovens § 11, stk. 1, selskabslovens § 
111 samt Lions Børnehuses vedtægters § 3 og driftsoverenskomstens §§ 4-5.  
38 For så vidt angår regler om for eksempel bogføring, budget, budgetopfølgning og regnskab er Lions 
Børnehuses bestyrelse som følge af driftsoverenskomsten bundet af Hørsholm Kommunes kasse- og 
regnskabsregulativ. 
39 Jf. i det hele dagtilbudslovens § 6 og § 15.  
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I bestyrelsesvejledningen af 12. december 2011 er denne form for god skik uddybet og 
konkretiseret i punkt 11 og 12 (forretningsordenen), hvoraf blandt andet fremgår, at der 
skal føres protokol eller optages referat af bestyrelsesmøderne mv., se ovenfor punkt 
3.3.3. 
 
4.4 Den selvejende institutions hæftelse 
En selvejende institution hæfter for sine forpligtelser over for tredjemand med sin 
formue. Det gælder også de aftaler, fx driftsoverenskomsten, som bestyrelsen har 
indgået på vegne af institutionen. 
 
En tredjemand, fx en kommune, en leverandør, et barn eller en medarbejder, der måtte 
have et krav, fx et erstatnings- eller lønkrav eller krav på betaling for varer, kan som 
udgangspunkt kun rette kravet mod institutionen, ikke bestyrelsesmedlemmerne 
personligt. Dette fremgår også af vedtægtenes § 11, se punkt 3.2.7 ovenfor. Det er det 
samme, der gælder, når der tale om aktieselskaber og andre virksomheder med 
begrænset ansvar.  
 
Hvis institutionen ikke kan betale, kan den i sidste ende gå konkurs.  
 
Udgangspunktet også i den situation, hvor institutionen ikke har nogen formue eller 
økonomiske midler, er, at bestyrelsen ikke kan gøres personligt ansvarlig for den 
selvejende institutions forpligtelser, fx over for en kommune eller sine medarbejdere.   
 
4.5 Bestyrelsesansvaret efter culpareglen 
Bestyrelsesmedlemmer kan blive gjort ansvarlige såvel erstatningsretligt som 
strafferetligt. Denne rapport handler alene om det mulige bestyrelsesansvar i 
erstatningsretlig henseende.  
 
Det er alle medlemmer af bestyrelsen eller enkelte medlemmer heraf, der under visse 
omstændigheder kan ifalde et personligt erstatningsansvar over for institutionen eller 
tredjemand. Hvert medlems ansvar skal vurderes selvstændigt. Der gælder ikke noget 
kollektivt ansvar for bestyrelsen som helhed.  
 
For at et bestyrelsesmedlem kan ifald erstatningsansvar, kræves der et 
ansvarsgrundlag. Hvis der ikke er noget ansvarsgrundlag, kan den, der har lidt tab, 
alene holde sig til den selvejende institution – uanset om den har penge eller ej, jf. 
ovenfor punkt 4.4 om institutionens hæftelse for sine forpligtelser. Erstatningsansvar 
kræver endvidere, at institutionen eller tredjemand har lidt et økonomisk tab. 
 
Bestyrelsens ansvar og opgaver indebærer, at bestyrelsen skal bestræbe sig på at 
drive institutionen ordentligt og forsvarligt, jf. punkt 4.3, ovenfor. Mindre duelighed i så 
henseende, fejlskøn med hensyn til udviklingen i indskrivningen af børn eller anden 
udvikling medfører ikke erstatningsansvar.40 Det er bestyrelsens opgave at drive 
institutionen og foretage de relevante skøn mv. En vurdering af erstatningsansvar sker 
ikke ud fra ”bakspejlsbetragtninger” eller ”bagklogskabsvurderinger”. 
 
Alvorlige fejlskøn og lignende fra bestyrelsens side kan efter omstændighederne 
medføre, at den træder tilbage eller ikke bliver genudpeget eller -valgt. Men 
erstatningsansvar kræver tillige, at bestyrelsen eller enkelte medlemmer heraf har 
udvist en adfærd, der er uagtsom eller forsætlig i juridisk forstand.  
 
Man siger, at bestyrelsens ansvar reguleres efter dansk rets almindelige ansvarsregel, 
culpareglen.41 Efter culpareglen bliver en bestyrelse eller enkelte medlemmer heraf 
erstatningsansvarlige, hvis de pågældende med deres uforsvarlige adfærd (handlinger 

                                                      
40 Kendt som "business judgment rule", jf. fx AOF-sagen, som er refereret i U2006.2637H, se punkt 4.6. 
41 Culpa betyder skyld. Culpareglen er ikke beskrevet i lovgivningen, men er dommerskabt ret, der kan 
udledes af retspraksis.  
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eller undladelser) har påført nogen et økonomisk tab. Man plejer at udtrykke det 
sådan, at en person ifalder ansvar for skader, som er forvoldt forsætligt (med vilje) eller 
uagtsomt (dvs. ved ikke at udvise den omhu og agtpågivenhed, som man i den givne 
situation kan forvente af den pågældende). Det er nok, at der er tale om simpel 
uagtsomhed, altså en ringe grad af uagtsomhed eller mangel på agtpågivenhed, 
modsat begrebet grov uagtsomhed.42  
 
Skrevne regler om bestyrelsesansvar findes for eksempel i fondslovens § 40, stk. 1, og 
selskabslovens § 361. Fondslovens § 40, stk. 1, er sålydende:  
 
"Bestyrelsesmedlemmer og direktører, som under udførelsen af deres hverv forsætligt 
eller uagtsomt har tilføjet fonden skade, er pligtige at erstatte denne." 
 
Bestemmelserne i selskabsloven og fondsloven er udtryk for almindeligt gældende 
retsgrundsætninger skabt i retspraksis, også kaldet culpareglen, der gælder for al 
erstatningsansvar, medmindre lovgivningen foreskriver noget andet. I tilknytning til  
selskabslovens § 361 opsummerer Frank Bøggild m.fl.43 betingelserne for 
erstatningsansvar således:  
 
”Bestemmelsen er udtryk for dansk rets almindelige erstatningsregel, og 
ansvarsbedømmelsen tager derfor udgangspunkt i culpanormen, hvorefter et 
ledelsesmedlem er erstatningsansvarlig for tabsforvoldende handlinger eller 
undladelser, der kan tilregnes medlemmet som forsætlig eller uagtsom, hvis det 
lidte tab er adækvat og kausalt, og skadelidte i øvrigt har iagttaget sin 
tabsbegrænsningspligt og ikke udvist egen skyld.” 
 
Det er den skadelidte, der har bevisbyrden for at erstatningsbetingelserne er opfyldt,  
 
Man kan altså ikke blive erstatningsansvarlig for enhver skade eller ethvert økonomisk 
tab hos andre. Der skal være noget at bebrejde den pågældende i forhold til, hvad en 
anden fornuftig og ansvarsbevidst person i samme situation ville have gjort. Det 
handler om, hvad man burde have indset eller burde have gjort eller ikke gjort, da man 
var i situationen. Det kan for eksempel tale for at pålægge ansvar, at et 
bestyrelsesmedlem har fået en særlig viden, som der fornuftigvis skulle handles på, 
men som bestyrelsesmedlemmet har undladt at reagere på, fx ved at orientere den 
øvrige bestyrelse. Det kan også være, at det pågældende bestyrelsesmedlem har haft 
særlige opgaver i bestyrelsen, fx formandsposten.  
 
Målestokken er, hvad det fornuftige og ansvarsbevidste bestyrelsesmedlem i en 
selvejende daginstitution med driftsoverenskomst med en kommune ville have gjort i 
samme situation.44 Målestokken er ikke, hvad den allerbedste, mest kompetente og 
usædvanligt forsigtige person på området ville have gjort. Men hvis man påtager sig 
bestyrelseshvervet, påtager man sig også et reelt ansvar. Ansvaret indebærer, at alle 
bestyrelsesmedlemmer skal handle fornuftigt og forsvarligt, også selv om de er 
udpeget af en kommune eller en alment velgørende organisation eller er forældre- eller 
medarbejdervalgte. Det gælder i princippet også, uanset om man modtager honorar for 
bestyrelsesarbejdet eller ej. Ved ansvarsbedømmelsen er det i retspraksis  i nogle 
tilfælde tillagt betydning, at der er tale om en virksomhed med et ideelt formål, hvis 
bestyrelsesmedlemmer ikke modtager vederlag for deres arbejde.45 
 

                                                      
42 Ved grov uagtsomhed forstås normalt en meget høj grad af uagtsomhed eller mangel på agtpågivenhed 
eller en ligefrem hensynsløs tilsidesættelse af hensynet til andres værdier eller liv. Der kan lægges vægt på, 
om skadevolderens handling eller undladelse indebar en indlysende fare for den indtrådte skade. 
43 Advokat Frank Bøggild og advokat Kolja Staunstrup i en artikel om "Seneste tendenser i retspraksis om 
ledelsesansvar" trykt i Revision og Regnskab 2015, nr. 12, side 36. 
44 I erstatningsretten taler man om en bonus pater-målestok.  
45 Se punkt 4.6.2 nedenfor om dommene om AOF Århus, en grundejerforening og en mindre selvejende 
daginstitution. 
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Bestyrelsesansvar kan efter omstændighederne komme på tale i situationer, hvor 
driften er fortsat på et tidspunkt, hvor den selvejende institution ikke længere er i stand 
til løbende at betale sine forpligtelser, fx lønninger.  
 
Der kan også være bestyrelsesansvar, hvis en disposition foretages uden 
tilstrækkelige undersøgelser af de faktiske forhold, utilstrækkeligt kendskab til 
lovgivningen eller kendte relevante oplysninger eller alarmklokker ikke inddrages. 
 
Hvert enkelt medlem af bestyrelsen bedømmes individuelt efter deres skyld 
(culpanormen). Bliver flere medlemmer af bestyrelsen gjort ansvarlige, hæfter de 
solidarisk for kravets betaling.  
 
Bestyrelsesansvaret er personligt og ubegrænset. Et bestyrelsesmedlem hæfter for 
erstatningskrav med sin egen personlige formue (fx sin bil eller ejerbolig) og uden en 
beløbsmæssig begrænsning.  
 
Efter det oplyste er der i den selvejende institution Lions Børnehuse tegnet 
bestyrelsesansvarsforsikring.46 En bestyrelsesansvarsforsikring vil typisk dække selve 
erstatningskravet og de sagsomkostninger, der er forbundet med at forsvare sig mod 
kravet. Forsikringsselskabets dækning af de pågældende bestyrelsesmedlemmers 
ansvar kan bortfalde som følge af almindelig uduelighed og/eller grov uagtsomhed47 
afhængig af forsikringspolicens bestemmelser. Det vil ikke være nemmere at få et 
bestyrelsesmedlem med ansvarsforsikring dømt til at betale erstatning end et 
bestyrelsesmedlem uden ansvarsforsikring. I begge tilfælde skal de erstatningsretlige 
betingelser være opfyldt. Ansvarsforsikring kan alene have betydning for den 
indbyrdes fordeling af erstatningsbeløbet mellem flere ansvarlige skadevoldere med og 
uden forsikring.   
 
4.6 Retspraksis om bestyrelsesmedlemmers erstatning sansvar 
I dette punkt følger nogle eksempler på domme om bestyrelsesansvar, herunder om 
bestyrelsens tilsynsforpligtelse og det mulige ansvar for den daglige ledelses strafbare 
handlinger samt betydningen af, at virksomheden har et ideelt formål og 
bestyrelseshvervet er ulønnet. 
 
4.6.1 Bestyrelsesmedlemmers pligt til at føre tilsy n med udvikling i økonomi mv.  
Dommen nedenfor illustrerer blandt andet bestyrelsesmedlemmers pligt til at føre tilsyn 
med udviklingen i økonomien og den daglige ledelse mv.  
 
Calypso Verdensrejser – Højesterets dom 22. novembe r 2006 i U2007.497H 
Højesterets dom af 22. november 2006 er refereret i Ugeskrift for Retsvæsen 2007, 
side 497 ff.  
 
Ved dommen blev den daglige ledelse (én direktør D og én daglig leder L) af og de fire 
bestyrelsesmedlemmer (B) i et rejseselskab (R), der gik konkurs, fundet solidarisk 
erstatningsansvarlige for gæld oparbejdet inden konkursen. I det indbyrdes forhold 
mellem de seks erstatningsansvarlige personer skulle alene den reelle leder (L) af 
selskabet betale erstatning til rejseselskabets konkursbo (K), dvs. konkursboet kunne 
selv vælge, hvem og hvor mange der skulle betale erstatningen på i alt 5 mio. kr., men 
hvis andre end den daglige leder betalte, kunne de betalende kræve beløbet (søge 
regres) hos den daglige leder.  
 
