
DLO NYT: BESTYRELSENS ANSVAR 
På baggrund af en konkret sag i Hørsholm har KL udgivet en rapport, der beskriver 

daginstitutionsbestyrelsens økonomiske ansvar. Rapporten samler de vigtigste grundregler 
på området. 

HJÆLP TIL BESTYRELSESARBEJDET I NY RAPPORT 

Bestyrelsen i en selvejende daginstitution er økonomisk ansvarlig for driften. 
Det betyder, at bestyrelsen løbende skal holde øje med, at budgettet 
overholdes og at driften er forsvarlig. Men bestyrelsesmedlemmerne er ikke 
erstatningsansvarlige for tab eller underskud, hvis de ellers har handlet 
fornuftigt og ansvarligt.  
 
Kravene til, hvad bestyrelsen skal gøre for at have levet op til sit ansvar, 
handler meget om sund fornuft, og grænserne er derfor svære at beskrive 
meget specifikt. Hvis bestyrelsesmedlemmerne i din institution er usikre på 
kravene til, at de lever op til deres ansvar, kan du foreslå dem at læse KLs nye 
rapport.  
 
Rapporten finder du på DLOs hjemmeside sammen med DLOs korte notat, 
der gengiver rapportens vigtigste pointer.  
 
Læs også mere i næste nr. af Børns Hverdag om, hvad man som institution 
skal være opmærksom på, hvis man lader den kommunale forvaltning varetage 
administrationen. 

» Bestyrelsesarbejdet er vigtigt arbejde for 

børnene og for daginstitutionerne «  

- Tanja Krabbe, sekretariatsleder i DLO 

Medlemmer er altid velkommen til at deltage i DLOs kurser eller få rådgivning 
hos DLO om bestyrelsesarbejdet.  
 
Næste DLO kurser om bestyrelsesarbejdet er den 27. september 2017 i Kolding 

og den 26. oktober 2017 i Skive.  

Du kan se mere på arrangementsoversigten på DLOs hjemmeside og du er 

velkommen til at henvende dig til DLO om mulighederne for et skræddersyet 

kursus til din bestyrelse.  

 

 

 

 

 

DLO NYHEDSBREV  

TIL DIN TRAVLE 
HVERDAG 

Du læser nu DLOs nye 

nyhedsbrev.  

Vi bringer dig nyhederne, mens 

de er varme. Det betyder, at du 

får flere nyhedsbreve end 

tidligere. Til gengæld er de korte 

og med en tydelig overskrift, så 

du hurtigt kan beslutte, om 

emnet er interessant for dig.  

❖ Én nyhed ad gangen 

❖ Tydelig overskrift 

❖ Et par gange om 

måneden – når nyheden 

er der! 

DLO udgiver fortsat bladet Børns 

Hverdag med plads til baggrund og 

refleksion. Børns Hverdag fås i 

elektronisk og trykt udgave. Næste nr. 

kommer ultimo august. 
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KORT OM LIONS SAGEN OG KL’S RAPPORT 

Hørsholm kommune blev som administrator for det selvejende område Lions 
Børnehuse i slutningen af 2016 opmærksom på, at institutionsmidlerne var 
brugt på en måde, som var kritisabelt og måske endda strafbart. (…) 
 
Kommunen bad KL om at vurdere, om bestyrelsen for det selvejende område 
havde opfyldt sine pligter som økonomisk ansvarlig, og om 
bestyrelsesmedlemmerne kunne holdes erstatningsansvarlige for institutionens 
og kommunens tab.  
 
Fra DLOs notat om KLs rapport:  
 
I domstolenes praksis og i KLs notat fremhæves, at bestyrelsesmedlemmerne i 
en daginstitution er et ikke-professionelt organ med løbende udskiftning af 
forældre, der udfører deres hverv frivilligt og ulønnet. Det har betydning for, 
hvilke krav man kan stille til bestyrelsesmedlemmernes indsigt og handlinger. 
 
(…) 
 
Bestyrelsen skal sørge for, at man har et ordentligt grundlag at vurdere den 
økonomiske status på. Man skal ikke kontrollere alle bilag, men det er omvendt 
ikke nok med helt overordnede oversigter. 
 
(…) 
 
Bestyrelsens erstatningsansvar følger de almindelige regler i dansk ret for, 
hvornår man bliver erstatningsansvarlig for andres økonomiske tab. Det 
betyder, at man med vilje skal have skabt et tab, eller at man har opført sig 
uforsvarligt. Man skal med andre ord kunne bebrejdes, at man har gjort noget 
uansvarligt, eller at det efter almindelig sund fornuft ville have været ansvarligt 
at gøre noget mere, fx undersøge sagen bedre.  
 
Læs mere på www.dlo.dk  
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