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Indledning 
 

Selvejende institutioner har spillet en stor rolle i udviklingen af den danske velfærdsstat og udgør stadig 

en vigtig del af den samlede frivillige sektor i Danmark. Historisk set er mange af de sociale tilbud, som 

vi kender i dag, startet af frivillige organisationer. Med udbygningen af velfærdsstaten blev en stor del af 

de sociale opgaver overtaget af det offentlige, men mange selvejende institutioner har bevaret deres 

engagement på området - ofte i tæt samspil med det offentlige (Henriksen & Bundesen 2004). De 

selvejende institutioner agerer altså typisk på områder, hvor det offentlige har ansvaret for, at 

opgaverne bliver løst. Mange er helt overvejende offentligt finansieret og er derfor også underlagt en 

række krav fra offentlig side (Ibsen & Habermann 2005, 16). Det kan både være overordnede 

lovgivningsmæssige krav og mere specifikke krav nedfældet i driftsoverenskomster mellem selvejende 

institutioner og fx kommuner1.  

Begrebet ’selvejende institutioner’ findes ikke andre steder end i Danmark (Ibsen & Habermann 2006, 

97). Den selvejende organiseringsform svarer dog i vid udstrækning til det, man i mange andre lande 

betegner som ’non-profit-formen’. For at en organisation skal kunne betegnes som en selvejende 

institution, skal de betingelser, der normalt stilles i definitionen af frivillige organisationer være opfyldt. 

Dette indebærer, at der skal være tale om en institutionaliseret enhed, at organisationen er privat/ikke 

offentlig, at organisationen arbejder nonprofit (dvs. at et eventuelt overskud enten skal bruges internt i 

organisationen eller til øvrige almennyttige formål), at organisationen er selvbestemmende og frivillig 

(dvs. at deltagelse i organisationen er frivillig, og at der indgår et vist element af frivilligt arbejde)(Ibsen 

& Habermann 2005, 11ff). I de fleste selvejende institutioner spiller det frivillige arbejde dog en 

begrænset rolle i forhold til den samlede arbejdsmængde. Det overordnede ansvar for institutionen 

ligger i langt de fleste tilfælde hos en valgt eller selvsupplerende bestyrelse (Ibsen & Habermann 2006, 

123). I litteraturen om ’non-profit-formen’ er det især institutionernes manglende mulighed for at 

trække overskuddet ud af institutionen, som er i fokus (Galaskiewicz & Bielefeld 2001, 6). I 

institutionernes selvforståelse er det dog typisk retten til frihed og selvbestemmelse, som fremhæves 

(Ibsen & Habermann 2006, 134).  

På grund af de tætte relationer mellem de selvejende institutioner og den offentlige sektor, og det 

faktum at selvejende institutioner ofte er underlagt mange af de samme præmisser som offentlige 

institutioner, kan det dog i praksis være svært at skelne mellem de forskellige organiseringsformer. 

Skellene er blevet mere utydelige over de senere år, hvor brugerbestyrelser og andre former for 

inddragelse også er blevet en integreret del af mange offentlige institutioner (Hansen & Henriksen 

                                                           
1 Juridisk set er de selvejende institutioner principielt underlagt fondslovgivningen. Dette gælder dog ikke selvejende 
institutioner, som via andre lovgivninger er underlagt så høj en grad af offentlig tilsyn og økonomisk kontrol, at der ikke er 
behov for regulering gennem fondslovgivningen derudover (Fondsloven § 1). 
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2001, 14f; Ibsen & Habermann 2005, 16). På trods af lighederne adskiller de selvejende institutioner sig 

dog ved, at de – trods driftsoverenskomster og lovmæssige krav - har en friere status og en større grad 

af selvbestemmelse end offentlige institutioner. Derudover bygger mange selvejende institutioner på et 

særligt værdigrundlag eller en bestemt pædagogisk praksis.  