Af domsreferatet i i Karnov fremgår blandt andet følgende: 
 
"Højesteret lagde til grund, at årsagen til underskuddet i første række var, at R gennem 
hele perioden i væsentligt omfang havde solgt rejser til priser, som end ikke dækkede 

                                                      
46 Jf. også driftsoverenskomstens § 12, stk. 2 i slutningen. 
47 Om grov uagtsomhed, se note 46 ovenfor.  
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de direkte omkostninger, og fandt, at R gennem hele perioden var blevet drevet på en 
måde, som måtte betegnes som klart  uforsvarlig. Højesteret fandt endvidere, at B i det 
hele havde forsømt deres forpligtelse til at føre tilsyn med R's økonomi og forhold i 
øvrigt, jf. aktieselskabslovens § 54, stk. 3, og at hvert medlem af bestyrelsen herved 
havde udvist en betydelig  uagtsomhed. Da et indgreb fra B's side senest i sommeren 
1996 ville have formindsket R's underskud og dermed kreditorernes tab med mindst de 
5 mio. kr., som udgjorde K's erstatningskrav for Højesteret, blev alle de indstævnte 
dømt til solidarisk at betale dette beløb i erstatning. Der var herved ikke tilstrækkeligt 
grundlag for at lempe ansvaret for nogen af bestyrelsens medlemmer. I det indbyrdes 
forhold skulle D og L friholde B, og i det indbyrdes forhold mellem D og L skulle L som 
den reelle leder af selskabet friholde D." [KL-konsulenternes fremhævning med fed 
skrift og understregninger.] 
 
Dommen illustrerer samtidig, at den daglige ledelse og bestyrelsen kan blive 
erstatningsansvarlige, når de fortsætter driften ud over "point of no return", hvor de 
indså eller burde have indset, at en videreførelse var håbløs og vil påføre kreditorerne 
tab. I den situation skal ledelsen indgive konkursbegæring for at undgå ansvar.  
 
Af dommen fremgår endvidere følgende:  
 
Fra rejsebureauet blev stiftet i januar 1996 til det gik konkurs forløb der 9 måneder. Det 
økonomiske grundlag for driften af rejseselskabet var de forudbetalinger, der blev 
indbetalt af rejsebureauets kunder. Inden konkursen nåede selskabet at oparbejde et 
underskud på 38 mio. kr., og ved konkursens indtræden havde selskabet en negativ 
egenkapital på 37 mio. kr. 
 
Konkursboet gjorde for retten blandt andet gældende, at bestyrelsesmedlemmerne var 
erstatningsansvarlige, fordi de ikke tidligere i sommeren 1996 havde indstillet driften af 
selskabet.  
 
Højesteret lagde til grund, at årsagen til selskabets underskud var, at selskabet i hele 
perioden solgte rejser til priser, som ikke dækkede de direkte omkostninger, dvs. 
navnlig omkostningerne til fly og hotel, og at selskabet således gennem hele perioden 
blev drevet på en måde, som måtte betegnes som klart uforsvarlig. Højesteret fandt, at 
selskabets bestyrelse i det hele havde forsømt sin forpligtelse til at føre tilsyn med 
selskabets økonomi og forhold i øvrigt, og tog konkursboets påstand om 
erstatningsansvar til følge. Højesteret anså bestyrelsesmedlemmerne for at have 
udvist ”betydelig uagtsomhed”.  
 
Det var om de faktiske omstændigheder af betydning for bedømmelsen af 
bestyrelsesmedlemmernes ansvar oplyst, at det fremgik af forretningsplan og budget: 
”som udgjorde grundlaget for beslutningen om at påbegynde 
rejsebureauvirksomheden, at finansieringen af driften skulle ske gennem kundernes 
forudbetalinger. En løbende og effektiv kontrol med udviklingen i selskabets økonomi 
var på denne baggrund af særlig betydning. På trods heraf blev der ikke af selskabets 
bestyrelse fastsat retningslinjer for, på hvilken måde bestyrelsen skulle holdes 
orienteret om udviklingen i selskabets økonomiske forhold, og en sådan løbende 
orientering fandt ikke sted. Der blev således ikke udarbejdet perioderegnskaber, 
budgetopfølgninger eller lignende materiale på grundlag af selskabets bogføring. 
Denne var, som det fremgår af revisionsprotokollatet af 4. juni 1996, mangelfuld i en 
sådan grad, at det ikke var muligt at udskrive en retvisende råbalance”. [KL-
konsulenternes fremhævning med understregning.] 
 
Højesteret fandt videre, trods 4 ud af 5 bestyrelsesmedlemmers påstand om ikke at 
have modtaget protokollatet, at:  
 
”Det må imidlertid under alle omstændigheder lægges til grund, at ingen af 
bestyrelsens medlemmer fremsatte krav om, at der skulle udarbejdes oversigter af den 
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nævnte art, som kunne gøre det muligt for bestyrelsen på objektivt grundlag at vurdere 
udviklingen i selskabets økonomiske forhold. Der blev i den periode, virksomheden var 
i drift, ikke afholdt noget egentligt bestyrelsesmøde, til hvilket alle 
bestyrelsesmedlemmer var indkaldt. Der blev den 16. april, 3.-4. september og 28. 
september 1996 afholdt møder, i hvilke nogle af bestyrelsens medlemmer deltog, men 
det må lægges til grund, at en nærmere drøftelse af selskabets økonomiske forhold 
først fandt sted på mødet den 28. september 1996." 
 
4.6.2 Ikke-erhvervsdrivende virksomhed, ideelt form ål og intet vederlag 
Som udgangspunkt bliver bestyrelsesmedlemmer ikke ansvarsfri, fordi de ikke er 
professionelle og/eller ikke har tilstrækkelig viden om det, de laver. Men nogle forhold 
hos bestyrelsesmedlemmerne og den "virksomhed", de sidder i bestyrelsen for, kan 
dog få indflydelse på domstolenes bedømmelse af bestyrelsesmedlemmernes ansvar 
og spørgsmålet om, hvorvidt bestyrelsesmedlemmerne har udvist fejl og forsømmelser 
i sådan grad, at det må anses for uforsvarligt og dermed ansvarspådragende. Det 
illustrerer de følgende domme. 
 
I de to følgende domme ansås bestyrelsesmedlemmerne for at have handlet forsvarligt 
ud fra den viden, de havde på tidspunktet for deres handlinger, og dermed var der ikke 
grundlag for at bebrejde dem noget (”the business judgement rule”).  
 
Tilsvarende gælder den tredje dom, der er den eneste sag, KL-konsulenterne er 
bekendt med, der handler om bestyrelsesansvar i en selvejende daginstitution.  
 
Af de tre domme ses endvidere, at der blev lagt vægt på karakteren af virksomheden – 
AOF Århus, en grundejerforening og en mindre selvejende daginstitution, der ikke var 
erhvervsdrivende. At bestyrelsesmedlemmerne var ulønnede og tjente et ideelt eller 
foreningsformål spillede også en rolle.  
 
AOF Århus – Højesterets dom af 23. juni 20016 i U20 06.2637H 
Højesterets dom af 23. juni 2006 omhandler AOF Århus-sagen. Dommen er refereret i 
Ugeskrift for Retsvæsen 2006, side 2637 ff.  
 
Ifølge dommen var bestyrelsesmedlemmer i AOF i Århus ikke erstatningspligtige for 
kreditorers tab ved organisationens fortsatte drift forud for konkurs.  
 
I henhold til dommen blev medlemmerne af en bestyrelse frifundet for 
erstatningsansvar, efter at AOF Århus var gået konkurs. Bestyrelsen havde accelereret 
antallet af bestyrelsesmøder og ekstern rådgivning i takt med krisens udvikling. 
Bestyrelsen havde fulgt udviklingen, søgt ekstern rådgivning hos moderorganisationen 
AOF Danmark og dermed ikke forladt sig alene på sine egne vurderinger. Af dommen 
fremgår blandt andet følgende: 
 
”Ved bedømmelsen af, om de sagsøgte bestyrelsesmedlemmer i AOF har pådraget sig 
erstatningsansvar i anledning af AOF's konkurs, er det afgørende, om de som 
bestyrelsesmedlemmer har medvirket til at lade AOF fortsætte driften, selv om det har 
måttet stå dem klart, at en videreførelse var håbløs og ville påføre AOF's kreditorer 
tab. 
 
Ved denne vurdering må oplysningerne om udviklingen i AOF's økonomi 
sammenholdes med oplysningerne om den viden om økonomien, som 
bestyrelsesmedlemmerne havde, eller som de ved en forsvarlig tilrettelæggelse af 
administrationen burde have haft, og om de skridt, som de på den baggrund tog. 
 
Ved vurderingen må det endvidere tillægges betydning, at AOF på den ene side var en 
vidt forgrenet organisation med en stor omsætning og et betydeligt antal 
medarbejdere, og på den anden side at AOF var en organisation med et ideelt formål, 
hvis bestyrelsesmedlemmer ikke modtog vederlag for deres arbejde. 
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(…) 
 
På den anførte baggrund og på baggrund af de væsentlige besparelser, bestyrelsen 
havde iværksat, og de budgetter, der forelå for 2001 og fremefter, er der heller ikke 
grundlag for at fastslå, at bestyrelsens medlemmer på et tidligere tidspunkt end i 
forbindelse med konkursbegæringens indgivelse [2. juni 2000] burde have indset, at 
AOF ikke kunne reddes. Det er derfor ikke ansvarspådragende for bestyrelsens 
medlemmer, at de ikke på et tidligere tidspunkt indstillede driften af AOF.”  
 
Af Højesterets dom fremgår: 
" Højesteret finder, at ansvaret for bestyrelsesmedlemmer i en organisation af en 
størrelse og med en aktivitet og omsætning som AOF i Århus som udgangspunkt må 
bedømmes på samme måde som ansvaret for bestyrelsesmedlemmer i 
erhvervsdrivende virksomheder. Med denne bemærkning og med henvisning til de 
omstændigheder, der er anført af landsretten, tiltræder Højesteret, at de indstævnte 
ikke har pådraget sig erstatningsansvar over for konkursboet. Højesteret stadfæster 
derfor dommen". 
 
[KL-konsulenternes tilføjelse i firkantet parentes samt fremhævning med 
understregninger.] 
 
Grundejerforeningssagen – Højesterets dom 7. februa r 2013 i U2013.1312H  
Højesterets dom af 7. februar 2013 er refereret i Ugeskrift for Retsvæsen 2013, side 
1312 ff.  
 
I sagen var der ikke erstatningsansvar for en formand og et medlem af bestyrelsen i en 
grundejerforening, der havde tabt en civil sag og ikke kunne betale sagsomkostninger 
til modparten, en kommune.  
 
I sagen havde en grundejerforening anlagt sag mod en kommune og tabt sagen både i 
byret og landsret. Grundejerforeningen kunne imidlertid ikke betale de idømte 
sagsomkostninger til kommunen, hvorefter kommunen anlagde sag mod formanden for 
grundejerforeningen og det menige bestyrelsesmedlem med påstand om, at de var 
erstatningsansvarlige for kommunens tab. De to bestyrelsesmedlemmer havde fulgt 
grundejerforeningens advokats anbefaling om at anke og om at anfægte afgørelsen 
om sagsomkostninger som værende fastsat alt for høje, men medlemmerne havde 
ikke sikret sig, at grundejerforeningen kunne betale, hvis man tabte sagen.  
 
