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Kære Pernille
Vi har i Selveje Danmark gennem det seneste halve år stået med en - for de selvejende non-profit
tilbud - meget alvorlig situation.
Det handler helt grundlæggende om et misforhold mellem folkeskoleloven og dagtilbudsloven. Begge
loven udgør hjemmelsgrundlaget for tilbud målrettet børn i henholdsvis fritidshjem
(daginstitutionsloven) og skolefritidsordninger (folkeskoleloven). Målgruppen for de to tilbud er
præcis den samme.
Det er imidlertid alene efter daginstitutionsloven, at en selvejende organisation, efter aftale med
kommunen, kan drive et fritidshjem. I det omfang der er tale om en SFO, så ligger tilbuddet som en del
af den kommunale struktur.
Den alvorlige problemstilling skyldes, at der i dagtilbudsloven er et loft over forældrebetalingen på 30
procent. Et sådan loft findes ikke i folkeskoleloven, hvorfor forældrebetalingen her kan fastsættes
højere. Det betyder, at mange kommuner øjner en økonomisk gevinst i at opsige selvejende fritidshjem
og erstatte dem med kommunale tilbud. Dette kan de i dag gøre helt uhindret og dermed hæve
forældrebetalingen når fritidstilbud skifter lovområde. Det giver uens og svære vilkår for selveje.
Hvis man ønsker at bevare selvejende non-profit tilbud i Danmark, er det naturligvis ekstremt
problematisk, at der lovgivningsmæssigt er en sådan forskelsbehandling.
Et forslag til en løsning kunne være, at der i dagtilbudslovens § 57 , indføres en henvisning til
folkeskoleloven, der gør det muligt, at forældrebetalingen i de to tilbudstyper i kommunen følger
hinanden.
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Jeg håber på vegne af de selvejende organisationer, at det vil være muligt at finde en hurtig løsning på
dette dillemma således, at vi også i fremtiden vil have selvejende fritidshjem som et godt og inspirende
alternativ til den kommunale SFO.
På vegne af de selvejende organisationer på området håber jeg, at vi sammen kan finde en god løsning
på dette problem.
Jeg ser frem til at høre fra dig.

Med venlig hilsen

Jon Thorlacius Krog
Branchedirektør, Selveje Danmark
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