På trods af den store rolle selvejende institutioner spiller i den samlede danske frivillige sektor, er det 

imidlertid forholdsvist begrænset, hvad der findes af viden omkring de selvejende institutioners rolle og 

udbredelse. Frivillighedsundersøgelsen fra 2004 er den mest omfattende undersøgelse af de selvejende 

institutioner på samtlige samfundsområder. Undersøgelsen omfattede en total registrering af alle 

selvejende institutioner på Fyn og en spørgeskemaundersøgelse blandt disse. Der findes ikke nogen 

samlende oversigt over udbredelsen af selvejende institutioner på alle områder, men på Fyn blev der i 

2004 registeret 600 selvejende institutioner. Hvis det antages, at Fyn er repræsentativ for landet som 

helhed, vil det sige, at der findes cirka 7000 selvejende institutioner på landsplan (Ibsen & Habermann 

2006, 100)2.  

I 2009 udgav Finansministeriet en rapport om de selvejende institutioner på tværs af samfundsområder. 

Rapportens genstandsfelt er dog de selvejende institutioner, der får statsligt tilskud. Derved medtages 

også de statslige selvejende institutioner, som fx gymnasier og universiteter, mens de selvejende 

institutioner, som udelukkende får kommunalt tilskud, ikke indgår i analysen. Det betyder også, at langt 

de fleste sociale institutioner ikke indgår. Formålet med rapporten er derudover at belyse, hvordan 

styringen og reguleringen af de selvejende institutioner kan forbedres fremadrettet. Der er således ikke 

fokus på udviklingen over tid eller på forklaringer af forskelle og ligheder mellem de selvejende 

institutioner på tværs af samfundsområder (Finansministeriet 2009).  

Udover disse undersøgelser og rapporter, der går på tværs af samfundsområder, er meget af den 

eksisterende viden begrænset til enkeltområder. Flere af disse bidrag har i høj grad haft til formål at 

sætte fokus på de udfordringer henholdsvis selvejende institutioner og kommunerne oplever, og på 

hvordan samspillet mellem parterne kan udvikles fremover (Hansen & Henriksen 2001; Dialogforum 

2004; Biil, Christiansen et al. 2007; Ihle 2007; Ramböll 2011; Møller 2012; Petersen, Olsen et al. 2013; 

Wulff 2013).  

Samlet er der dermed relativt begrænset tilgængelig viden på området. Dette gælder både i forhold til 

forskellene på udviklingen i udbredelsen af selvejende institutioner på tværs af samfundsområder, men 

også i forhold til hvordan forskelle og ligheder mellem selvejende institutioner og offentlige 

institutioner i praksis kommer til udtryk gennem de ydelser, der leveres til borgerne.  Dette notat er 

udarbejdet i forbindelse med den danske del af det nordiske projekt ”Outsourcing of Scandinavian 

                                                           
2 Dette er dog ikke nødvendigvis tilfældet, da der eksempelvis er relativt mange frie skoler på Fyn, ligesom der også er flere 
selvejende idrætshaller vest for Storebælt, end der er på Sjælland (Ibsen & Habermann 2006, 100). 
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Welfare Societies”3. Projektets overordnede formål er at belyse, hvilken betydning det har for 

borgerroller, hvorvidt velfærdsydelser leveres af offentlige, private eller frivillige aktører. Fokus i den 

danske case er særligt på sammenligningen af offentlige og selvejende institutioner. Som baggrund for 

projektet har det været nødvendigt at indsamle en række oplysninger om de selvejende institutioners 

udvikling og den geografiske spredning i udbredelsen af disse. Dette notat er resultatet af dette arbejde 

og har til formål at give et overblik over selvejende institutioner på daginstitutionsområdet, 

grundskoleområdet, ældreområdet, handicapområdet og området for socialt udsatte i Danmark. Der er 

dermed foretaget en afgrænsning af samfundsområder ud fra projektets fokus, og der er derfor ikke tale 

om et totalt billede af hele det selvejende område. Projektets empiriske del har udelukkende fokus på 

grundskoleområdet og ældreområdet. De øvrige områder inddrages dog alligevel i notatet – dels for at 

sætte de selvejende institutioner på disse udvalgte områder i perspektiv, og dels for at give et bredere 

billede af de selvejende institutioners rolle i samfundet som helhed. Det skal dog nævnes, at hele kultur- 

og fritidsområdet (idrætshaller, selvejende museer mv.) samt selvejende institutioner for lokalsamfund 

(forsamlingshuse mv.) slet ikke indgår i notatet4.  