Højesteret bemærkede følgende om bestyrelsesansvaret i en grundejerforening, som 
ikke driver erhvervsvirksomhed: 
 
"Om bestyrelsesansvar i en grundejerforening bemærker Højesteret, at et medlem af 
bestyrelsen kan blive erstatningsansvarlig for en retsstridig, tabsforvoldende 
disposition, der kan tilregnes den pågældende som forsætlig eller uagtsom. 
Anvendelsen af denne ansvarsnorm forudsætter, at der sker en fastlæggelse af de 
pligter, der påhviler bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen har pligt til at handle i 
foreningens interesse, og der må i øvrigt tages hensyn til, at en grundejerforening i 
almindelighed ikke driver erhvervsvirksomhed, men alene har til formål at fremme 
medlemmernes fælles interesser som grundejere i et lokalområde. Hertil kommer, at 
foreningens aktiviteter normalt er begrænsede i karakter og omfang, og at foreningens 
bestyrelse sædvanligvis vælges blandt foreningens medlemmer og ikke udgør en 
professionel organisation og heller ikke råder over et professionelt sekretariat. Hvis 
bestyrelsen disponerer ud fra et rimeligt beslutningsgrundlag, vil fejlskøn som 
udgangspunkt ikke være ansvarspådragende for bestyrelsens medlemmer". [KL-
konsulenternes understregninger.] 
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Det fremgår af dommen, at grundejerforeningen ved byrettens dom af 9. november 
2007 blev dømt til at betale sagsomkostninger på i alt 300.000 kr. Foreningen havde 
ikke midler til at dække dette beløb og måtte antages at bryde økonomisk sammen, 
hvis byrettens afgørelse blev endelig. 
 
Højesteret udtalte blandt andet, at den ikke fandt det godtgjort, at de to 
bestyrelsesmedlemmer på tidspunktet for ankebeslutningen måtte anse det for 
urealistisk "fortsat at forvente, at foreningen ville kunne honorere sagens omkostninger 
under anken både til egen advokat, der havde begrænset sit honorar til et beskedent 
beløb, og til modparterne, såfremt sagsomkostningerne blev reduceret til beløb i den 
størrelsesorden, som advokaten havde tilkendegivet. De to bestyrelsesmedlemmer 
"måtte derimod forvente, at foreningen ikke ville være i stand til at dække 
modparternes sagsomkostninger i værste fald, hvis byrettens dom blev stadfæstet og 
foreningen pålagt yderligere at betale sagsomkostninger for landsretten, som det 
senere skete. Højesteret finder imidlertid, at de uanset dette forhold ikke handlede 
ansvarspådragende ved på foreningens vegne at træffe beslutning om at få prøvet 
byrettens dom ved anke som anbefalet af advokaten". 
 
Selvejende daginstitutions bestyrelse i Kjellerup –  utrykt dom og tilkendegivelse 
Silkeborg Byrets dom af 24. januar 2006 er utrykt. Tilsvarende gælder Vestre 
Landsrets tilkendegivelse af 30. januar 2007, der ville stadfæste byretsdommen. 
Sagen blev tæt fulgt af kommunen og KL, også på grund af de forvaltningsretlige 
spørgsmål i forbindelse med afskedigelsen af lederen.  
 
Af byretsdommen fremgik, at bestyrelsesmedlemmerne i en selvejende daginstitution i 
Kjellerup ikke var personligt erstatningsansvarlige for en økonomisk kompensation til 
en leder, der var blevet afskediget fra institutionen, uden at de forvaltningsretlige regler 
om partshøring var overholdt.48  
 
Grunden til, at BUPL på vegne af lederen anlagde sag mod bestyrelsesmedlemmerne 
personligt, var, at den selvejende daginstitution var blevet nedlagt og driften overtaget 
af kommunen, efter at den selvejende institution havde afskediget lederen. 
Udgangspunktet ville ellers have været at rette kravet om økonomisk kompensation for 
afskedigelse uden partshøring mod den selvejende institution og ikke mod 
bestyrelsesmedlemmerne.  
 
Som begrundelse for at frifinde de sagsøgte bestyrelsesmedlemmer henviste 
domstolene til, at der var tale om en mindre børneinstitution, at 
bestyrelsesmedlemmerne var ulønnede forældre, og at manglende overholdelse af 
forvaltningsretlige regler skyldtes utilstrækkeligt kendskab til reglerne. 
 
Af Silkeborg Byrets dom af 24. januar 2006 fremgår blandt andet følgende:  
 
"Selv om de sagsøgte (…) og (…) var medlemmer af (…)s bestyrelse, kan de, der efter 
det oplyste ikke har deltaget i bestyrelsesmødet den 31. oktober 2002 eller senere haft 
med sagsøgerens afskedigelse at gøre, ikke antages at have udvist noget forhold, der 
begrunder erstatningsansvar. 
 
Hvad dernæst angår sagsøgerens erstatningskrav mod de øvrige sagsøgte 
bemærkes, at deres ansvar som bestyrelsesmedlemmer for fejl og forsømmelser bør 
bedømmes under særlig hensyntagen til, at (…) var en mindre selvejende 
børneinstitution, og at de sagsøgte, der havde børn i institutionen, udførte deres 
bestyrelsesarbejde ulønnet.  
 

                                                      
48 Det bemærkes, at der er tale om en dom, der ligger forud for Højesterets ændring af praksis ved 
underretterne, hvorefter formelle fejl ved afskedigelser gav adgang til ofte meget store økonomiske 
kompensationer, fx pga. partshøringsfejl, uden at det materielle afskedigelsesgrundlag var blevet bedømt 
ved retten eller i et afskedigelsesnævn.  



Hørsholm Kommune – Lions Børnehuse  Side 66 af 83 
14. august  2017 bdh/kahh 
 

 

Herefter, og når henses til, at institutionens ovenfor antagne manglende overholdelse 
af forvaltningsretlige regler har skyldtes utilstrækkeligt kendskab dertil hos de 
sagsøgte, kan de ikke antages at have udvist sådan grov forsømmelighed eller 
uforsvarligt forhold, at der er grundlag for at statuere erstatningsansvar." [KL-
konsulenternes fremhævning med understregninger.] 
 
Efter domsforhandlingen og de tre dommeres votering ved Vestre Landsret den 30. 
januar 2007 tilkendegav retsformanden, at landsretten ville stadfæste byretsdommen. 
Parterne accepterede tilkendegivelsen, og der blev derfor ikke afsagt dom.  
 
4.6.3 Bestyrelsesansvar for ledelsens strafbare han dlinger 
Når en person påfører en anden et tab som følge af sine strafbare handlinger, vil 
personen ikke alene kunne pålægges strafansvar, men vil typisk også ifalde 
erstatningsansvar over for den skadelidte.  
 
Det er imidlertid ikke uden videre sådan, at den, der havde en tilsynspligt og 
kontrolfunktion over for den kriminelle skadevolder, også skal være 
erstatningsansvarlig over for den skadelidte. I erstatningsretlig terminologi kan man 
udtrykke det det sådan, at det normalt ikke ligger inden for det påregnelige, at for 
eksempel en direktør, daglig leder eller medarbejder begår strafbar økonomisk 
kriminalitet i tjenesten, fx mandatsvig, bedrageri eller tyveri. Men ved opbygningen af 
kontrolsystemer og –retningslinjer, fordelingen af opgaver og udførelsen af tilsyn må 
en bestyrelse indrette organisationen på en måde, der forebygger økonomisk 
kriminalitet.  
 
For at et bestyrelsesmedlem skal kunne blive erstatningsansvarlig for tab, der opstår 
som følge af en leders strafbare handlinger, kræves der også i den situation et 
ansvarsgrundlag efter culpareglen, dvs. bestyrelsesmedlemmets tabsforvoldende 
handlinger eller undladelser skal kunne tilregnes medlemmet som forsætlige eller 
uagtsomme. Bestyrelsesmedlemmet skal have udvist en uforsvarlig adfærd, fx ved at 
tilsidesætte en relevant tilsynspligt, at undlade at handle på kendt viden eller i øvrigt at 
sidde faresignaler overhørig. Men selv hvis dét er tilfældet, er det ikke sikkert, at der vil 
være erstatningsansvar, fordi der også skal være den fornødne årsagssammenhæng 
mellem den erstatningspådragende adfærd og det tab, der er opstået hos skadelidte. 
Hertil kommer, at et erstatningsansvarligt bestyrelsesmedlem måske ikke er ansvarlig 
for hele tabet, fx fordi medlemmet måske først på et sent tidspunkt i det strafbare 
forløb kunne og burde have grebet ind.  
 
Nedenfor refereres tre sager om bestyrelsesansvar for ledelsens strafbare handlinger. 
I den ene af de tre sager (Memory Card) anså man bestyrelsesformanden for at have 
begået en enkelt fejl, men denne enkeltstående fejl kunne ikke føre til 
erstatningsansvar. I de to andre sager blev medlemmerne også frifundet for 
erstatningsansvar. I den ene sag på grund af det helt upåregnelige forhold og 
manglende viden om de uberettigede handlinger (Thorndahl). I den anden sag fordi 
der ikke var udvist uforsvarlig adfærd hverken ved opgavefordelingen eller på grund af 
manglende tilsyn eller kontrol (momskarrusel i Comitel). 
 
Thorndahl – Vestre Landsret dom af 27. september 19 72 i sag 822/1972 - utrykt 
Vestre Landsret dom af 27. september 1972 i sag 822/1972 er utrykt, men refereret af 
Frank Bøggild m.fl. således:49  
 
I sagen "(…) havde to personer bl.a. foretaget uberettigede varelageropskrivninger, 
hvilket de blev idømt straf for på hhv. 3 og 5 år. Et bestyrelsesmedlem blev sagsøgt for 
selskabets tab med henvisning til, at han havde tilsidesat sin tilsynspligt som 
bestyrelsesmedlem. Vestre Landsret frifandt bestyrelsesmedlemmet under henvisning 
til, at han var uvidende om de uberettigede varelageropskrivninger, “som var af 
                                                      
49 Advokat Frank Bøggild og advokat Kolja Staunstrup i en artikel om "Seneste tendenser i retspraksis om 
ledelsesansvar" trykt i Revision og Regnskab 2015, nr. 12, side 36. 
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en sådan karakter, at de lå helt uden for det påregnelige."" [KL-konsulenternes 
fremhævning med understregninger.] 
 
Memory Card-sagen - Højesterets dom af 27. marts 20 15 i U2015.2075H 
Højesterets dom af 27. marts 2015 er refereret i Ugeskrift for Retsvæsen 2015, side 
2075ff. 
 
Et børsnoteret selskabs konkursbo gjorde et erstatningskrav på 100 mio. kr. gældende 
mod selskabets tidligere administrerende direktør og hovedaktionær, der var blevet 
straffet for bedrageri af særlig grov beskaffenhed som følge af 
regnskabsmanipulationer. Regnskabsmanipulationerne bestod i at opskrive værdien af 
varelageret og opgøre fiktive tilgodehavender. Det fik regnskaberne til at vise et 
urigtigt, positivt resultat i årene op til selskabets konkurs  
 
Konkursboet gjorde tillige erstatningskravet gældende mod selskabets bestyrelse og 
revision, idet det var konkursboets opfattelse, at bestyrelsen og revisionen havde 
begået ansvarspådragende fejl og forsømmelser, og at selskabets tab kunne have 
været undgået eller i hvert fald begrænset meget, hvis bestyrelsen og revisionen 
havde opfyldt deres forpligtelser – blandt andet bestyrelsens tilsynsforpligtelse. 
 
Ved landsrettens dom blev D og revisionen anset for solidarisk ansvarlige for betaling 
af konkursboets krav på 100 mio. kr., mens bestyrelsesmedlemmerne blev frifundet. 
Højesteret fandt, at revisionen havde handlet ansvarspådragende, men frifandt 
revisionen, blandt andet fordi der ikke var årsagsforbindelse mellem de 
ansvarspådragende fejl og konkursboets tab. Med hensyn til bestyrelsesansvaret 
skulle Højesteret alene tage stilling til bestyrelsesformandens mulige ansvar. 
Højesteret frifandt bestyrelsesformanden med følgende begrundelse: 
 
"Højesteret finder, at [bestyrelsesformanden] i varetagelsen af sit hverv har 
levet op til sine forpligtelser som bestyrelsesformand. Det var dog en fejlvurdering, at 
han på baggrund af bl.a. sit mangeårige tillidsfulde samarbejde med den 
administrerende direktør, D, godtog dennes svar af 3. marts 2000 på kritikken i brevet 
af 1. marts 2000 fra den fratrådte koncernøkonomidirektør Henning Bech uden at 
orientere de andre bestyrelsesmedlemmer og revisorerne derom. Efter en samlet 
vurdering finder Højesteret imidlertid, at der ikke på grund af en enkeltstående fejl af 
denne karakter er grundlag for at pålægge [bestyrelsesformanden] erstatningsansvar." 
KL-konsulenternes fremhævning med understregning samt tilføjelse af firkantede 
parenteser.] 
 
