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BORGERREPRÆSENTATIONEN

36.  Organisering af "Murergården" - efter høring (2022-0013115)

Der skal tages stilling til forslag om, at Murergården iværksætter proces for overgang til selvejende
drift på baggrund af høring. Høringen blev iværksat af Børne- og Ungdomsudvalget på udvalgsmødet
den 24. november 2021.

Indstilling

Indstilling om,

1. at relevante aktører omkring Murergården høres om fremtidig organisering som selvejende
institution for 0-5 år og 10-13-årige eller muligheden for at indgå i den eksisterende
klyngestruktur,

2. at resultatet af høringen forelægges Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på endelig
stillingtagen”.

(Børne- og Ungdomsudvalget)

(Standsningssag)

Problemstilling

Murergården er den eneste kommunale institution, som har både dagtilbud og fritidstilbud, og dermed
ikke umiddelbart passer ind i den kommende organisering af hhv. dagtilbud og fritid, der følger med
implementering af nye principper og pejlemærker for organisering og ledelse på dagtilbudsområdet.

Samarbejdet med og omkring Murergården har gennem længere tid været udfordrende for de øvrige
dag- og fritidstilbud i området. Og udfordringer med rammerne omkring Murergården er flere gange
blevet bragt ind i det politiske rum.

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 13. oktober 2021 blev det derfor besluttet, at
forvaltningen, efter dialog med de berørte parter, skulle udarbejde et forslag til fremtidig organisering
af Murergården. Processen førte til anbefaling om, at Murergården organiseres som selvejende
institution med 0-5 års pladser og fritidspladser 10-13 år, med en overgangsordning som selvstændig
kommunal institution, så længe institutionens tjenestemandsansatte medarbejdere udgør en
forhindring for realisering af selveje.  

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 24. november 2021 at sende et forslag om
Murergårdens fremtidige organisering i høring. Høringen er gennemført i perioden 25. november til
11. februar 2022.
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En nærmere undersøgelse af mulighederne for etablering af Murergården som selvejende institution
på trods af institutionens tjenestemandsansatte medarbejdere har efter høringens afslutning vist, at
der kan indgås frivillige udlånsaftaler mellem Københavns Kommune, tjenestemændene og en
selvejende institution. Der er dermed ikke længere forhindring for at Murergården indleder proces for
overgang til selvejende drift, jf. bilag 2.

Murergården er orienteret om den nye situation og har fremsendt bemærkninger, jf. bilag 4. En evt.
udlånsaftale for tjenestemænd, der kan komme på tale i forbindelse med overgang til selvejende drift,
vil være udgiftsneutral for Murergården, idet pensionsforpligtelsen opretholdes i den centrale
forvaltning. 

Processen for Murergårdens forberedelse af overgang til selvejende drift følger vejledning for proces
om overgang til selvejende drift, godkendt på udvalgsmødet den 24. november 2021, jf. bilag 3.

Løsning

Der er modtaget tre høringssvar fra hhv. forældrerådet i Murergården, ledelsen fra fritidscenteret
Nørrebro/Bispebjerg og fra ledelsesteamet Nørrebro Bispebjerg Klynge A. Alle høringssvar støtter
den anbefalede løsning om at der arbejdes på at Murergården overgår til selvejende drift. Den
oprindelig forudset overgangsordning, hvor Murergården i en periode kunne organiseres som
selvstændig kommunal institution, er ikke længere relevant – jf. bilag 2 om vilkår for tjenestemænd.

I høringssvarene lægges vægt på, at den foreslåede løsning skaber ro i Murergården, der med
løsningen ikke presses ind i et uønsket samarbejde.

I høringssvarene lægges også vægt på, at den permanente forsøgsordning på fritidsområdet på
Indre Nørrebro ophæves med beslutning om fremtidig organisering af Murergården.
Forsøgsordningen på Indre Nørrebro blev besluttet i 2016 i forbindelse med organisering af
fritidstilbud i fritidscentre, og betød at fritidstilbuddene i området ikke skulle organiseres som
fritidscenter, men i stedet indgå i et forpligtende samarbejde. Efter evaluering i foråret 2018 blev
ordningen gjort permanent. Med ophævelse af forsøgsordningen vil de øvrige fritidstilbud på Indre
Nørrebro få mulighed for at etablere sig som et samlet fritidscenter som i resten af byen, og som de
har ønsket længe.

Løsningen for fremtidig organisering af Murergården er i tråd med Murergårdens eget ønske om at
forblive sammen som et samlet tilbud for 0-5 år og 10-13 år. Murergården har i dag 68 pladser på 0-5
årsområdet og 70 pladser på 10-13-årsområdet. De øvrige kommunale fritidstilbud og klubber i
området (Klub Guldberg og Kvisten Capella) har til sammen i alt ca. 270 fritidsklubpladser (10-13 år)
og 275 ungdomsklubpladser (14-18 år).

Løsningen betyder, at Murergården umiddelbart efter udvalgets godkendelse iværksætter proces for
overgang til selvejende drift – jf. bilag 3.