Det skal desuden bemærkes, at det varierer meget på tværs af områder i forhold til, hvor meget 

information, der er tilgængeligt. Skoleområdet og daginstitutionsområdet er generelt de områder, hvor 

der forefindes mest information, mens den tilgængelige viden er betydeligt mere sparsom på de øvrige 

områder. Derfor varierer det, hvilke temaer der tages op under de enkelte områder. Der gives en kort 

præsentation af de typer af selvejende institutioner, der findes inden for hvert af de udvalgte områder. 

Derudover gives et overblik over udviklingen på de respektive områder fra 2000 og frem til i dag5. Med 

udgangspunkt i niche-teorien (Galaskiewicz & Bielefeld 1998; Galaskiewicz & Bielefeld 2001) 

diskuteres afslutningsvist de mulige forklaringer på de viste udviklingstræk og på den varierende rolle, 

de selvejende institutioner spiller på de respektive samfundsområder.  

 

 

 

 

 

                                                           
3 Forskningsprojektet er finansieret af det norske forskningsråd og ledes af Karl Henrik Sivesind på Institut for 
Samfunnsforskning i Oslo. En kort beskrivelse af det samlede projekt kan ses på www.cifri.dk.  
4 På længere sigt ville det være interessant at lave et udblik til de øvrige områder. I særdeleshed kulturområdet, som i et 
længere historisk perspektiv kan være et centralt element i forhold til forklaringen af de selvejende institutioners udbredelse 
og karakterer i dag. Dette er dog desværre ikke muligt inden for rammerne af dette projekt. 
5 Den pågældende periode er valgt, da det grundet projektets fokus er nødvendigt med en grundig afdækning af de aktuelle 
tendenser på området i forhold til udvælgelsen af casekommuner. Ideelt set ville en kombination af det aktuelle og et 
længere historisk perspektiv dog have været ønskeligt, så udviklingstendenserne kunne følges over længere tid. Dette har 
imidlertid ikke været muligt grundet projektets rammer og de begrænsede statistiske informationer på området. 

http://www.cifri.dk/
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Selvejende institutioner på grundskoleområdet 
 

Undervisningsområdet i bred forstand omfatter størstedelen af landets selvejende institutioner 

(Finansministeriet 2009, 61). Den følgende gennemgang er dog afgrænset til de selvejende institutioner 

på grundskoleområdet, som samlet betegnes som friskoler og private grundskoler. Disse skoler har en 

lang historie, da den første friskole blev oprettet i 1852. En væsentlig forudsætning for udviklingen af 

denne type af skoler er, at der ifølge Grundloven ikke er skolepligt i Danmark men udelukkende 

undervisningspligt. Derfor er der mulighed for at oprette alternativer til folkeskolen (Grundloven § 76).  

Der skelnes i daglig tale mellem friskoler og private grundskoler. Denne sondring afspejles i de to 

største interesseforeninger på området: Dansk Friskoleforening og Danmarks Privatskoleforening6. I 

praksis er det dog vanskeligt at lave en klokkeklar sondring mellem de to overordnede typer. Både 

friskoler og private grundskoler er organiseret som selvejende institutioner. Det vil blandt andet sige, at 

alle indtægter skal bruges internt på skole- og undervisningsvirksomhed. Friskoler og privatskoler er 

også underlagt den samme lov: Loven om friskoler og private grundskoler – også kaldet Friskoleloven. 

Skolerne får et statsligt driftstilskud, som er baseret på antallet af elever (Friskoleloven § 10). Beløbet 

pr. elev er bestemt som 72 % af folkeskolernes gennemsnitlige elevudgift. Derudover er der en 

forældrebetaling, som ligeledes er med til at finansiere den daglige drift. Forældrebetaling er et krav, for 

at skolen kan modtage statslig støtte. Det er dog op til skolerne selv at fastsætte beløbets størrelse7. 

