
Vejledning for privatinstitutioner

Hvad er en privat institution?
Fra 1. oktober 2005 har regeringen givet mulighed for, at der kan oprettes privatinstitutioner.
En privatinstitution kan betragtes som et firma, som driver sin egen virksomhed ved at drive
daginstitutionsvirksomhed. Der indføres således en ny type daginstitution ved siden af de allerede 
eksisterende. Den ny type dagtilbud omfatter kun institutioner eller institutionslignende 
pasningsordninger, mens dagplejer ikke er omfattet.

Virksomheden har ingen formel overenskomst eller aftale med Odense Kommune. I stedet for at 
modtage en daginstitutionsplads gennem den kommunale forsyning, i kommunale dagtilbud eller i 
selvejende institutioner med driftsoverenskomst med kommunen, kan forældre fremover bede om at 
kommunens tilskud sendes til den private daginstitution. 

Hvorfor?
Regeringen har ønsket at skabe en bredere af vifte af mangfoldige dagtilbud med privat 
engagement. Familieministeren har argumenteret for loven ved at påpege, at forældre i landsbyer og 
andre steder, hvor kommunen vil lukke den lille daginstitution, nu får mulighed for at drive den 
lokale daginstitution videre som privat daginstitution. 
Loven bygger på princippet om at "pengene følger barnet". 
Formålet er endvidere at sikre forældrene et friere valg mellem at benytte offentligt drevne og 
private daginstitutioner. 

Odense Kommune skal
• Give adgang til at etablere og drive daginstitutioner.
• Godkende en privat leverandør, hvis denne lever op til de kvalitetskrav, der i øvrigt stilles på 

området.
• Føre løbende tilsyn med, at de krav, institutionen blev godkendt efter, overholdes.
• Fortsat have forpligtelse til at sørge for det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Dette 

indskrænkes ikke ved oprettelsen af privatinstitutioner.
• Sikre, at privatinstitutioner gennem sine optagelsesregler har samme rummelighed som i 

kommunens øvrige institutioner. 
• Beregne et driftstilskud, bygningstilskud og administrationsbidrag pr. barn optaget i 

institutionen. (”Pengene følger barnet” model). Udgiften til støttepædagog mv. indgår ikke i 
driftstilskuddet, men skal bevilges efter kommunens beslutning til den konkrete institution. 
Kommunen beslutter og finansierer hele udgiften ved siden af driftstilskuddet.

• Beregne et driftstilskud der svarer til kommunens gennemsnitlige nettoudgift pr. barn i et 
alderssvarende pasningstilbud.  

Odense Kommune kan ikke
• Anvise plads i privatinstitutioner, med konsekvens for en eventuel placering på kommunens

venteliste.
• Stille krav om løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomster.

Privatinstitutioner kan
• Selv træffe afgørelse om optagelse. 



• Selv fastsætte regler om optagelse. 
• Oprettes med et specielt formål, fx virksomhedsbørnehaver. 
• Selv fastsætte niveauet for forældrenes egenbetaling.
• Ønske at være praktikinstitution for lønnede praktikanter i pædagoguddannelsen.
• Trække et eventuelt overskud ud af driften. 

Privatinstitutioner kan ikke
• Deltage i samarbejdsudvalg
• Deltage i ledermøder for de kommunale og selvejende daginstitutioner
• Deltage i udviklingskurser for Odense Kommune 
• Deltage i Odense Kommunes lederfora i øvrigt

Driftsgaranti
Institutionen skal i forbindelse med ansøgningen stille en bankgaranti på anfordringsvilkår. 
Garantien beregnes pr. barn institutionen er godkendt til. Garantien kan reguleres hvert 5 år.

Yderligere oplysninger og ansøgning
For nærmere detaljer om kravene til godkendelse henvises til ansøgningsskemaet samt de politiske 
godkendelseskriterier. Begge dokumenter findes på Odense Kommunens hjemmeside.

Spørgsmål vedrørende private institutioner kan rettes til:
Odense Kommune 
Institutionsafdelingen
Slotsgade 5
5000 Odense
Tlf.: 66 13 13 72
E-mail: institution.buf@odense.dk

Love og regler på området
Følgende er et udvalg af de love og regler på området, der regulerer området og driften af private 
institutioner:

Overordnede juridiske rammer for privatinstitutioner
Lov om social service
Lov om private leverandører af dagtilbud
Folkeskoleloven § 4a
Bekendtgørelse om læreplaner i dagtilbud
Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i 
dagtilbud til børn m.v
Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v.
Socialministeriets vejledning om forældrebestyrelser i dagtilbud til børn efter lov om social service.
Retssikkerhedshensyn
Private daginstitutioner er omfattet af forvaltningslovens og offentlighedslovens regler, jf. lov om
retssikkerhed og administration på det sociale område § 43, stk. 2-3. Dette indebærer, at de to loves 



regler om aktindsigt, tavshedspligt, notatpligt, partshøring, begrundelse m.v. finder anvendelse i 
forhold til borgerne.
Følgende myndighedsbestemmelser gælder for daginstitutionsområdet.
• Socialministeriets bekendtgørelse om forældrebetaling for ophold i dagtilbud til børn
• (evt. særlig vejledning om fripladser og søskendetilskud i privatinstitutioner)
• Socialministeriets vejledning om forældrebestyrelser i dagtilbud til børn efter lov om social 
service
• Vejledning om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene.
• Gennemgang af reglerne om tavshedspligt (Socialministeriet, Sundhedsministeriet og
Undervisningsministeriet).
• Socialministeriets vejledning om servicelovens bestemmelser om særlig støtte til børn og unge
• Socialministeriets bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen efter lov om social 
service
• Socialministeriets bekendtgørelse om lov om retssikkerhed og administration på det sociale 
område
• Socialministeriets vejledning om lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
Andre myndighedsbestemmelser
Love og bekendtgørelser under "Bygningsforhold" og "Arbejdsmiljøforhold", indeholder en række 
lovgivningsmæssige bindinger for privatinstitutioner.
Bygningsforhold
Byggelovgivningens krav findes bl.a. i Bygge- og Boligstyrelsens Bygningsreglement 1995.
Krav til legepladser: DS/EN 1176 – 7 – vejledning ved Installation, vedligeholdelse og drift samt 
DS/EN 1177 1-6 og 1177. 
Arbejdsmiljøforhold
• Lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 184 af 22. marts 1995 og senere lovændringer,
• Bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 om arbejdets udførelse,
• Bekendtgørelse nr. 801 af 4. oktober 1993 om støjgrænser på arbejdspladsen,
• Bekendtgørelse nr. 1163 af 16. december 1992 om faste arbejdssteders indretning med senere 
ændringer
• Bekendtgørelse nr. 290 af 5. maj 1993 om skiftende arbejdssteders indretning,
• Bekendtgørelse nr. 1164 af 16. december 1992 om manuel håndtering,
• Bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler
med senere ændringer,
• Bekendtgørelse nr. 739 af 22. september 1997 om virksomhedernes sikkerheds- og 
sundhedsarbejde,
• Bekendtgørelse nr. 469 af 6. oktober 1983 om sikkerhedsuddannelse,
• Bekendtgørelse nr. 322 af 22. juni 1977 om begrænsninger i anvendelsen af lov om arbejdsmiljø
på arbejde, som udføres i den ansattes hjem,
• Bekendtgørelse nr. 540 af 2. september 1982 om stoffer og materialer med senere ændring.
• Herudover findes en række At-anvisninger og At-meddelelser om arbejdsmiljøforhold.
Sundhedsmæssige forhold
• Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 514 af 16. juni 1992 om embedslægeinstitutionernes
opgaver i forhold til dag- og døgninstitutioner m.v.
• Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 100 af 7. marts 1983 om forholdsregler mod smitsomme
sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge,
• Sundhedsstyrelsens retningslinier af 21. marts 1983 om forholdsregler mod smitsomme
sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge,



• Sundhedsstyrelsens retningslinier om hygiejne i daginstitutioner, 1987, Sundhedsstyrelsens
vejledning om smitsom diarre, 1990,
• Sundhedsstyrelsens vejledning "Pludselig uventet spædbarnsdød - antallet kan reduceres
yderligere", 1994,
• Sundhedsministeriets lov nr. 436 af 14. juni 1995 om røgfri miljøer i offentlige lokaler,
transportmidler og lignende,
• Sundhedsministeriets lov nr. 438 af 14. juni 1995 om forebyggende sundhedsordninger for
børn og unge,
• Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 928 af 5. december 1995 om forebyggende 
sundhedsordninger
for børn og unge,
• Sundhedsstyrelsens retningslinier om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge,
1995,
• Sundhedsstyrelsens vejledning om smitsomme sygdomme hos børn, 1996.
Køkkenforhold
• Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 27. november 1996 om levnedsmiddelhygiejne
og egenkontrol m.v.
Brandværnsmæssige forhold
Ifølge Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 196 af 21. marts 1990 om brandværnsforanstaltninger
i bl.a. daginstitutioner har Statens Brandinspektion - nu Beredskabsstyrelsen - udsendt
driftsmæssige forskrifter for daginstitutioner, gældende for daginstitutionsafsnit til mere end
50 personer eller med mere end 10 sovepladser uanset oprettelsestidspunkt. Kommunalbestyrelsen
(den stedlige brandmyndighed) kontrollerer, at forskrifterne overholdes.
Befordring af børn 
• Befordring af børn bør ske på betryggende måde, bl.a. under iagttagelse af gældende regler i
henhold til færdselslovgivningen.
• I Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 109 af 17. februar 1995 findes regler om brug af
sikkerhedsseler.