Hvis det i processen viser sig at Murergården ikke kan etableres som selvejende institution, overgår
institutionen til almindelig kommunal institution i en klynge. 
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Økonomi

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser.  

Videre proces

Murergården iværksætter proces for afklaring af overgang til selvejende drift.

Børne- og Ungdomsudvalget forelægges det samlede grundlag for overgang til selvejende
forventeligt i august 2022, med henblik på politisk godkendelse af, at der kan indgås
driftsoverenskomst med Murergården.

 

 

Tobias Børner Stax                                         Nina Hemmersam

Oversigt over politisk behandling
Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at Murergården opfordres til at iværksætte proces til afklaring af fremtidig organisering som
selvejende institution for 0-5 år og 10-13-årige på baggrund af indkomne høringssvar, jf. bilag
1,

2. at udvalget tager til efterretning at såfremt Murergården ikke ønsker fremtidig organisering som
selvejende institutioner, så organiseres Murergården indenfor rammerne af den kommunale
klyngestruktur.

 
 
Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 4. maj 2022
 
Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag – ÆF1-3 - til erstatning af indstillingens to at-punkter:
 
ÆF1: ”at Murergården organiseres som en selvstændig kommunal institution med 0-5 års pladser og
fritidspladser 10-13 år, som foreslået i udvalgets vedtagelse den 24.11.2021 om at sende sagen i
høring.
 
ÆF2: ”at Murergården senere kan omdannes til en selvejende institution, såfremt det måtte blive et
ønske fra forældre og medarbejdere i Murergården, jf. vejledning om proces om overgang til
selvejende drift godkendt på udvalgsmødet den 24.11.2021”.
 
ÆF3: ”at den permanente forsøgsordning fortsætter på Indre Nørrebro indtil det øjeblik, hvor
udvalget efter en længere selvstændig drøftelse, måtte ønske at beslutte at ophæve denne”.
 
ÆF1 og 2 blev forkastet efter afstemning med følgende resultat:
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For stemte 5 medlemmer: F og Ø.
Imod stemte 6 medlemmer: A, B, C og V.
Ingen medlemmer undlod at stemme.
 
ÆF3 blev forkastet efter afstemning med følgende resultat:
For stemte 5 medlemmer: F og Ø.
Imod stemte 6 medlemmer: A, B, C og V.
 
Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre stillede følgende ændringsforslag – ÆF4 og 5 - til
erstatning for indstillingens to at-punkter:
 
ÆF4: ”at relevante aktører omkring Murergården høres om fremtidig organisering som selvejende
institution for 0-5 år og 10-13-årige eller muligheden for at indgå i den eksisterende klyngestruktur".
 
ÆF5: ”at resultatet af høringen forelægges Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på endelig
stillingtagen”.
 
ÆF4 og 5 blev godkendt efter afstemning med følgende resultat, hvorefter forvaltningens indstilling
bortfaldt:
For stemte 6 medlemmer: A, B, C og V.
Ingen medlemmer stemte imod.
5 medlemmer undlod at stemme: F og Ø.
 
Knud Holt Nielsen (Ø) ønskede at anvende standsningsretten efter § 23 i lov om kommunernes
styrelse, hvorfor sagen indbringes for Borgerrepræsentationen.
 
Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti ønskede følgende tilført
beslutningsprotokollen:
 
”Vi anerkender, at den indledende høringsproces kunne være bedre. Vi ønsker derfor at understøtte
en ny høringsproces, hvor Murergårdens involverede parter kan forholde sig til muligheden for at
blive enten selvejende eller indgå i den eksisterende kommunale klyngestruktur. Vi forholder os
endvidere åbent overfor muligheden for at lade Murergården oprette en ungdomsklub”.

Beslutning
Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. juni 2022

Enhedslisten genfremsatte følgende ændringsforslag fra udvalgsbehandlingen til erstatning af
indstillingens to at-punkter (ÆF1):

 

”1. at Murergården organiseres som en selvstændig kommunal institution med 0-5 års pladser og
fritidspladser 10-13 år, som foreslået i udvalgets vedtagelse den 24.11.2021 om at sende sagen i
høring.
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2. at Murergården senere kan omdannes til en selvejende institution, såfremt det måtte blive et ønske
fra forældre og medarbejdere i Murergården, jf. vejledning om proces om overgang til selvejende drift
godkendt på udvalgsmødet den 24.11.2021.

3. at den permanente forsøgsordning fortsætter på Indre Nørrebro indtil det øjeblik, hvor udvalget
efter en længere selvstændig drøftelse, måtte ønske at beslutte at ophæve denne.”

 

Det af Enhedslisten genfremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev forkastet med 39 stemmer imod 13. 2
medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: Ø

Imod stemte:  A, C, B, F, V, I, D og O

Undlod at stemme: Å

 

Indstillingen blev herefter godkendt uden afstemning.

 

Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF videreførte følgende protokolbemærkning fra
udvalgsbehandlingen:

”Vi anerkender, at den indledende høringsproces kunne være bedre. Vi ønsker derfor at understøtte
en ny høringsproces, hvor Murergårdens involverede parter kan forholde sig til muligheden for at
blive enten selvejende eller indgå i den eksisterende kommunale klyngestruktur. Vi forholder os
endvidere åbent overfor muligheden for at lade Murergården oprette en ungdomsklub.”