Kommunerne har dermed ikke økonomiske udgifter til skolernes drift (www.friskoler.dk). Skolerne skal 

følge bestemmelserne i friskoleloven, som overordnet sikrer, at undervisningen står mål med 

undervisningen i folkeskolen – herunder er friskoler og private grundskoler forpligtet til at udarbejde 

målbeskrivelser for samtlige fag (Friskoleloven). Der er dog plads til en betydelig grad af 

selvbestemmelse i forhold til skolens virksomhed. Eksempelvis bestemmer skolerne selv, hvilke elever 

de vil optage. Det er skolens bestyrelse, som har det overordnede ansvar for skolens drift og økonomi – 

herunder det personalemæssige ansvar, skolens bygninger mv. (www.friskoler.dk 2013). 

Den største forskel mellem friskolerne og privatskolerne er af kulturel og historisk karaktér. Friskolerne 

er typisk oprettet på initiativ af en gruppe af forældre, som ønsker et alternativ til folkeskolen. Der er 

ikke krav om, at lærerne skal være seminarieuddannede, og der er heller ikke krav om, at skolerne skal 

udbyde folkeskolens afgangsprøve, selvom størstedelen alligevel gør det. Privatskolerne udspringer 

historisk fra de traditionelle eksamensskoler (Møller 2012, 10). På privatskolerne er alle lærere 

seminarieuddannede, og alle skoler udbyder folkeskolens afgangsprøver. Antalsmæssigt udgør 

                                                           
6 Ud over disse to findes der en række mindre interesseorganisationer på området: Foreningen af Tyske Mindretalsskoler, 
Foreningen af Katolske Skoler i Danmark, Foreningen af Kristne Friskoler og foreningen Lilleskolerne. Flere af skolerne i 
disse foreninger er dog samtidig medlem af en af de to hovedorganisationer (Møller 2012, 10f). 
7 I 2011 var den gennemsnitlige årlige forældrebetaling på Dansk Friskoleforenings medlemsskoler på 13.000 kr. 
(www.friskoler.dk). 

http://www.friskoler.dk)/
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friskolerne langt den største del af de frie grundskoler, men de private grundskoler er betydeligt større 

end friskolerne. Selvom privatskolerne i dag antalsmæssigt kun udgør omkring ¼ af samtlige friskoler 

og private grundskoler, står de for omkring halvdelen af det samlede elevtal 

(www.privatskoleforeningen.dk).  Friskoler og private grundskoler er generelt væsentligt mindre end 

folkeskolerne. Således var det gennemsnitlige elevtal i folkeskolen i 2010-11 på 383 elever, mens der i 

de friskoler og private grundskoler gennemsnitligt var 193 elever8. Knap 35 % af friskolerne og de 

private grundskoler har under 100 elever (UNI-C 2012). Også klassekvotienterne er væsentligt lavere 

end i folkeskolen (Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk (KVOTIEN).  

Friskolerne og de private grundskoler omfatter en høj grad af forskellighed både i forhold til størrelse 

og i forhold til det værdiggrundlag, de bygger på. Den største del af skolerne er grundtvigske friskoler, 

men der findes også mange andre typer af skoler – fx skoler for bestemte religiøse retninger eller skoler, 

der benytter særlige pædagogiske principper (Danmarks Privatskoleforening 2012). Fælles for skolernes 

selvforståelse er, at de lægger vægt på friheden til selv at træffe beslutninger på en lang række områder. 

Selvom skolerne er selvejende er både friskoler og privatskoler dog underlagt en betydelig grad af 

offentlig styring og kontrol gennem lovgivningen og den statslige støtte (Balle & Balle-Petersen 1996; 

Ibsen & Habermann 2005, 22). 

Som det ses i den nedenstående figur, er der i de seneste år sket en stigning i antallet af selvejende 

institutioner på skoleområdet. I 2000 var der 460 friskoler og private grundskoler, mens antallet i 2011 

var vokset til 526. I den samme periode er der sket et fald i antallet af folkeskoler fra 1673 til 1388. 