Af sagen fremgår endvidere følgende: 
 
Landsrettens udtalte om bestyrelsens tilsynsforpligtelse følgende: 
 
“Det har formodningen imod sig, at et børsnoteret selskabs direktør og hovedaktionær 
ved kriminel adfærd får selskabets regnskaber til at fremstå bedre med hensyn til 
omsætning og værdier, men dette forekommer. Det hørte derfor med til bestyrelsens 
og revisionens opgaver at være særlig opmærksom på mulige faresignaler, der kunne 
dække over hovedaktionærens manipulationer.”  
 
Landsretten bemærkede i sine præmisser, at bestyrelsen havde sikret sig, at der var 
en klar ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, direktionens enkelte medarbejdere, de 
ledende medarbejdere i øvrigt og revisionen. Det fremgik af selskabets 
forretningsorden, at revisionen skulle give skriftlig underretning til 
bestyrelsesformanden, hvis den konstaterede uregelmæssigheder. Det fremgik af 
bestyrelsesmødereferaterne fra de møder, hvor revisionen deltog, at der blev stillet 
spørgsmål fra bestyrelsens side, og at spørgsmålene blev besvaret af revisionen og D 
på en sådan måde, at bestyrelsen måtte gå ud fra, at der ikke var problemer med 
opgørelsen af varebeholdningerne. Landsretten angav i sine præmisser, at der var tale 
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om områder, hvor det var revisionens opgave at sikre sig, at forholdene var i orden, 
ligesom bestyrelsen også var berettiget til at gå ud fra, at revisionen udførte de 
opgaver, som revisionen skulle udføre, efter reglerne. Det kunne endvidere lægges til 
grund, at revisionen ikke på noget tidspunkt sendte en underretning til 
bestyrelsesformanden, som han kunne videreformidle til de to andre 
bestyrelsesmedlemmer.  
 
Det fremgik af ét af referaterne fra bestyrelsesmøderne, at bestyrelsen blev gjort 
bekendt med, at revisionen havde drøftet usikkerheden om værdiansættelsen af 
varelageret efter genberegninger med D, der havde oplyst, at Memory Card ville få et 
nyt lagerstyringssystem, der ville løse problemet, og at revisionen gav udtryk for, at 
den efter stikprøvekontrollen havde fundet, at værdien af selskabets lagerbeholdninger 
var forsvarlig, og at regnskabet ville få en blank påtegning.  
 
Blandt andet på denne baggrund fandt landsretten efter en samlet vurdering af de 
menige bestyrelsesmedlemmers udførelse af deres arbejde, at der ikke var grundlag 
for at statuere, at bestyrelsesmedlemmerne tilsidesatte eller i øvrigt handlede uagtsomt 
på en sådan måde, at de kunne tilpligtes at betale erstatning til konkursboet. 
 
Landsretten fandt, at den samme bedømmelse gjorde sig gældende for 
bestyrelsesformanden, bortset fra ét enkelt punkt. Bestyrelsesformanden havde ca. ét 
år forinden økonomidirektørens fratræden været bekendt med, at revisionen havde 
problemer med at sikre sig bevis for rigtigheden af genberegning og dermed for 
opgørelsen af varebeholdningernes værdi, og efterfølgende havde han modtaget et 
brev fra økonomidirektøren, der efter fire måneders ansættelse fratrådte sin stilling 
med henvisning til, at han var uenig i D's forslag til at værdiansætte og opskrive 
værdien af varelageret samt i D's metode til at eliminere en optællingsdifference i 
forbindelse med varelageret.  Bestyrelsesformanden havde videresendt 
økonomidirektørens brev til D og bedt om en redegørelse. D havde i sin redegørelse 
svaret, at økonomidirektøren ikke passede ind i selskabet, og at optællingsfejlen var 
løst i samarbejde med revisionen, og at regnskabsprincipper var overholdt. Herefter 
foretog bestyrelsesformanden sig ikke yderligere, ud over at han på det følgende 
bestyrelsesmøde 17 dage senere bad revisionen bekræfte, at opgørelsen af 
varebeholdningerne var i orden og fik at vide, at "hver en sten var vendt". På 
tidspunktet for økonomidirektørens henvendelse blev selskabet i øvrigt gennemgået af 
revisorer med henblik på notering på Nasdaq. 
 
Landsretten fandt, at det kunne bebrejdes bestyrelsesformanden, at han med den 
viden, han havde om ovennævnte bevissikring, ikke i højere grad lagde vægt på 
økonomidirektørens oplysninger, da det altid måtte give "anledning til overvejelser, når 
et selskabs økonomidirektør siger op efter kort tids ansættelse på grund af uenighed 
med et selskabs administrerende direktør om regnskabsprincipperne", ligesom 
formanden burde delagtiggjort de andre bestyrelsesmedlemmer og revisionen i 
økonomidirektørens oplysninger.  
 
Landsretten frifandt dog bestyrelsesformanden med følgende begrundelse:  
 
"Undladelsen af at bede revisionen iværksætte en nærmere undersøgelse af 
[økonomidirektørens] oplysninger og D's forklaring herpå og undladelsen af at 
orientere de to andre bestyrelsesmedlemmer og revisionen om henvendelsen [fra 
økonomidirektøren] kan imidlertid ikke føre til, at [bestyrelsesformanden] kan gøres 
ansvarlig for tabet ved selskabets fortsatte drift, idet selskabet på tidspunktet for 
henvendelsen blev gennemgået af revisorer med henblik på notering på Nasdaq. 
Bestyrelsesformanden var derfor berettiget til at gå ud fra, at D ikke kunne foretage sig 
noget, der var i strid med selskabets regnskabsprincipper." [KL-konsulenternes 
tilføjelse af firkantede parenteser.] 
 
Som nævnt ovenfor frifandt Højesteret ligeledes bestyrelsesformanden.  
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Om landsrettens frifindelse af alle bestyrelsesmedlemmerne bemærkede Højesteret 
følgende:  
 
"Landsretten fastslog, at der efter en samlet vurdering af bestyrelsens udførelse af sit 
arbejde ikke var grundlag for erstatningsansvar. Landsretten henviste herved bl.a. til 
bestyrelsens sammensætning, organisering og forretningsorden, bestyrelsesmødernes 
omfang, grundlag og indhold samt bestyrelsens arbejde med de problemstillinger, 
sagen angår, på grundlag af de informationer, bestyrelsen fik og havde sikret sig at få, 
bl.a. gennem revisionsprotokollater." 
 
Momskarrusel i Comitel – Højesterets dom af 11. feb ruar 2016 i U2016.1870H  
Højesterets dom af 11. februar 2016 er refereret i Ugeskrift for Retsvæsen 2016, side 
1870 ff. 
 
Højesteret frifandt i sagen Comitel International A/S' direktør, bestyrelsesmedlem og 
hovedaktionær i én og samme person (DBH) for erstatningsansvar for SKATs tab i 
forbindelse med momskarruselsvig blandt andre begået af selskabets 
udviklingsdirektør i et andet selskab, men hvor Comitel indgik i momskarusellen uden 
selv at have nogen økonomisk vinding. 
 
I sine præmisser lagde Højesteret blandt andet vægt på, at udviklingsdirektøren var en 
nøgleperson i virksomheden på grund af sin faglige kompetence inden for it og 
mobiltelefoni og sit personlige netværk. Brokerhandlen med mobiltelefoner havde ikke 
givet anledning til problemer under hans ledelse i 2000-2003, og han nød en høj grad 
af tillid fra direktion og bestyrelse. Udviklingsdirektøren blev ansat som daglig leder af 
brokerforretningen, fordi bestyrelsen og direktionen ønskede at anvende hans 
ekspertise og netværk til at udvikle denne forretning. 
 
Efter bevisførelsen lagde Højesteret til grund, at DBH, der betragtede 
udviklingsdirektøren som sin højre hånd, instruerede ham om at sørge for, at brokerne 
traf forholdsregler for at undgå, at Comitel International blev involveret i 
momskarruselsvig.  
 
Højesteret lagde vægt på, at DBH havde kontor i de samme lokaler som de få øvrige 
medarbejdere i Comitel International, havde daglig kontakt med udviklingsdirektøren 
og de øvrige brokere og fulgte løbende op på udviklingen i selskabets økonomi, 
herunder omsætning, omkostninger, resultat og budget, ligesom han dagligt fulgte 
bevægelserne på selskabets bankkonti. Bevisførelsen gav ikke grundlag for at fastslå, 
at bestyrelsesmedlemmet gennem sin kontakt med udviklingsdirektøren og de øvrige 
brokere eller gennem sin kontrol af selskabets økonomi mv. burde have fået mistanke 
om, at tidligere handelsled var involveret i momskarruselsvig.  
 
Højesteret lagde endvidere vægt på, at DBH ud over den nævnte kontrol med 
selskabets økonomi mv. efter aftale med SKAT i flere år sendte månedlige lister over 
selskabets nye kunder og leverandører til SKAT. Dette måtte ifølge Højesteret antages 
at have medvirket til at styrke DBH i opfattelsen af, at selskabet havde truffet de 
fornødne forholdsregler for at undgå at blive involveret i momskarruselsvig. 
 
På den baggrund fandt Højesteret det ikke godtgjort, at DBH ved den opgavefordeling, 
der blev gennemført mellem ham og udviklingsdirektøren, eller som følge af 
manglende tilsyn eller kontrol med brokervirksomheden havde udvist uforsvarlig 
adfærd. 
 
4.7 Beviser og bevisbyrderegler i erstatnings- og a ftaleretten 
Mange sager i praksis og ved domstolene bliver afgjort på beviserne om de faktiske 
omstændigheder i den konkrete sag, ikke ved retsfortolkninger af et uklart regelsæt. 
Det gælder for eksempel på erstatnings- og aftalerettens område, hvor der er en 
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righoldig retspraksis om de i vidt omfang uskrevne regler, der er klare nok. Tvivlen vil 
ofte angå spørgsmålet om, hvad der rent faktisk er passeret. (Hertil kommer naturligvis 
anvendelsen af retsreglerne på dét faktum, der efter dokumentbeviser og 
vidneforklaringer må lægges til grund.) 
 
Beviser og bevisbyrderegler bliver derfor ofte afgørende for udfaldet af en sag i praksis 
eller ved domstolene.  
 
I en erstatningssag skal den, der kræver erstatning (sagsøger/skadelidte), blandt andet 
bevise, at han har lidt et tab, tabets størrelse, samt at den sagsøgte som mulig 
skadevolder er skyld i tabet på grund af sin uforsvarlige og ansvarspådragende 
adfærd, der kan bebrejdes ham som uagtsom eller forsætlig.  
 
Tilsvarende gælder det i aftaleretten, at den part, der vil påberåbe sig, at noget 
usædvanligt er aftalt, eller at noget, der har formodningen imod sig, er aftalt, skal løfte 
bevisbyrden herfor.  
 
Den, der vil påberåbe sig indholdet af en mundtlig aftale, vil også ofte have 
bevisbyrden for eksistensen af en sådan aftale og dens indhold. Det gælder især, hvis 
parternes skriftlige aftale bestemmer noget andet end, hvad den ene part hævder, at 
den mundtlige aftale går ud på.  
 
4.8 En bestyrelses antagelse af bistand til adminis tration  
Det følger af dagtilbudslovens § 35, at kommunalbestyrelsen skal give et 
administrationstilskud til en selvejende daginstitution, når institutionen ønsker at 
varetage administrationen selv. Dette retskrav for de selvejende daginstitutioner blev 
indført ved en lovændring pr. 1. oktober 2005.  
 
Dagtilbudslovens § 35 har således efter sin ordlyd som forudsætning, at 
administrationen udføres af kommunen på vegne af den selvejende daginstitution, 
medmindre institutionen gør brug af sit retskrav på at varetage administrationen selv 
og får et administrationstilskud fra kommunen til dækning af udgifterne ved egen 
administration og/eller antagelse af ekstern hjælp til administrationen. Bestemmelsens 
ordlyd understøttes af forarbejderne, jf. punkt 4.2 ovenfor. 
 
Ifølge § 14, stk. 1, i dagtilbudsbekendtgørelsen kan en selvejende daginstitution kræve 
det lovbestemte administrationstilskud, hvis institutionen ønsker selv at varetage 
følgende fem opgaver:  
 

• Løn 
• Bogføring 
• Budget/regnskab 
• Revision 
• Personalejuridisk bistand 

 
Det er dog ikke usædvanligt, at selvejende daginstitutioner (også efter 1. oktober 2005) 
vælger at få administrationen fra den kommune, som de har driftsoverenskomst med – 
på linje med kommunens egne daginstitutioner. 
 