 

Enhedslisten, Socialdemokratiet og SF afgav følgende protokolbemærkning:

”Der har længe været et ønske fra Murergården om at få etableret en ungdomsklub i forlængelse af
fritidsklubben, og der mangler flere tilbud og faciliteter til unge på Indre Nørrebro. Partierne er derfor
enige om, at såfremt Murergården måtte vælge at blive omdannet til en selvejende institution, så vil
de arbejde for, at institutionen i driftsoverenskomsten med Københavns Kommune får mulighed for at
få tilført ungdomsklubpladser, såfremt det fortsat er institutionens ønske.”

Bilag
Bilag 1 - Høringssvar
Bilag 2 - Notat vedr tjenestemænd i selvejende institutioner
Bilag 3 - Vejledning om overgang til selvejende drift
Bilag 4 - Bemærkninger fra Murergården
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HØRINGSSVAR VEDRØRENDE MURERGÅRDENS FREMTIDIGE ORGANISERING

OPRETTET
4. �e��u�� 2022

SVARNUMMER
1

INDSENDT AF
Le�e�sen � F��t��s���n�en Nø��e��o B�s�e��e��

VIRKSOMHED / ORGANISATION
F��t��s���n�e NB I

POSTNR.
2200

BY
K�� N

HØRINGSSVAR
Hø��n�ssv�� ��� �e�e�seste�met � K��n�e NB/F��t��s���n�en ve��. Mu�e�����ens ��emt����e o���n�se��n� 
Ove�o��net set se� K��n�e NBI �et som ���ø�en�e �t �en ��emt����e o���n�se��n� �omme� om���ets un�e t�� �o�e.
F��t��som���ets ��tø�e� s��� su���e�e ��n�n�en, s�mt s���e ��e��e o� m�n��o����e t���u� t�� �e un�e.
O���n�se��n�en m� ���e væ�e ��s�� t�� �nte�n �on�u��ence ���n�t ���t��st���u��ene e��e� �o���n��e
�m��emente��n�en o� u�v����n�en �� ’Det �o�e ���t��s��v’. 
V� �o��o��e� os t�� �o�es��e�e o���n�se��n�e� som �ø��e�: 
A� 1. Mu�e�����en �o����ve� s�m�et, som �e� �� ���t���u�s���n�en o� s�m���e��e� me� �e øv���e ���t��st���u� (10-
18 ��) � om���et. 
K��n�e NBI �æ��e� væ�t �� m�n��o�����e� o� ��, �t �e� s��� væ�e ����s t�� �o�s�e�����e�. S�mt���� se� v� ���e no�en
��e �, �t en�e�e� ��esses �n� � et s�m���e��e mo� �e�es v���e. S�m���e��et �n�en�o� ��mme�ne �� �en �e�m�nente
�o�sø�so��n�n� ��� t�� t��e� væ�et v�ns�e���t ��.�. � �o��o�� �o��e��n�en �� �ø�n, �vo� s�ms����et ��� væ�et ��æ�et ��
�on�u��ence om �t �� �ø�nene t�� �t væ��e �et ene ��u�t���u� ��em �o� �et �n�et. 
A� 2 Mu�e�����en �o����ve� s�m�et o� et���e�es som se�vstæn��� �ommun�� �nst�tut�on – e��e� som se�ve�en�e
�nst�tut�on. 
K��n�e NBI se� mo�e� 2 som en mu����e�, �e� ��n s���e �o � Mu�e�����en, o� � �e�e�sess�m���e��et ��
���t��som���et. Y�e����e�e v�� �enne mo�e� o��æve �en �e�m�nente �o�sø�so��n�n�, �e� �t. �o���n��e� �e øv���e
���t��st���u� �� �n��e Nø��e��o � �t et���e�e s�� som et s�m�et ���t��scente� som �esten �� ��en. 
A� 3 Mu�e�����en �e�es o� �n���� �� ���e �o� me� �n��e �nst�tut�one� � ��en.
K��n�e NBI mene� ���e �et e� �o�m��st�eneste���t �t ��esse Mu�e�����en �n� � et s�m���e��e mo� �e�es v���e, se�vom
en �æ��es o���n�se��n� o� u�v����n� �� ��u��e�ne v�� væ�e ��vn���t �o� ���e�ens �ø�n o� un�e. 
A� 4 Mu�e�����en �e�es ø�onom�s� o� ��m�n�st��t�vt (to KK-o�� num�e) me� en �æ��es �æ���o��s� �e�e� me�
�e�e�ence t�� to ���n�e�e�e�e (���t���u�som���et o� ���t��som���et). 
Denne mo�e� s���e� sto� �e�e�sesmæss�� �om��e�s�tet, �� �en �æ���o��s�e �e�e� v�� s�u��e v��et��e �nsv�� �o� to
sæ�s���te ø�onom�e�, to �o�æ���e��� o� to TRIO´e�e, o� s�mt���� �e�e�e�e t�� to ���n�e�e�e�e o� �n���� �
���n�e�e�e�sess�m���e��e �� ���e ���t���u�s- o� ���t��som���et. V� se� ���e �enne mo�e� som �e���st�s�.