Tallene skal ses i lyset af en stigende tendens til lukninger af små folkeskoler – i særdeleshed i perioden 

efter kommunalreformen i 2007 - hvilket i nogle tilfælde fører til oprettelsen af især friskoler. Ses der på 

forskellene mellem friskoler og private grundskoler, har stigningen i antallet af skoler da også været 

større blandt friskolerne end blandt de private skoler (Møller 2012).  

 

                                                           
8 Ses der separat på skoler, der er medlem af Dansk Friskoleforening, var det gennemsnitlige antal elever i 2012 på 124 
(www.friskoler.dk). 

http://www.privatskoleforeningen.dk/
http://www.statistikbanken.dk/
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Figur 1: Antal folkeskoler, friskoler og private grundskoler 2000-2011 

 

 

Ses der i stedet på antallet af elever i hhv. folkeskoler, og friskoler og private grundskoler, tegner der sig 

et lignende billede. Friskolerne og de private grundskoler står for en svagt stigende andel af det samlede 

elevtal for grundskolerne fra 13,6 % i 2007 til 15,3 % i 2011. Stigningen er dog ikke så stor, som det 

umiddelbart kunne forventes i forhold til udviklingen i antallet af de to skoletyper. Dette skyldes 

primært, at det gennemsnitlige elevtal i folkeskolen samtidig har været stigende på grund af 

skolesammenlægninger og lukninger af mindre skoler. Bare i 2011 og 2012 har kommunerne lukket 

eller sammenlagt næsten 300 folkeskoler – primært i områder hvor elevtætheden har været lav (Feilberg 

& Hovgaard 2012). 
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Figur 2: Udvikling i fordelingen af elever 1990-2011 

 

 

 

 

Ses der på den geografiske fordeling af de selvejende institutioner på skoleområdet er der en klar 

tendens til, at disse skoletyper er mere udbredte i nogle landsdele end andre.  

Tabel 1: Friskoler og private grundskoler - geografisk fordeling 

Region Indbyggere Antal friskoler og 

private grundskoler 

Antal friskoler og 

private 

grundskoler/100.000 

indbyggere 

Andel af elever i 

friskoler og private 

grundskoler 

Midtjylland 1.262.115 105 8,3 12,9 % 

Nordjylland 579.787 52 9,0 11,2 % 

Syddanmark 1.200.858 135 11,2 15,9 % 

Sjælland 819.071 108 13,2 16,5 % 

Hovedstaden 1.702.388 126 7,4 17,9 % 

Kilder: (Privatskoleforening 2012), Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk (U1907) (Tal fra 2011). 

Disse overordnede tal dækker dog over endnu større lokale variationer. Eksempelvis er der i nogle 

områder på Fyn en stærk tradition for friskoler. Den gennemsnitlige andel af elever, der går i friskoler 

og private grundskoler, er således på knap 20 % for de fynske kommuner. Dette dækker dog igen over 

variationer på kommuneniveau. Eksempelvis går knap 30 % af eleverne i både Faaborg/Midtfyn og 
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Kilde: Danmarks Lærerforenings hjemmeside www.dlf.org (tal og analyser). Baseret på oplysninger fra UNI•C 
Statistik & Analyse via Ministeriet for Børn og Undervisning. Note: Indtil 2007/08 indgår ikke elever, som går 
på efterskoler mm., men kategorien ’folkeskoleelever’ indeholdt da kommunale ungdomsskoler og 
ungdomskostskoler. Fra 2007/08 indeholder tabellen ikke oplysninger om elever i dagbehandlingstilbud og 
behandlingshjem, efterskoler, efterskoler med et særligt tilbud, kommunale ungdomsskoler og 
ungdomskostskoler samt specialskoler for børn. 