Men pr. 1. oktober 2005 fik selvejende daginstitutioner altså et retskrav på at modtage 
administrationstilskud, fx til brug for at antage et administrationsselskab såsom 
Landsorganisationen Danske Daginstitutioner (LDD), FOBU (tidligere 
MDI/Menighedernes Daginstitutioner), Børneringen, Spia eller lignende organisation,50 
dog forudsat at institutionen varetager alle de fem opgaver oplistet ovenfor.  
   

                                                      
50 Om organisationernes administrationsvirksomhed henvises til punkt 3.8 ovenfor.  
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5. KL-konsulenternes vurdering af bestyrelsens roll e 

Enighed om Lions Børnehuses økonomiske ansvar og ar bejdsgiveransvar 
En selvejende institution, der driver daginstitution, er en selvstændig juridisk enhed, 
der er forskellig fra kommunen, og som ubetinget har arbejdsgiveransvaret og det fulde 
økonomiske ansvar for driften i enhver henseende. 
 
Det gælder i alle tilfælde, herunder: 
 

• uanset om den selvejende institution har driftsoverenskomst med kommunen 
eller har indgået aftale med kommunen om drift af en udliciteret daginstitution 
eller er godkendt af kommunen som privatinstitution, dvs. uanset hvilken 
driftsform den selvejende institution som juridisk enhed benytter til at drive 
daginstitution, 
 

• uanset om den selvejende institutions daginstitutionspladser indgår i den 
kommunale forsyning og økonomi (som ved driftsoverenskomst) eller om den 
er separeret herfra (som ved privatinstitutionsdrift), eller  
 

• uanset om den selvejende institution får løst alle eller nogle af sine 
administrative opgaver ved egne medarbejdere, en administrationsvirksomhed 
såsom Danske Daginstitutioner eller anden privat virksomhed eller den 
kommune, der har indgået driftsoverenskomsten eller udliciteringsaftalen eller 
har godkendt privatinstitutionen. I den forbindelse kan det tilføjes, at uanset om 
den selvejende institution anvender egne medarbejdere eller baserer sig på 
ekstern bistand til de administrative opgaver, ligger ansvaret for, at opgaverne 
bliver løst, hos den selvejende institution.  

 
At en selvejende daginstitution er en selvstændig juridisk enhed, der har det fulde 
økonomiske ansvar og arbejdsgiveransvaret følger blandt andet af dagtilbudsloven, 
fonds- og foreningsretlige grundsætninger samt tilsvarende grundsætninger om 
selvstændige juridiske enheder med begrænset ansvar.51 Hertil kommer, at det er 
fastslået i retspraksis og andre retlige afgørelser i forskellige retlige sammenhænge, fx 
i dagtilbudsretlig, forvaltningsretlig, ansættelsesretlig, arbejdsretlig, arbejdsmiljøretligt, 
skatteretlig og konkursretlig henseende. 
 
På baggrund af sagens oplysninger lægger KL-konsulenterne til grund, at parterne 
hverken forud for eller efter formandsskiftet medio 2014 eller i øvrigt forud for denne 
sags opståen omkring 1. december 2016 eller efterfølgende har været uenige herom, 
og at parterne dermed har haft en fælles forståelse, der er i overensstemmelse med 
gældende ret.  
 
Parterne er endeligt enige om, at det er bestyrelsen, der som øverste ledelsesorgan i 
den selvejende institution Lions Børnehuse varetager den overordnede og 
administrative ledelse af den selvejende daginstitution, herunder det økonomiske 
ansvar for driften og arbejdsgiveransvaret. Dette er ligeledes i overensstemmelse med 
gældende ret og formentlig også med intentionen bag de vedtægter, som bestyrelsen 
har besluttet, og som Hørsholm Kommune har godkendt som grundlag for den 
gældende driftsoverenskomst fra 2011.  
 
Selv om bestyrelsesmedlemmerne har givet udtryk for, at Hørsholm Kommune har 
truffet beslutninger om sammenlægninger af selvejende daginstitutioner og huse, og at 
dette efter deres opfattelse slørede skellet mellem at være en kommunal og en 
selvejende daginstitution, synes heller ikke disse forhold at have ændret den 

                                                      
51 At en juridisk enhed har begrænset ansvar betyder, at ingen ejere, andre juridiske eller fysiske personer 
hæfter for enhedens forpligtelser. Det er alene den juridiske enhed, der hæfter med hele sin formue for sine 
forpligtelser over for tredjemand – og ikke for eksempel ledelsesmedlemmer, herunder 
bestyrelsesmedlemmer. Se i øvrigt lige nedenfor om hæftelses- kontra erstatningsansvar.  



Hørsholm Kommune – Lions Børnehuse  Side 72 af 83 
14. august  2017 bdh/kahh 
 

 

grundlæggende fælles forståelse mellem parterne igennem årene af, at bestyrelsen for 
Lions Børnehuse har den overordnede og administrative ledelse af den selvejende 
daginstitution, herunder det økonomiske ansvar for driften og arbejdsgiveransvaret.  
 
Tilsvarende gælder bestemmelserne i driftsoverenskomstens §§ 5-7, der sætter 
detaljerede rammer for Lions Børnehuses udøvelse af arbejdsgiverkompetencen, 
herunder om pligtmæssig indhentelse af personalejuridisk bistand i 
afskedigelsessager, godkendelse i forskellige typer af lønspørgsmål samt anvendelse 
af kommunens personalepolitik, herunder sygdomspolitik. Her synes bestyrelsen at 
have haft en opfattelse af, at Hørsholm Kommune har begrænset Lions Børnehuses 
selvstændige råderum med hensyn til udøvelse af arbejdsgiverkompetencen på en 
måde, så institutionen i nogen grad kom til at ligne en kommunal daginstitution. Men 
heller ikke driftsoverenskomstens §§ 5-7 synes at have ændret den grundlæggende 
fælles forståelse mellem parterne igennem årene af, at bestyrelsen for Lions 
Børnehuse har den overordnede og administrative ledelse af den selvejende 
daginstitution, herunder det økonomiske ansvar for driften og arbejdsgiveransvaret. 
 
KL-konsulenterne bemærker i den forbindelse, at bestyrelsen nok kan have oplevet, at 
dens arbejdsgiverkompetence i driftsoverenskomstens §§ 5-7 blev begrænset, men at 
der intet juridisk er til hinder for, at parterne har indgået en aftale, der sætter rammerne 
for bestyrelsens udøvelse af sin arbejdsgiverkompetence, som det er sket i §§ 5-7. En 
kommune vil ofte have helt saglige og legitime formål med at fastsætte sådanne 
rammer, og det ses i praksis. For eksempel vil idealistiske og ikke-professionelle 
bestyrelsesmedlemmer og en pædagogisk uddannet institutionsleder sjældent have 
tiden og interessen samt de nødvendige personalejuridiske kompetencer, når 
institutionen ikke har antaget en ekstern personalejuridisk rådgiver. Kommunernes 
personaleafdelinger har en helt særlig ekspertise at byde på i den forbindelse, idet de 
selvejende medarbejdere på samme måde som kommunale medarbejdere er omfattet 
af de kommunale overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår og forvaltningslovens 
partshøringsregler, når der er driftsoverenskomst. Endelig kan en selvejende 
daginstitutions betaling af godtgørelse for usaglig afskedigelse kun komme ét sted fra, 
når der er driftsoverenskomst, nemlig de kommunale driftsmidler på samme måde, 
som er tilfældet i kommunale daginstitutioner. 
 
Denne sag handler altså ikke om spørgsmålet om, hvem der har det økonomiske 
ansvar. Det har den selvejende institution ved sin ledelse, idet bestyrelsen har det 
overordnede økonomiske ansvar, mens den daglige ledelse varetages af en 
institutionsleder – eller områdeleder, som stillingen er benævnt i denne sag.  
 
Spørgsmålene og temaerne i denne sag 
Sagen handler derimod om, hvordan bestyrelsen har forvaltet det overordnede 
økonomiske ansvar og inden for hvilke rammer – altså i korthed om bestyrelsens rolle i 
Lions Børnehuses økonomi.  
 
I dette punkt 5 skal bestyrelsens rolle i den selvejende institution Lions Børnehuses 
økonomi vurderes på baggrund af sagsfremstillingen (punkt 3) samt relevante 
retsregler og retspraksis (punkt 4). I den forbindelse skal kommissoriets tre spørgsmål 
besvares. Spørgsmålene er følgende: 
  

1) Har bestyrelsen i 2015 og 2016 opfyldt i sine pligter som driftsherre af Lions 
Børnehuse og økonomisk ansvarlig for driften i forhold til merforbruget af 
personale- og brugerrelaterede udgifter (aktivitetsrelaterede udgifter)? Eller er 
der noget at bebrejde bestyrelsen i så henseende? 
 

2) Hvis der er noget at bebrejde bestyrelsen, kan bestyrelsen eller enkelte 
medlemmer heraf anses for at være erstatningsansvarlige for det tab, som 
institutionen og dermed Hørsholm Kommune som bevillingsmyndighed måtte 
have lidt som følge af bestyrelsens adfærd?  
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3) Kan eller skal Hørsholm Kommune i givet fald anlægge retssag med krav om 

erstatning mod den eller de muligt erstatningsansvarlige 
bestyrelsesmedlemmer?  

 
Det juridiske grundlag for vurderingen af sagens fa ktiske omstændigheder 
Det helt klare udgangspunkt er, at det alene er den selvejende institution Lions 
Børnehuse, der hæfter med sin formue for sine forpligtelser. Det betyder, at Hørsholm 
Kommune som udgangspunkt kun kan rette et muligt erstatningskrav mod 
institutionen, også selv om institutionen ingen økonomiske midler har, men alene 
forvalter kommunale driftsmidler i kommunens bygninger og lejede lokaler. 
 
De skiftende medlemmer af bestyrelsen for den selvejende institution Lions Børnehuse 
vil som udgangspunkt aldrig komme til at hæfte for institutionens forpligtelser, 
medmindre de – helt usandsynligt – skulle påtage sig en egentlig kautions- eller 
garantiforpligtelse over for kommunen for institutionens forpligtelser. Men 
bestyrelsesmedlemmerne kan efter omstændighederne på et selvstændigt grundlag 
blive erstatningsansvarlige over for tredjemand, fx Hørsholm Kommune.52 
 
Erstatningsansvar kræver, at der er et ansvarsgrundlag. Bestyrelsesmedlemmerne 
skal have udvist "culpa" eller skyld. Der skal være noget at bebrejde dem, hvis 
kommunen skal opnå erstatning hos dem. Men det er ikke enhver fejl eller 
forsømmelse, der udløser erstatningsansvar. Der skal noget særligt til, og alle 
erstatningsbetingelserne skal være opfyldt.  
 
Det er den skadelidte – i denne sag Hørsholm Kommune, der har bevisbyrden for, at 
alle erstatningsbetingelser er opfyldt, herunder at bestyrelsen har handlet uforsvarligt, 
og at denne uforsvarlige adfærd har medført et økonomisk tab, som Hørsholm 
Kommune kan kræve erstattet, dvs. der skal være årsagsforbindelse mellem adfærd 
og tab, og der skal ikke være forhold på kommunens side som skadelidt, der udelukker 
eller lemper erstatningsansvar for bestyrelsesmedlemmerne. 
 
Under henvisning til forklaringerne om, at den tidligere Lions-formand NWN stort set 
var fuldtidsbeskæftiget med formandsopgaven og ulønnet, bemærkes, at han ikke kan 
anses for at udgøre nogen relevant sammenligningsperson, når målestokken for, hvad 
der må anses for en forsvarlig bestyrelsesadfærd i denne sag skal fastlægges 
 
Målestokken efter culpareglen er, hvad det fornuftige og ansvarsbevidste 
bestyrelsesmedlem i en selvejende daginstitution med driftsoverenskomst med en 
kommune ville have gjort i samme situation, jf. ovenfor punkt 4.5.  
 
Nogle elementer i ansvarsbedømmelsen ved domstolene  
I en eventuel erstatningssag ved domstolene må man forvente, at dommerne ved 
ansvarsbedømmelsen – uanset de fejl og forsømmelser, som 
bestyrelsesmedlemmerne har udvist – med en høj grad af sandsynlighed vil tillægge 
en række forhold og faktiske omstændigheder i denne konkrete sag særlig vægt.  