F� n�t om �ø��n�e�
 A�onné�

Afsender: Ledelsen i Fritidsklyngen Nørrebro Bispebjerg - svar nr. 1
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HØRINGSSVAR VEDRØRENDE MURERGÅRDENS FREMTIDIGE ORGANISERING

OPRETTET
7. �e��u�� 2022

SVARNUMMER
2

INDSENDT AF
Le�e�seste�met Nø��e��o B�s�e��e�� K��n�e A

VIRKSOMHED / ORGANISATION
BUF

POSTNR.
2200

BY
KBH N

HØRINGSSVAR
Hø��n�ssv�� ve��. Mu�e�����ens ��emt����e o���n�se��n�

F�� ���n�e�e�e�sen � NB A

A� 1. Mu�e�����en �o����ve� s�m�et, som �e� �� ���t���u�s���n�en o� s�m���e��e� me� �e øv���e ���t��st���u� (10-
18 ��) � om���et.

An�e���es ���e

A� 2 Mu�e�����en �o����ve� s�m�et o� et���e�es som se�vstæn��� �ommun�� �nst�tut�on – e��e� som se�ve�e

K��n�e�e�e�sen �n�e���e� �enne mo�e�

A� 3 Mu�e�����en �e�es o� �n���� �� ���e �o� me� �n��e �nst�tut�one� � ��en.

An�e���es ���e

A� 4 Mu�e�����en �e�es ø�onom�s� o� ��m�n�st��t�vt (to KK-o�� num�e) me� en �æ��es �æ���o��s� �e�e� me�
�e�e�ence t�� to ���n�e�e�e�e (���t���u�som���et o� ���t��som���et).

An�e���es ���e

Hø��n�ssv�� ve��. Mu�e�����ens ��emt����e o���n�se��n�

F�� ���n�e�e�e�sen � NB A

A� 1. Mu�e�����en �o����ve� s�m�et, som �e� �� ���t���u�s���n�en o� s�m���e��e� me� �e øv���e ���t��st���u� (10-
18 ��) � om���et.

An�e���es ���e

A� 2 Mu�e�����en �o����ve� s�m�et o� et���e�es som se�vstæn��� �ommun�� �nst�tut�on – e��e� som se�ve�e

Afsender: Ledelsesteamet Nørrebro Bispebjerg Klynge A - svar nr. 2
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K��n�e�e�e�sen �n�e���e� �enne mo�e�

A� 3 Mu�e�����en �e�es o� �n���� �� ���e �o� me� �n��e �nst�tut�one� � ��en.

An�e���es ���e

A� 4 Mu�e�����en �e�es ø�onom�s� o� ��m�n�st��t�vt (to KK-o�� num�e) me� en �æ��es �æ���o��s� �e�e� me�
�e�e�ence t�� to ���n�e�e�e�e (���t���u�som���et o� ���t��som���et).

An�e���es ���e

F� n�t om �ø��n�e�
 A�onné�
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Høringssvar: Murergårdens fremtidige organisering. 

Murergårdens forældreråd har ved møde d. 5. januar 2022 besluttet at støtte op om følgende scenarie i 
indstillingen: 

Ad 2 Murergården forbliver samlet og etableres som selvstændig kommunal institution – eller som 

selveje 

Murergården ser også muligheder i model 2 – dvs. at blive etableret som selvstændig institution, hvis 

ikke model 1 kan lade sig gøre. Det vil begrænse tid brugt på fx LokalMED og betyde, at 

Murergården ikke skal medfinansiere udgifter på klyngeniveau m.m. Murergården erkender samtidig, 

at de vil komme til at stå alene med administration, økonomi, koordinering med forvaltningen m.m. 

De ønsker dog ikke at blive selvejende institution på lige fod med andre institutioner, der ønsker at 

fungere som et uafhængigt tilbud, fordi der er tre tjenestemandsansatte medarbejdere, der ikke kan 

skifte arbejdsgiver og samtidig beholde deres vilkår. 

Klyngeledelsesteamet og de øvrige fritidstilbud i området ser model 2 som en mulighed, der kan 

skabe ro i Murergården, og i ledelsessamarbejdet på både dagtilbuds- og fritidsområdet. Særligt 

fritidsområdet ser muligheder i modellen, da det samtidig vil ophæve den permanente 
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forsøgsordning, der pt. forhindrer områdets øvrige fritidstilbud i at etablere sig som et samlet 

fritidscenter som resten af byen. 

Forældrerådet støtter dermed også forvaltningens anbefaling, som flugter med de betragtninger, der kom 
frem ved dialog-møderne i 2021: 

På dette grundlag anbefaler forvaltningen, at Murergården organiseres som en selvstændig 

kommunal institution med 0-5 års pladser og fritidspladser 10-13 år. 

Det vil i givet fald være en helt særlig ordning, som ikke lever op til de nye principper og pejlemærker 

for ledelse og organisering i dagtilbud som udvalget vedtog 9. juni 2021. 

Organiseringen vil indebære at den pædagogiske leder i institutionen refererer til områdechefen og 

skal løfte de opgaver, der ellers løses af klyngeledere. Murergården vil have egen forældrebestyrelse 

og lokalMED og Trio. Budgettet til Murergården vil blive beregnet ud fra de til en hver tid gældende 

Afsender: Murergårdens forældreråd - svar nr. 3
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budgetfordelingsmodeller til hhv. dagtilbud og fritidstilbud. Fritidsklubben i Murergården vil være 

foreholdt de børn, der er er indskrevet der, og de vil tilsvarende fortsat ikke have mulighed for at 

benytte fritidsklubberne i den resterende del af området, da de ikke indgår i et fritidscenter. 

Vedtaget af Murergårdens forældreråd d. 5. januar 2022 
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BILAG 2 - NOTAT VEDR
TJENESTEMÆND I SELVEJENDE
INSTITUTIONER
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BILAG 3 - VEJLEDNING OM OVERGANG
TIL SELVEJENDE DRIFT



 

 

 
   

I vejledningen beskrives forudsætninger, proces og konkrete opgaver, 
som skal løses, når en kommunal institution ønsker at overgå til 
selvejende drift.  
 
Overordnet kræver en overgang til selvejende drift, at de nationale og 
kommunale betingelser for at oprette en selvejende institution er 
opfyldt – og det politisk tilkendegives, at der skal indgås en 
driftsoverenskomst med den pågældende institution. I vejledningen 
gennemgås de vigtigste betingelser, herunder krav om 
bestyrelseskonstruktion, vedtægt og virksomhedsoverdragelse.  
 
Derudover er det en forudsætning, at den selvejende institution har en 
bestyrelse, som kan og vil påtage sig et arbejdsgiveransvar, før der kan 
ske en overgang til selvejende drift.  
 

Selvejende institutioner 
Selvejende institutioner er selvstændige juridiske enheder, der drives 
på et privatretligt grundlag, og som har en driftsoverenskomst med 
kommunalbestyrelsen. Driftsoverenskomsten regulerer kommunens og 
institutionens gensidige forpligtelser.  
 
Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der beslutter, om 
kommunen skal indgå en driftsoverenskomst med en selvejende 
institution. Det er således også kommunalbestyrelsen, der har 
kompetence til at vælge, hvilke selvejende institutioner, der indgås en 
driftsoverenskomst med. I Københavns Kommune er kompetencen 
uddelegeret til Børne- og Ungdomsudvalget.  
 
En selvejende daginstitution skal derudover have en vedtægt. 
Vedtægten er sammen med driftsoverenskomsten, det grundlag, der 
regulerer den selvejende daginstitution. Det er den selvejende 
institutions bestyrelse, som skal udarbejde vedtægten, og den skal 
godkendes af forvaltningen.  
 
Fordi en selvejende daginstitution er en selvstændig juridisk enhed og 
drevet på et privatretligt grundlag, har den selvejende daginstitutions 
bestyrelse et selvstændigt arbejdsgiveransvar for de ansatte i 
institutionen og et selvstændigt ansvar for økonomien i institutionen. 

 

Ansvarsfordelingen i en selvejende daginstitution afhænger af, hvordan 

bestyrelsen i institutionen er sammensat. Der eksisterer to modeller for 

bestyrelsessammensætning. 
 

• Den enstrengede model - én institutionsbestyrelse med et flertal af 
valgte forældre 

 

• Den tostrengede model – én institutionsbestyrelse og én særskilt 
forældrebestyrelse  

 

 

 

 

Gyldenløvesgade 15 

1600 København V 

 

EAN-nummer 

5798009371201 

 

Center for Policy 

Børne- og Ungdomsforvaltningen 

  

 
 

 

 
Vejledning om overgang til selvejende drift 
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I den tostrengede model ligger den overordnede 
beslutningskompetence hos institutionsbestyrelsen, og i modsætning 
til den enstrengede model, så er det ikke påkrævet, at der et flertal af 
forældre. I stedet er udvalgte kompetencer uddelegeret til 
forældrebestyrelsen.  
 
Den enkelte bestyrelse vælger selv en bestyrelseskonstruktion, og den 
skal fremgå af institutionens vedtægt.   
 
På følgende link kan der læses mere om de overordnende rammer for 
selvejende institutioner, herunder kravene til bestyrelsesmodellerne og 
institutionens vedtægt - https://www.kk.dk/opret-selvejende-
daginstitution. 
 

Pladserne i institutionen indgår jf. driftsaftalen i den kommunale 

forsyning af pladstilbud. Det betyder, at det er kommunen, der i dialog 

med institutionens leder, anviser børn til ledige pladser.  