                                                      
52 Et selvstændigt erstatningsansvar kræver, at der subjektivt er noget at bebrejde et bestyrelsesmedlem, 
mens et hæftelsesansvar hviler på et objektivt grundlag såsom en personlig kautions- eller garantiforpligtelse 
eller hæftelsesansvaret for en arbejdsgiver efter Danske Lov 3-19-2. 
Arbejdsgiveransvaret (principalansvaret) efter Danske Lov 3-19-2 er et hæftelsesansvar (ikke et 
selvstændigt erstatningsansvar) for det erstatningsansvar, som medarbejdere kan pådrage sig over for 
tredjemand som følge af deres skadegørende handlinger eller undladelser under arbejdets udførelse, fx som 
følge af en pædagogmedhjælpers manglende opsyn med et barn i en daginstitution. Men også for dette 
arbejdsgiveransvar hæfter alene den selvejende daginstitution - eller kommunen, hvis der er tale om en 
kommunal daginstitution. Hvis ledelsespersoner såsom en institutionsleder eller bestyrelsesmedlemmer skal 
kunne dømmes individuelt til at betale erstatning for pædagogmedhjælperens manglende opsyn, kræves et 
selvstændigt ansvarsgrundlag for hver af dem, dvs. ledelsesmedlemmerne skal hver især have udvist en 
uforsvarlig adfærd, og de øvrige ansvarsbetingelser skal være opfyldt, jf. culpareglen. Det kunne for 
eksempel være, at lederen ikke havde instrueret pædagogmedhjælperne tilstrækkeligt eller udstukket 
forsvarlige retningslinjer for opsyn på legepladsen. 
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KL-konsulenternes vurdering af, hvilke forhold dommerne vil tillægge særlig vægt, er 
baseret på retspraksis om bestyrelsesansvaret, se i det hele dommene refereret 
ovenfor punkt 4.6, navnlig dommene om den selvejende daginstitution i Kjellerup, AOF 
Århus og Memory Card.  
 
De forhold og faktiske omstændigheder i denne konkrete sag, som dommerne under 
en eventuel erstatningssag må antages at ville tillægge særlig vægt er blandt andet 
følgende: 
 

• at Lions Børnehuse er en selvejende institution med et ideelt og alment 
velgørende formål, nemlig at drive daginstitution med børnepasning på non-
profit og ikke-erhvervsdrivende basis til gavn for børn og forældre i Hørsholm 
Kommune og "for at sikre varierede og fleksible pasningstilbud til gavn for 
daginstitutionernes børn", jf. vedtægternes § 2, stk. 3, 
 

• at bestyrelsesmedlemmerne ikke er professionelle og ikke modtager vederlag 
for deres arbejde, men udøver hvervet ulønnet i deres fritid efter 
driftsoverenskomst med Hørsholm Kommune, der er en offentlig myndighed 
med erfaring med daginstitutionsdrift, såvel pædagogisk som økonomisk,  

 
• at der er tale om en naturligt hyppig udskiftning af medlemmerne, der bortset 

fra formanden er forældre, der for de flestes vedkommende må antages 
primært at være drevet af interesse for deres børns hverdag i 
daginstitutionen,53 
 

• at formanden for bestyrelsen er udpeget af en lille, lokal non-profit 
organisation, Lions Club Hørsholm-Vedbæk, der drives med et ideelt og 
alment velgørende formål uden særlig indsigt i drift af daginstitutioner, og som 
ikke kan trække på nogen hoved- eller moderorganisation i spørgsmål om 
driften og økonomien i selvejende daginstitutioner, og 

 
• at det økonomiske tab, der er omfattet af denne undersøgelse, og som 

Hørsholm Kommune foreløbigt har opgjort til 2 mio. kr., er fremkaldt ved 
økonomiske uregelmæssigheder, der muligt udgør strafbare handlinger hos 
den øverste daglige ledelse i Lions Børnehuse, og – for det tilfælde, at 
domstolene finder det bevist - at sådanne strafbare handlinger, fx mandatsvig, 
normalt ligger helt uden for påregnelige. 

 
Bestyrelsens rolle - erstatningsansvar kontra kriti sable forhold 
I lyset af ovenstående elementer i ansvarsbedømmelsen er spørgsmålet, om der i 
forløbet af de faktiske omstændigheder og bestyrelsens handlemåde i sagen er 
tilstrækkeligt grundlag for at sige, at ét eller flere bestyrelsesmedlemmer har handlet 
uforsvarligt og ansvarspådragende. Dertil kommer spørgsmål blandt andet om, 
hvorvidt der årsagsforbindelse mellem en mulig ansvarspådragende adfærd og 
Hørsholm Kommunes økonomiske tab, og hvilken betydning Lions Børnehuses 
aftalerelationer til Hørsholm Kommune kan have.  
 
Selv om de enkelte bestyrelsesmedlemmerne ikke måtte have pådraget sig et 
erstatningsansvar, fx fordi de hver især ikke kan siges at have handlet uforsvarligt, 
eller fordi der ikke er den fornødne årssagsforbindelse mellem en uforsvarlig adfærd 
og kommunens tab, er det ikke ensbetydende med, at den samlede bestyrelsens 
indsats i løbet af 2015 og 2016 ikke kan kritiseres og forbedres fremadrettet.  
 

                                                      
53Ét andet bestyrelsesmedlem, der ultimo 2016 rejste til Tyskland og dermed udtrådte af bestyrelsen, var 
også udpeget af Lions Club Hørsholm-Vedbæk. Men han var oprindeligt også forælder, der meldte sig ind i 
Lions for at kunne fortsætte bestyrelsesarbejdet, efter at hans børn var ophørt i Solhuset. Han deltog med 
tiden mindre og mindre og til sidst kun i få bestyrelsesmøder.  
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Disposition for dette punkt 5 
Spørgsmålet om, hvorvidt bestyrelsesmedlemmerne har opfyldt deres pligter, eller om 
der er noget at bebrejde dem, undersøges nedenfor punkt 5.1, jf. kommissoriets 
spørgsmål nr. 1. 
 
Hvis der er noget at bebrejde bestyrelsen, er spørgsmålet om, hvorvidt det er 
tilstrækkeligt til at anse alle eller enkelte af medlemmerne for erstatningsansvarlige, se 
nedenfor punkt 5.2 og kommissoriets spørgsmål nr. 2.  
 
I punkt 5.3 knyttes en enkeltbemærkning til spørgsmålet om størrelsen af det 
økonomiske tab som kommunen under forudsætning af, at der foreligger et 
ansvarsgrundlag for bestyrelsesmedlemmerne, ville kunne gøre gældende mod disse.  
 
I punkt 5.4 besvares kommissoriets spørgsmål nr. 3 om, hvorvidt Hørsholm Kommune 
kan eller skal anlægge retssag mod bestyrelsesmedlemmerne i Lions Børnehuse. 
Endvidere knyttes der nogle kommentarer til kommunens krav mod områdelederen. 
 
Punkt 5.5 indeholder et sammendrag af konklusionerne i dette punkt 5. 
 
 
5.1 Hvordan har bestyrelsen opfyldt sin rolle og si ne pligter? 
Kommissoriets spørgsmål nr. 1 er sålydende:  
 

• Har bestyrelsen i 2015 og 2016 opfyldt i sine pligter som driftsherre af Lions 
Børnehuse og økonomisk ansvarlig for driften i forhold til merforbruget af 
personale- og brugerrelaterede udgifter (aktivitetsrelaterede udgifter)? Eller er 
der noget at bebrejde bestyrelsen i så henseende? 

 
En bestyrelses rolle i en selvejende daginstitution er at varetage den overordnede, 
strategiske, pædagogiske og administrative ledelse af institutionen. Bestyrelsens 
væsentligste rolle er – sammenlignet med en forældrebestyrelse i en kommunal 
daginstitution – at være økonomisk ansvarlig og arbejdsgiver.  
 
Det kan på grundlag af sagens oplysninger med nogen forsigtighed antages, at de 
menige forældrebestyrelsesmedlemmer forud for NWN's død den 29. marts 2014 i vidt 
omfang kan have baseret sig på, at NWN, der var cand.merc med speciale i 
afsætningsøkonomi og udenrigshandel, som Lions-udpeget bestyrelsesformand 
ansvarsfuldt og på kompetent vis sammen med områdelederen og ved møder i 
Hørsholm Kommune tog sig af Lions Børnehuses arbejdsgiveransvar og økonomien. 
De menige forældrebestyrelsesmedlemmer beskæftigede sig derfor primært alene 
med samme opgaver som forældrebestyrelser i kommunale daginstitutioner og 
selvejende institutioner med en to-strenget bestyrelse.  
 
For så vidt angår økonomi, handler det om minimumskompetencerne efter 
dagtilbudslovens § 15, stk. 1, nemlig at fastsætte principperne for daginstitutionens 
arbejde og for anvendelsen af en budgetramme for daginstitutionen inden for de mål 
og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat, etc. Hertil kommer almindeligt 
frivilligt arbejde, som forældre i både kommunale og selvejende daginstitutioner typisk 
engagerer sig i.  
 
Forældrebestyrelsesmedlemmerne var på baggrund af ovenstående formentlig ikke 
optaget af enkelte udgiftsposter såsom personale- og brugerrelaterede udgifter 
(aktivitetsrelaterede udgifter), men mere af de overordnede linjer i forhold til det 
samlede økonomiske resultat af driften.  
 
Men denne undersøgelses fokus er på Lions Børnehuses bestyrelses rolle i 
økonomien i 2015 og 2016. I den periode var TG Lions-udpeget bestyrelsesformand. 
Han brugte ikke så meget tid på opgaven som sin forgænger igennem 25 år, NWN. 
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Men ingen – hverken de menige bestyrelsesmedlemmer eller Hørsholm Kommune – 
kunne heller med rimelighed forvente det, idet NWN synes at have brugt nærmest fuld 
tid på opgaven.  
 
Man kunne stille det spørgsmål, om de menige forældrebestyrelsesmedlemmer burde 
have taget initiativ til at sætte sig bedre ind i Lions Børnehuses økonomi efter NWN's 
død, idet de må have eller burde have lagt mærke til, at TG ikke videreførte NWN's stil 
som bestyrelsesformand. Men her skal tænkes på de naturligt hyppige udskiftninger af 
forældrebestyrelsesmedlemmerne. I dag er der kun ét bestyrelsesmedlem, KML, der 
var i bestyrelsen, da NWN var formand. Hun har været medlem siden januar 2013, 
dvs. i godt ét år under NWN som formand.  
 
Endvidere kan det anføres, at TG indtog rollen som Lions-udpeget 
bestyrelsesformand, fx ved at påtage sig et ansvar i forbindelse med Lions 
Børnehuses kontakt til Hørsholm Kommune – både det politiske og det administrative 
niveau, ved at holde nogle formøder med områdelederen om blandt andet økonomi og 
ved at være til rådighed for ledelsesmæssig sparring, når områdelederen henvendte 
sig til TG, også uden for bestyrelsesmøderne. På den baggrund finder KL-
konsulenterne ikke, at de menige forældrebestyrelsesmedlemmer havde anledning til 
at være mere aktive omkring økonomien alene på grund af formandsskiftet medio 
2014, men måske nok af andre grunde, jf. nedenfor.  
 
Men uanset ovenstående betragtninger kan det anføres, at såvel den Lions-udpegede 
bestyrelsesformand som de menige forældrebestyrelsesmedlemmer i 2015 og 2016 
har haft pligt til at sætte sig grundigere ind i økonomien, herunder forbruget – og 
navnlig et merforbrug – i løbet af året på de enkelte udgiftsposter såsom personale- og 
brugerrelaterede udgifter (aktivitetsrelaterede udgifter), og at det ikke er sket på en 
relevant måde i betragtning af, at bestyrelsen for en selvejende daginstitution er 
økonomisk ansvarlig for driften. 
 