 

Overgang til selvejende drift 
Hvis en kommunal institution ønsker at overgå til selvejende drift, så skal 
følgende afklares/gennemføres, inden der kan søges om overgang hos 
forvaltningen: 
 

• Institutionen skal sikre et kvalificeret flertal hos både 
forældreråd og samlet personalegruppe (medarbejdere + 
ledelse) 
 

• Institutionens forældreråd skal kontakte klyngebestyrelsen om 

overgang. Klyngebestyrelsen skal herefter udsende en høring til 

klyngens øvrige forældreråd. I høringen må der ikke være et 

flertal af forældreråd, som aktivt siger nej til overgangen.  
 

• Der skal sikres kontakt mellem personale, BUPL, LFS og evt. 
andre relevante fagforeninger, som kan informere om vilkår for 
personalet ved en eventuel overgang. Det gælder også for 
personale, som ikke skifter overenskomst ved overgang til 
selvejende drift. 

 
• Institutionen skal undersøge ejerforholdene på institutionens 

lokaler, og det skal afklares, om det er muligt at fortsætte 
institutionsdrift i lokalerne som selvejende institutionsenhed.  
 

• Der skal udarbejdes en overordnet beskrivelse af den 
kommende institutions pædagogiske vision. 
 

• Hvis institutionen ønsker at indgå i en selvejende klynge eller 
netværk, så skal den kommende klynge eller netværk fremsende 
en skriftlig tilkendegivelse om dette.  

 
Klyngebestyrelsen skal sende dokumentation for ovenstående til 
organisationsdata@buf.kk.dk. Der skal dertil vedlægges høringssvar og 
en udtalelse fra klyngebestyrelsen.  
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Når forvaltningen vurderer, at der er modtaget tilstrækkelig 
dokumentation for, at forudsætningerne for en overgang til selvejende 
drift er imødekommet, udarbejdes en indstilling til Børne- og 
Ungdomsudvalget. Forvaltningen inkluderer relevant data og historik 
om institutionen i indstillingen.  
 
Det er efterfølgende det politiske udvalg, der tager endelig stilling til, 
om institutionen skal overgå til selvejende drift, og om der skal indgås 
en driftsoverenskomst med den pågældende institution.  
 
Proces efter politisk beslutning 
Når det er endeligt besluttet, at en institution skal overgå til selvejende 
drift, så er det den kommende institutionsleder, der har ansvar for 
processen.  
 
Der udpeges samtidigt en tovholder i forvaltningen, som har til opgave 
at sikre den bedst mulige understøttelse af processen fra forvaltningens 
side.  
 
Tovholderen tager sammen med den kommende institutionsleder 
tidligt i processen initiativ til et møde med en evt. paraplyorganisation, 
hvor der indgås konkrete aftaler om den videre proces. 
 
Klyngebestyrelsen (og forældrerådet i institutionen) fungerer indtil 
dagen for overgang til selvejende drift.  
 
Ved overgangen til selvejende drift skal der være besluttet en 
bestyrelseskonstruktion, jf. Dagtilbudsloven, enten med én bestyrelse 
med forældreflertal eller to bestyrelser med en institutionsbestyrelse og 
en forældrebestyrelse med forældreflertal (se enstrenget og tostrenget 
bestyrelsesmodel).  
 
Der opfordres til, at den kommende bestyrelse i den selvejende 
institution får rådgivning via deres paraplyorganisation om bestyrelsens 
fremtidige rolle og arbejdsopgaver.  
 
Virksomhedsoverdragelse 
Der skal ske en virksomhedsoverdragelse fra Københavns Kommune til 
den selvejende institution. I den forbindelse skal pædagoger og ledelse 
skifte fra overenskomsten på det kommunale område med LFS som 
faglig organisation til overenskomsten på det selvejende område med 
BUPL som faglig organisation.  

 
Vær opmærksom på lokale aftaler, der evt. skal ændres. 
 
Overenskomsten for pædagogiske assistenter og 
pædagogmedhjælpere forbliver uændret. 

 
I forbindelse med overgang fra det kommunale til det selvejende 
område gælder der dog særlige forhold vedrørende eventuelle 
tjenestemænd ansat på den overdragne institution, idet tjenestemænd 
ikke kan overdrages, da tjenestemandsinstitutionen ikke findes på det 
private arbejdsmarked. I dette tilfælde kan tjenestemanden vælge at 
overgå til den selvejende uden sin tjenestemandsstatus eller 
forvaltningen kan finde en anden stilling i kommunen, hvilket 
kommunen er forpligtet til, hvis det ønskes.   
 

Side 19



 

  4/5 

 

 

 

 
 

Økonomi 
Den økonomiske bodeling gennemføres fra datoen, hvor 
virksomhedsoverdragelsen træder i kraft.  
 
Evt. opsparing eller gæld følger institutionen, som overgår til 
selvejende drift. Det samme er gældende for ubetalte indkøb, som er 
foretaget inden datoen for virksomhedsoverdragelsen.  
 
Leasingaftaler og evt. andre forpligtelser følger ligeledes institutionen, 
når institutionen overgår til selvejende drift.    
 

Opgaveoversigt 
I nedenstående skema beskrives de konkrete opgaver, som skal løses 
mellem den kommende selvejende institution og forvaltningen, når der 
er truffet endelig beslutning om overgang til selvejende drift.  
 

Opgave Ansvarlig

Forvaltningen skal sørge for, at den 
kommunale institutions 
organisationsnumre mv. nedlægges i 
systemerne. 

Derudover skal der oprettes et 
selvejende organisationsnummer og 
kontoplan. 

Efterfølgende udarbejdes en 
ændringsblanket af forvaltningen, der 
sendes rundt til relevante parter. 

Processen igangsættes rettidigt, så alle 
systemer er opdateret ved 
overgangsdatoen.

Forvaltning

Forvaltningen skal sørge for, at 
institutionens hidtidige bankkonto, 
firmadankort, forsikringer, 
vagtordninger mv. opsiges

Forvaltning

Der skal fremsendes CVR-nummer og 
P-nummer til forvaltningen for den 
selvejende institution.

Den kommende bestyrelse

Der skal sørges for autorisering til 
diverse fagsystemer, it-opkoblinger, 
pc-light osv.

Den kommende bestyrelse

Ved endelig regnskabsafslutning for 
den kommunale institution skal 
forvaltningen gøres opmærksom på 
eventuelt manglende betalinger, som 
udestår og derfor vil komme til at have 

Klyngeleder
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betydning for den kommende 
selvejende institutions budget.

Procedure for personale og leder  

Kommunens Koncernservice skal 
kontaktes, før der træffes 
personalebeslutninger og der skal 
tages kontakt til Koncernservice for at 
iværksætte den administrative 
overflytning af medarbejdere.

Forvaltning

Medarbejderne skal skriftligt 
informeres om, at der sker en virksom-
hedsoverdragelse og overenskomsten 
skal opsiges for medarbejdere, hvis det 
er aktuelt. 

Processen skal køres i henhold til 
reglerne for virksomhedsoverdragelse. 

Medarbejdere er dækket af nuværende 
overenskomst indtil 
overenskomstperiodens udløb.

Den kommende bestyrelse

Der holdes kontakt med 
paraplyorganisationen omkring 
overlevering af alle relevante 
personaleoplysninger.
 

Den kommende bestyrelse

 

Tilvalgsmuligheder 
Selvejende institutioner har mulighed for at blive en del af den 
kommunale forsikringsordning. Ordningen omfatter løsøre, ansvar og 
rejseforsikring. Bygningsforsikring er afhængig af ejerforholdet. Læs 
mere via dette link: Forsikring | Børne- og ungdomsforvaltningen 
(kk.dk) 
 
Kontakt Administrativt Ressourcecenter arc@buf.kk.dk for nærmere 
information.  
 

Selvejende institutioner har derudover mulighed for at tilmelde sig 
Aula. Institutionen skal kontakte forvaltningen på aula@kk.dk, hvorefter 
der skal indgås en samarbejdsaftale mellem kommunen og 
institutionen.  
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BILAG 4 - BEMÆRKNINGER FRA
MURERGÅRDEN



TRIO-Murergårdens svar i forbindelse med ny indstilling omkr. Fremtidig organisering 

Vi ønsker Murergården skal forblive én samlet integreret institution og ikke splittes op i forskellige klynger. 

At den pædagogiske røde tråd i huset bevares samt at det socialpædagogiske arbejde med børn og familier 

i kvarteret fortsat får mulighed for at bestå - fra en samlet organisatorisk enhed.  

Tilbage i november 2021 besluttede BUU at børne- ungeforvaltningen skulle starte en dialog med 

Murergården om institutionens fremtidige organisering. 

Der blev i tiden efter foretaget en empiri på hos hhv. Murergårdens forældreråd, TR og AMR, Klynge NBA, 

hvor Murergården har sit klyngetilhørsforhold samt i den nye fritidsklynge.  

Ud fra den dialogiske afdækning var der fire scenarier i spil, som blev fremstillet for BUU og indstillet til 

høring. Med til høringsprocessen lå også, at forvaltningen selv pegede på ét af scenarierne frem for de 

andre; nemlig at Murergården skulle overgå til at være en selvstændig kommunal enhed uden for 

klyngerne pr 1/1-2023. BUU vedtog at indstillingen skulle sættes i høring med henblik på vedtagelse april 

22. 

Høringssvarene fra hh. Forældreråd, klyngeledelse og fritidsklynge var entydige og bakkede 100% op om 

forvaltningens indstilling; at Murergården skulle fungere som selvstændig kommunal enhed uden for 

klyngerne.  

Fredag d. 1. april 22 blev vi kontaktet af en repræsentant fra forvaltningen, der fortalte, at der nu var sket 

lidt af en gamechanger. At juristerne havde fundet ud af, at Murergårdens tjenestemænd kunne udlånes til 

en selvejende virksomhed og at indstillingen derfor nu ville handle om, at Murergården skulle overgå til 

selveje. Der var altså pludselig lavet en helt ny indstilling. Det fremgår af materialet, at hvis ikke 

Murergården overgår til selveje, vil institutionen skulle indgå i den nuværende kommunale klyngestruktur 

og dermed splittes op i to enheder. Det sidste scenarie om at splitte institutionen op, blev, til orientering, 

beskrevet som den værst tænkelige situation i efterårets dialoger. Dermed står Murergården nu i en 

situation, hvor selveje er den eneste løsning, såfremt Murergården skal bevare sin status som integreret 

institution. 