Nogle af de kritikpunkter, der kan rejses over for bestyrelsen som helhed i rollen som 
driftsherre og økonomisk ansvarlig, i en situation, hvor der foreligger større 
økonomiske uregelmæssigheder i 2015 og 2016, er følgende forhold: 
 

• at bestyrelsen stort set kun synes at have beskæftiget sig med pengene-
følger-barnet, fx indgik personale- og brugerrelaterede udgifter 
(aktivitetsrelaterede udgifter) og andre konti i budgettet ikke de oplysninger, 
der blev forelagt for bestyrelsen, 
 

• at bestyrelsen ikke mere vedholdende over for områdelederen har insisteret på 
jævnligt at få forelagt et relevant økonomimateriale, således at bestyrelsen 
kunne få et samlet, overordnet økonomisk overblik og stille kritiske spørgsmål 
hertil over for områdelederen, fx et økonomimateriale som det, der fremgår af 
bilag 1 b, som bestyrelsen fik forevist på et møde med kommunen den 6. 
februar 2017,  
 

• at den daværende bestyrelse ikke reagerede mere kritisk, da områdelederen 
formentlig i begyndelsen af 2015 og i hvert fald inden medio 2015 overgik fra 
at forelægge bestyrelsen økonomirapporter, der var udtræk fra det kommunale 
regnskabssystem, til at forelægge de meget summariske Excel-ark, som 
områdelederen selv udfærdigede,  

 
• at bestyrelsen ikke har krævet udskrift af de samlede regnskabstal ved 

årsafslutningen i 2014 og 2015, navnlig når der ikke blev udarbejdet et 
egentligt revideret årsregnskab ved en ekstern revisor antaget af bestyrelsen, 

 
• at bestyrelsen ikke har skaffet sig den nødvendige bistand fra eksterne parter, 

fx Hørsholm Kommune, til at få de relevante økonomiske oplysninger fra 
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kommunens  regnskabssystemer samt økonomisk vejledning og sparring til at 
løfte opgaven som økonomisk ansvarlig, og 
 

• at bestyrelsen i den forbindelse ikke har søgt at skaffe sig viden, som minimum 
hos bestyrelsesformanden om, hvordan økonomiforhold fungerede helt 
lavpraktisk, fx hvordan og hvilke økonomirapporter områdelederen kunne 
trække hvorfra, hvordan pengestrømmene mellem kommunen og Lions 
Børnehuse foregik, og hvordan Lions Børnehuse havde den fornødne likviditet, 
fx via kommunekassen eller egen konto i pengeinstitut. 

 
Hertil kommer, at bestyrelsen kan kritiseres for at have forsømt andre forhold, der skal 
medvirke til at sikre, at bestyrelsesopgaven som blandt andet økonomisk ansvarlig kan 
løftes på betryggende vis, fx følgende: 
 

• at vedtægterne og forretningsordenen ikke er tilstrækkeligt klare og utvetydige 
omkring bestyrelsens (modsat forældrerådenes) opgaver, fx om 
ansvarsfordeling og kompetenceforhold samt procedurer omkring 
budgetopfølgning,  
 

• at bestyrelsen ikke har været tilstrækkeligt opmærksom på sin vedtægt og 
vejledning inklusive forretningsorden, der – hvis den anvendes rigtigt og til 
stadighed opdateres – kan bruges som hjælp i bestyrelsesarbejdet ved at 
være en vejledning, arbejdsplan og huskeliste – også for hyppigt skiftende 
forældrebestyrelsesmedlemmer, og 
  

• at en del af referaterne af bestyrelsesmøderne fremtræder ufærdige, herunder 
ikke angiver, hvem der har deltaget, at det af ingen af referaterne kan ses, om 
de er godkendt, og at referaterne ikke kan siges at være blevet opbevaret på 
betryggende vis, cf. god skik som beskrevet i fondslovens § 20, stk. 1, samt 
forretningsordenens punkt 11 og 12. 

 
Det må konkluderes, at der er grundlag for at kritisere eller bebrejde bestyrelsen som 
helhed for dens varetagelse af rollen som driftsherre og økonomisk ansvarlig for 
driften, herunder i forhold til merforbruget af personale- og brugerrelaterede udgifter 
(aktivitetsrelaterede udgifter) i 2015 og 2016. Dermed kan der også være plads til 
forbedringer i bestyrelsesarbejdet fremadrettet, såfremt Lions Børnehuse eller dele 
heraf forbliver selvejende.  
 
I en juridisk undersøgelse som denne er spørgsmålet dog, om sådanne mulige 
kritikpunkter om, hvad der er hensigtsmæssigt eller ikke, samt bebrejdelser om fejl og 
forsømmelser har en sådan substans og karakter, at de udgør et grundlag for at anse 
ét eller flere eller alle af bestyrelsens medlemmer for at være personligt 
erstatningsansvarlige for det tab, som Hørsholm Kommune måtte have lidt som følge 
af de muligt strafbare forhold, og som foreløbigt er anslået til 2 mio. kr.  
 
5.2 Bestyrelsens mulige erstatningsansvar 
Kommissoriets spørgsmål nr. 2 er sålydende: 
 

• Hvis der er noget at bebrejde bestyrelsen, kan bestyrelsen eller enkelte 
medlemmer heraf anses for at være erstatningsansvarlige for det tab, som 
institutionen og dermed Hørsholm Kommune som bevillingsmyndighed måtte 
have lidt som følge af bestyrelsens adfærd?  

 
På baggrund af gennemgangen af bestyrelsesreferaterne i 2015 og 2016, interviewene 
med de tre bestyrelsesmedlemmer og i forhold til den tidligere bestyrelsesformand, 
TG, desuden bilag 5 i PwC's rapport af 14. juni 2017 må det lægges til grund,  
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• at bestyrelsen på alle de i sagen relevante bestyrelsesmøder havde forbrug år-
til-dato/budgetopfølgning som orienteringspunkt og behandlede spørgsmål om 
institutionens økonomiske bæredygtighed generelt (børnetal, normering, 
pengene-følger-barnet), 
 

• at de menige bestyrelsesmedlemmer ikke så oversigter, der viste merforbrug 
på hovedkonti, herunder kontoen for personale- og brugerrelaterede udgifter, 
men alene oversigter, der på et helt overordnet niveau viste forbrug – men 
også merforbrug ("røde tal", som KML har forklaret), 
 

• at den daværende bestyrelsesformand antageligt har haft en større viden om 
merforbrug (han spurgte ifølge egen forklaring områdelederen om forskellige 
konti, der var i minus, uden at han dog var særligt opmærksom på kontoen for 
personale- og brugerrelaterede udgifter, og han deltog den 9. september 2016 
i et møde på rådhuset – et møde der angiveligt handlede om afvigelser, 
herunder merforbrug på visse konti), og 
 

• at bestyrelsen var optaget af at sikre bygningsmæssigt forsvarlige rammer for 
den daglige drift (Solhuset og Børnehuset) og den praktiske gennemførelse af 
sammenlægningen af flere institutioner. 

 
Det kunne anføres, at bestyrelsesformanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer kun 
har sikret sig et begrænset kendskab til økonomien i Lions Børnehuse, og at dette har 
skabt mulighed og risiko for, at forskellige typer af merforbrug har kunnet gå upåagtet 
hen, uden at årsagerne hertil er blevet nærmere klarlagt over for bestyrelsen, og at der 
dermed kunne skjule sig noget, der var mere end blot trange økonomiske rammer og 
vanskelige driftsvilkår, herunder faldende børnetal.  
 
I forlængelse heraf må det imidlertid samtidig lægges til grund,  
 

• at bestyrelsesformanden og -medlemmerne fra områdelederen fik forklaringer 
på røde og negative tal samt "forkerte tal fra kommunen", som de fandt gode 
og plausible,  
 

• at områdelederen, der havde arbejdet i Lions-daginstitutionerne i formentlig 
mere end 15 år, uden at det ifølge det oplyste har givet anledning til kritik eller 
anmærkninger, synes at have været oplevet – i hvert fald af alle 
bestyrelsesformændene (NWN, TG og JTJ) – som kompetent og ansvarsfuld,  
 

• at ingen bestyrelsesmedlemmer (eller nogen i kommunen for den sags skyld), 
således som sagen er oplyst over for KL-konsulenterne, har haft anledning til 
ikke at stole på områdelederen og da slet ikke havde eller burde have haft 
mistanke om økonomiske uregelmæssigheder eller ligefrem muligt strafbare 
forhold,  
 

• at ingen bestyrelsesmedlemmer har haft kendskab til, at Lions Børnehuse 
havde en decentral bogholder ansat, som bestyrelsen også kunne rekvirere 
oplysninger fra, 
 

• at Lions Børnehuse ikke modtog administrationstilskud efter dagtilbudslovens 
§ 35 til varetagelse af opgaver i forbindelse med regnskab og revision, 
 

• at bestyrelsesmedlemmerne har haft en opfattelse af (JTJ og KML) eller viden 
om (TG), at der med kommunen var dialog om økonomien/budgetopfølgning i 
hvert fald 4 gange om året, 
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• at bestyrelsesmedlemmerne ikke har haft nogen viden om de årlige 
vejlednings- og sparringsmøder, som medarbejdere fra  Center for Økonomi 
og Personale afholdt med områdelederen og bogholderen, jf. bilag 4 a og b, 

 
• at der i sagens materiale i øvrigt ikke ses eksempler på, at der var nogen 

alarmklokker, der ringede eller burde have ringet hos bestyrelsen i anledning 
af områdelederens økonomiske dispositioner. I den forbindelse bemærkes, at 
de formelle procedurer for for arbejdsgangen ved bilagshåndtering efter det 
oplyste, jf. TR's forklaring, er overholdt, og at de svigt, der trods iaggtagelsen 
af den formelt korrekte arbejdsgang efter det oplyste er sket i forbindelse med 
bilagshåndteringen, jf. punkt v i følgebrev af 23. februar 2017 til PwC-rapport, 
må anses for en konkurrerende årsag til, at de ureglementerede økonomiske 
transaktioner kunne gennemføres.  

 
Hertil kommer de konkrete, økonomiske driftsrammer, som bestyrelsesmedlemmerne 
arbejdede under. Ifølge interviewene og bestyrelsesmødereferaterne i 2015 og 2016 
var bestyrelsen meget og måske fuldt ud optaget af de økonomiske og praktiske 
udfordringer i forbindelse med blandt andet følgende forhold, som bestyrelsen 
oplevede således: 
 

• at den planlagte sammenlægning mellem Gyngehesten og Troldekrogen til 
Børnehuset ikke skred fremad planmæssigt, fordi Børnehuset ikke som 
forudsat blev klart til indflytning i efteråret 2015, men først i efteråret 2016, 
 

• at der var en række udeståender omkring de kommunale lokaler og rammer i 
Solhuset og Børnehuset, der endnu ikke var løst, jf. fx mail af 6. september 
2016 fra bestyrelsesformanden til direktøren for Børn og Kultur, hvorunder 
Center for Dagtilbud og Skole hører (bilag 3 b). 

 
• at det indebar manglende søgning til Gyngehesten med deraf faldende 

børnetal og underskud på pengene-følger-barnet,  
 

• at der ikke kunne foretages de fornødne kapacitetstilpasninger (afskedigelse af 
medarbejdere fra Gyngehesten), fordi der var en åbningstid og en sikkerhed at 
overholde,  
 

• at der ikke i forbindelse med forespørgsler rettet til Hørsholm Kommune kunne 
findes en forklaring på underskuddet på frokostordningen, der opstod i løbet af 
2015, således at "hullet" kunne lukkes fremadrettet, men 
 

• at underskuddet på frokostordningen i 2015 dog stort set forklarede det 
samlede 2015-underskud, jf. også bemærkningen fra den økonomiske 
konsulent i Center for Dagtilbud og Skole i bilag 5 til PwC's rapport af 14. juni 
2017. 
 

• at bestyrelsen var opmærksom på, at der fra begyndelsen af 2016 var et 
hastigt akkumulerende underskud som følge af underskud på pengene-følger-
barnet, jf. også områdelederens indkaldelse til ekstraordinært 
bestyrelsesmøde den 9. marts 2016, og 
 

• at bestyrelsen var i dialog (mødet den 9. september 2016 mellem Center for 
Dagtilbud og Skole og bestyrelsesformanden samt områdelederen) med 
kommunen om det hastigt voksende underskud. 

 
Med hensyn til det økonomiske billede, bestyrelsen havde i 2015 og 2016, kan det 
siges, at der var mange forhold og ubalancer i spil. Selv om bestyrelsesmedlemmerne 
altså ikke sørgede for, at de administrative opgaver blev løst på en tilstrækkelig måde, 
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er det KL-konsulenternes opfattelse, at ovennævnte forhold vil have betydning for 
bedømmelsen af bestyrelsesmedlemmernes erstatningsansvar.  
 
På baggrund af det i dette punkt 5.2 anførte sammen holdt med det anførte i 
indledningen til punkt 5 om, hvilke forhold domstol ene må antages at tillægge 
særlig vægt ved ansvarsbedømmelsen, er det KL-konsu lenternes vurdering, at 
de personer, der i 2015 og 2016 var menige bestyrelsesmedlemmer , af 
domstolene med helt overvejende sandsynlighed  ikke vil blive anset for at have 
handlet uforsvarligt og ansvarspådragende under de givne omstændigheder. 
 