Det nye forslag flugter altså desværre ikke med hverken den oprindelige indstilling eller med 

høringssvarene.  

Der er ved gennemlæsning af det fremsendte materiale flere ting, der springer os i øjnene. 

For det første er den oprindelige indstilling, der blev politisk godkendt og dermed sendt i høring i efteråret, 

ikke til at genkende. Der er nu en helt anden indstilling i spil. Vi sætter derfor spørgsmålstegn ved, hvordan 

noget, der er politisk indstillet til høring, kan blive noget helt andet, efter høringen er afsluttet? Værd at 

bemærke er, at høringsprocessen støttede 100% op om forvaltningens indstilling. Resultatet af høringen er 

endt sådan, at forvaltningen er kommet med en helt ny indstilling, hvilket vi finder ikke bare besynderligt, 

men også stærkt problematisk. 

Overgangsordning? 

I den oprindelige indstilling var der aldrig tale om, at indstillingen skulle være en overgangsordning. Det har 

derfor aldrig været vores opfattelse og vi tænker heller ikke politikerne i BUU kan være af den opfattelse, 

da det ikke fremgår i indstillingen. Altså har grundlaget for høringen været, at der var tale om en 

permanent løsning på et organisatorisk problem og det er en vinkel vi har arbejdet ud fra, da vi skrev vores 

høringssvar. Derfor fremstår ordlyden i den nye indstilling demagogisk for os – på grænsen til at være 
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manipulerende – når der gentagende nævnes ordet overgangsordning i materialet til det nye politiske 

udvalg. Indstillingen var ikke var en overgangsordning, men en permanent løsning.  

Vi har bedt om en uddybning af hvordan ordet overgangsordning pludselig har fundet vej i en nye 

indstilling. Hertil var svaret, at der var tale om en overgangsordning, da det jo ellers ville danne præcedens 

for institutioner der ”af den ene eller anden grund kunne ønske sig at stå udenfor klyngerne”. Hertil må vi 

sige, at hele humlen omkring Murergårdens fremtidige organisering netop var, at vi var den eneste 

institution med 0-6 års afdeling og kluboverbygning. At det var derfor vi skulle inddrages og komme med et 

bud på, hvilken organisatorisk løsning der ville være meningsfuld for os. Ud fra dette indstillede 

forvaltningen, at vi kunne blive en selvstændig kommunal enhed udenfor klyngerne. Argumentationen om 

præcedens, giver derfor ikke mening i denne kontekst. 

Selveje 

Da vi beskæftigede os med indstillingen i forbindelse med høringen, var det med udgangspunkt i de 

beskrevne og opridsede scenarier. Det var dem, vi drøftede internt samt i forældrerådet og i 

klyngeledelsen. 

Derfor er vi forundrede over, at vi nu bliver indstillet til selveje. Murergården har ikke ansøgt om selveje og 

scenariet er aldrig blevet drøftet, hverken hos os eller med os.  

Vi hæfter os særligt ved, at den økonomiske konsekvens af selveje, og dermed udlån af tjenestemænd. Vi 

henstiller derfor kraftigt til, at der i tilfælde af beslutning om selveje, vedtages en bindende aftale om, at 

udgiften, der er betragtelig, (22% af årslønnen pr tjenestemand i en periode på op til ti år) afholdes 

kommunalt og ikke tages fra Murergårdens budget. 

Juridisk står intet til hinder for, den oprindelige indstilling. Der er allerede åbnet politisk for, at én enhed 

kan være sin egen klynge. BUU har vedtaget at institutioner af en vis størrelse, kan blive sin egen 

organisatoriske og økonomiske enhed. Altså sin egen klynge. Dette ligger på skæringspunktet 250 børn. På 

den måde er det oprindelige forslag hverken specielt kontroversielt eller uladsiggørligt indenfor de rammer 

vi allerede opererer inden for.  

Opsummerende: 

Murergården vil gerne gå i dialog om selveje, men vi vil også gerne påpege, at denne proces har været 

kritisabel og efterlader os med mange uafklarede spørgsmål. Her vil vi gerne fremhæve den beskrevne 

økonomiske konsekvens af tjenestemandsudlån som den mest problematiske.  

Vi henstiller derfor til, såfremt indstillingen om selveje vedtages, at det bliver en udgiftsneutral 

omorganisering ift. Murergårdens udmeldte budget i form af en ekstrabevilling, der bl.a. dækker 

tjenestemændenes udlån samt de pædagogansattes københavnertillæg kompenseres ved 

budgetopskrivning i den evt. nye organisering. 

Mvh Murergårdens TRIO 

Bodil Møller-Hansen, pæd. Leder 

Jonas Petri Jonsen, AMR 

Johan Lorentzen, TR 
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