Med hensyn til bestyrelsesformanden i 2015 og 2016, TG, er det allerede anført, at 
han ikke skal holdes op mod en målestok som NWN, men derfor må det alligevel 
antages, at domstolene under en eventuel erstatningssag ville bedømme ham efter en 
strengere ansvarsmålestok end de menige forældrebestyrelsesmedlemmer, fx fordi 
formanden som Lions-udpeget for 4 år spiller en mere gennemgående rolle end 
forældre, og fordi formanden har et særligt ansvar i forhold til planlægning og 
gennemførelse af bestyrelsesmøderne samt eksekvering af bestyrelses beslutninger. 
Det kan heller ikke udelukkes, at den særlige viden som TG måtte have om relevante 
økonomiske forhold via sit medlemskab af Hørsholm kommunalbestyrelse og 
økonomiudvalg, vil blive inddraget i bedømmelsen. For KL-konsulenterne foreligger 
ikke detaljerede oplysninger om arten af denne viden.54 
 
Det sidste – at TG udover at være Lions-formand i 2015 og 2016 også har været og er 
medlem af Hørsholm kommunalbestyrelse og økonomiudvalg – kan have betydning for 
vurderingen af TG's habilitet i sager, der behandles i Hørsholm Kommune, og som 
samtidig handler om Lions Børnehuse. Men det har ingen betydning for, hvordan han 
skulle varetage rollen som bestyrelsesformand i Lions Børnehuse, fordi han ikke er 
udpeget af Hørsholm Kommune eller på nogen måde har skullet udfylde en rolle som 
kommunens talerør, kontrollant eller lignende i sit virke som formand i Lions 
Børnehuses bestyrelse. TG har for eksempel ikke haft en særlig pligt – ud over den 
almindelig pligt for alle bestyrelsesmedlemmerne – til at beskytte Hørsholm Kommune 
mod et underskud som følge af driftsoverenskomsten. 
 
Det er KL-konsulenternes vurdering, at TG's virke som kommunalbestyrelsesmedlem 
og medlem af økonomiudvalget ikke vil medføre, at TG under en domstolsprøvelse vil 
blive betragtet som et professionelt bestyrelsesmedlem.  
 
Derimod kan det have relevans for ansvarsbedømmelsen, at TG var Lions-udpeget og 
sad som formand i 2015 og 2016. Man kan spørge, om han – mere end de menige 
medlemmer – skulle have boret dybere og mere kritisk i merforbrug på forskellige konti 
og røde tal, end han gjorde. Hertil kan anføres, at TG ifølge sagens oplysninger 
spillede en større og mere aktiv rolle end de menige bestyrelsesmedlemmer, fx ved: 
 

• at holde nogle formøder med områdelederen og drøfte økonomital overordnet, 
 

• at have samtaler om økonomien i og driften af Lions Børnehuse, fx med 
kommunaldirektøren, den daværende direktør for Børn og Kultur/nuværende 
vicekommunaldirektør og centerchefen for Dagtilbud og Skole,  
 

• at fremsende en mail af 6. september 2016 til den daværende direktør for Børn 
og Kultur, hvori han gjorde status over en række forhold omkring de fysiske 
rammer i Solhuset og Børnehuse samt den dermed forbundne økonomi samt 
det voksende underskud i Gyngehest som følge af manglende børn og 
medarbejdere, der ikke kunne afskediges på grund af bemanding i hele 
åbningstiden, og 

                                                      
54 TG har dog forklaret, at han naturligvis er vidende om de 4 årlige budgetopfølgninger, men at disse på 
den anden side ikke var noget hverken områdelederen eller kommunen involverede bestyrelsen i. 
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• at afholde møde med med Center for Dagtilbud og Skole den 9. september 

2016 om afvigelser og merforbrug på visse konti. 
 
På den baggrund og af samme grund som anført for de  øvrige 
bestyrelsesmedlemmer er det KL-konsulenternes vurde ring, at domstolene 
under en eventuel erstatningssag nok ville underkas te den Lions-udpegede 
bestyrelsesformand, TG , en strengere ansvarsbedømmelse, men at domstolene  
med overvejende sandsynlighed  heller ikke vil anse ham for 
erstatningsansvarlig over for Hørsholm Kommune. Det  er således KL-
konsulenternes vurdering, at heller ikke TG kan ans es for at have handlet 
uforsvarligt og ansvarspådragende i sit virke som b estyrelsesformand for Lions 
Børnehuse i 2015 og 2016 under de givne omstændighe der. 
 
Efter KL-konsulenternes vurdering er en afgørende f aktor i en eventuel 
ansvarsbedømmelse i denne sag, både for så vidt ang år de menige 
bestyrelsesmedlemmer og den Lions-udpegede bestyrel sesformand, TG, at der 
er tale om idealistiske og uprofessionelle bestyrel sesmedlemmer, der har måttet 
konstatere, at deres betroede øverste daglige leder  og rådgiver igennem mange 
år, har foretaget økonomiske transaktioner af en ka rakter, der ligger uden for det 
påregnelige. 
 
5.3 Hvilket økonomisk tab har kommunen lidt? 
Man kunne diskutere størrelsen af det mulige erstatningskrav, Hørsholm Kommune 
kunne rette mod bestyrelsesmedlemmerne – altså om det var et krav på 2 mio. kr. eller 
et mindre beløb. 
 
Som det fremgår ovenfor er det KL-konsulenternes vurdering er, at der ikke foreligger 
noget ansvarsgrundlag for de enkelte bestyrelsesmedlemmer, og at 
bestyrelsesmedlemmerne allerede af den grund ikke vil blive anset for 
erstatningsansvarlige i forbindelse med det økonomiske tab, Hørsholm Kommune 
måtte have lidt i forbindelse med de økonomiske uregelmæssigheder, der blev 
konstateret i december 2016. På den baggrund er det ikke i denne rapport relevant at 
tage stilling til, hvilken del af Hørsholm Kommunes tab, bestyrelsesmedlemmerne ville 
kunne gøres ansvarlige for. Dog bemærkes, at det ikke uden videre ville være det fulde 
beløb på 2 mio. kr. Der henvises i den forbindelse til retssagen vedrørende Calypso 
Verdensrejser, jf. punkt 4.6.1.  
 
5.4 Kan eller skal kommunen anlægge retssag mod bes tyrelsen? 
Kommissoriets spørgsmål nr. 3 er sålydende: 
 

• Kan eller skal Hørsholm Kommune i givet fald anlægge retssag med krav om 
erstatning mod den eller de muligt erstatningsansvarlige 
bestyrelsesmedlemmer?  

 
Hvis en kommune har et pengekrav mod en skyldner, kan kommunen ikke blot 
eftergive det, fordi det ville være synd eller byrdefuldt for skyldneren at skulle betale til 
kommunen. Det ville være i strid med kommunalfuldmagtsreglerne, fordi eftergivelse af 
gælden, erstatningskravet eller anden skyld ville udgøre en ulovlig begunstigelse af 
enkeltpersoner.  
 
Det betyder også, at en kommune har pligt til at gøre sig overvejelser om, hvorvidt der 
er grundlag for at kræve erstatning fra personer, der eventuelt kan have forvoldt 
kommunen skade eller påført kommunen et økonomisk tab – således som denne 
juridiske KL-undersøgelse er udtryk for.  
 
Hvis en kommunes juridiske undersøgelser og overvejelser fører til, at der er grundlag 
for at rejse et erstatningskrav mod potentielle skadevoldere, skal kommunen gøre det, i 



Hørsholm Kommune – Lions Børnehuse  Side 82 af 83 
14. august  2017 bdh/kahh 
 

 

hvert fald hvis der er en vis grad af sandsynlighed for, at der foreligger et 
erstatningsansvarsgrundlag og i øvrigt er en relevant og nogenlunde sikker udsigt til at 
vinde retssagen. Hvor sikkert grundlaget skal være, er meget svært at sige. 
 
I den foreliggende sag er det KL-konsulenternes vurdering, at det ville være usagligt, 
hvis kommunen anlagde retssag mod bestyrelsen med krav om erstatning, når den 
juridiske vurdering går ud på, at domstolene med helt overvejende sandsynlighed, for 
så vidt angår de menige bestyrelsesmedlemmer, og med overvejende sandsynlighed, 
for så vidt angår bestyrelsesformanden, ikke vil anse de pågældende for at have 
handlet uforsvarligt og ansvarspådragende, jf. punkt 5.2 ovenfor.  
 
Hvis Hørsholm Kommune skulle anlægge retssag, ville det kræve, at der kom nye og 
væsentligeoplysninger frem, som ikke har foreligget for denne undersøgelse, fx under 
straffesagen, og at kommunen foretog en fornyet juridisk vurdering af sådanne nye 
oplysninger. 
 
Hørsholm Kommune kan og skal derimod rejse et erstatnings- eller 
tilbagebetalingskrav mod områdelederen. Kommunen bør – som efter det oplyste 
allerede er sket – kontakte anklagemyndigheden med henblik på at få oplyst, om 
kommunen via en såkaldt adhæsionsproces har mulighed for at indtale sit 
erstatningskrav mod områdelederen under straffesagen. I benægtende fald bør 
Hørsholm Kommune anlægge civilt søgsmål mod områdelederen med krav om 
erstatning, bl.a. på baggrund af rapporten fra PwC. Civilt søgsmål kan også overvejes, 
hvis anklagemyndigheden på grund af bevismæssige overvejelser begrænser sagen 
væsentligt i beløbsmæssig henseende.  
 
For god ordens skyld bør Hørsholm Kommune sikre sig dokumentation for, at 
kommunen efter aftale med Lions Børnehuse er indtrådt i kravet mod områdelederen 
for ikke at blive mødt med en indvending om, at Lions Børnehuse er den skadelidte og 
ikke Hørsholm Kommune.  
 
5.5 Sammendrag af KL-konsulenternes konklusioner 
Det er KL-konsulenternes vurdering, at de menige bestyrelsesmedlemmer, og 
bestyrelsesformanden, uagtet de forhold, der er opregnet i punkt 5.1 som objektivt 
giver anledning til kritik, ikke kan anses for erstatningsansvarlige for det tab, Hørsholm 
Kommune har lidt, i forbindelse med den tidligere områdeleders ureglementerede 
økonomiske dispositioner vedrørende kontoen for personale- og brugerrelaterede 
udgifter. 
 
Vurderingen er blandt andet baseret på,  

• Karakteren af den organisation – en daginstitution med løbende udskiftning af 
børn/forældre - de pågældende er bestyrelse for, og at hvervet var frivilligt og 
ulønnet. 

• At forbrug år-til-dato var et fast orienteringspunkt på alle bestyrelsesmøder 
ligesom bestyrelsen behandlede spørgsmål om institutionens drift 
(sammenlægning og byggeri i forbindelse med Solhuset og Børnehuset mv.) 
og økonomiske bæredygtighed generelt (børnetal, normering og penge-følger-
barnet). 

• At bestyrelsesmedlemmerne så økonomiske oversigter, som bestyrelsen 
reagerede på, men at oversigterne var på et overordnet niveau, der ikke viste 
forbruget på kontoen for personale- og brugerrelaterede udgifter. 

• At bestyrelsesmedlemmerne – uden for det påregnelige – har måttet 
konstatere, at områdelederen, en betroet leder, der havde været ansat uden 
anmærkninger i mere end 15 år foretaget ureglementerede økonomiske 
transaktioner, og at områdelederen havde troværdige, plausible forklaringer på 
budgetafvigelser. 
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• At de formelle procedurer for håndtering af områdelederens bilag var overholdt 
– men at denne håndtering ikke desto mindre svigtede og må anses for en 
medvirkende årsag til, at de økonomiske uregelmæssigheder kunne foregå. 

• At Lions Børnehuse ikke havde praktisk administrativ bistand eller fik midler 
hertil, jf. dagtilbudslovens § 35, til regnskabs- og revisionsopgaver. 

 
Der er derfor ikke grundlag for, at Hørsholm Kommune indleder et erstatningssøgsmål 
mod bestyrelsesmedlemmerne. Derimod bør Hørsholm Kommune indtale et 
erstatningskrav mod områdelederen i forbindelse med den rejste straffesag eller ved 
civilt søgsmål. 
  