 

http://www.statistikbanken.dk/
http://www.dlf.org/
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Nyborg kommune i friskole, mens det samme kun er tilfældet for 12 % af eleverne i nabokommunen 

Kerteminde. Dette tyder på, at der er nogle meget lokale og kulturelle forhold på spil i forhold til 

forklaringen af udbredelsen af selvejende institutioner på skoleområdet. Derudover ses det også, at der 

er forskel på skolernes størrelse på tværs af landsdele. Region Hovedstaden er således den region, der 

har det laveste antal af friskoler og private grundskoler pr. 100.000 indbyggere, men samtidig har 

regionen den højeste andel af elever, der går i friskoler og private grundskoler. Dette skyldes, at der i 

hovedstadsområdet findes mange store privatskoler. På kommuneniveau udgør friskolerne og de 

private grundskoler gennemsnitligt 14,3 % af det samlede elevtal (www.statistikbanken.dk (U1907)). 

Den nedenstående tabel viser de 15 danske kommuner, som har den højeste andel af elever i friskoler 

og private grundskoler. 

Tabel 2: Top-15 kommuner: Andelen af elever i friskoler og private grundskoler  

 Kommunenavn Elevtal 

offentlige 

grundskoler 

Elevtal friskoler 

og private 

grundskoler 

Elevtal i alt Andelen af 

elever i friskoler 

og private 

grundskoler 

1 Samsø 277 127 404 31,4 % 

2 Faaborg-Midtfyn 4569 1927 6496 29,7 % 

3 Nyborg 2829 1193 4022 29,7 % 

4 Gribskov 3811 1575 5386 29,2 % 

5 København 33.566 12.062 45.628 26,4 % 

6 Lolland 3609 1268 4877 26,0 % 

7 Odder 2241 763 3004 25,4 % 

8 Gentofte 7436 2331 9767 23,9 % 

9 Holbæk 7199 2249 9448 23,8 % 

10 Svendborg 4856 1485 6341 23,4 % 

11 Morsø 2014 607 2621 23,2 % 

12 Frederiksberg 6280 1852 8132 22,8 % 

13 Bornholm 3772 1069 4841 22,1 % 

14 Kalundborg 4950 1343 6293 21,3 % 

15 Hørsholm 2621 704 3325 21,2 % 

   

 

Som det ses i tabellen, er det meget forskellige typer af kommuner (både i forhold til geografi, størrelse 

og graden af bymæssighed), der har en høj andel af elever i friskoler og private grundskoler. Det 

samlede tal dækker dog over store forskelle i forhold til fordelingen mellem friskoler og privatskoler. 

Eksempelvis er der primært tale om friskoler i Faaborg-Midtfyn kommune, mens skolerne i Gentofte 

kommune i vid udstrækning er privatskoler. Der er desværre ikke mulighed for at sondre klart mellem 

Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk (U1907). Note: Tabellen viser de 15 kommuner med den 

største andel af elever i friskoler og private grundskoler i 2011. 

http://www.statistikbanken.dk/
http://www.statistikbanken.dk/
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friskoler og privatskoler i de statistiske oplysninger, da de opgøres under ét, fordi begge skoletyper har 

det samme juridiske grundlag. Hvordan fordelingen ser ud mellem de forskellige skoletyper kan dermed 

udelukkende afgøres ved at se på skolernes navne, samt gennem tjek på de enkelte skolers hjemmeside9. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Som tidligere nævnt er det heller ikke muligt at foretage en præcis sondring mellem skoletyperne gennem de to 
overordnede landsorganisationer, da medlemskaberne ikke er entydige i forhold til skoletyper. Således findes der 
privatskoler, som er medlem af Dansk Friskoleforening og omvendt. 
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Selvejende institutioner på daginstitutionsområdet 
 

De første selvejende daginstitutioner blev oprettet i København i 1937, og siden da har de udgjort en 

betydelig andel af det samlede udbud af daginstitutioner. Frem til 1960erne og 1970erne bestod 

daginstitutionsområdet helt overvejende af selvejende institutioner, men en lovændring i 1976 gav 

kommunerne mulighed for selv at blive driftsherrer på området10. Siden da har kommunerne gradvist 

overtaget en større andel af institutioner på området (Biil, Christiansen et al. 2007, 5). 

De selvejende børnehaver og vuggestuer er karakteriseret ved, at de selv ejer eller lejer de bygninger, 

hvor de holder til, de har det økonomiske og personalemæssige ansvar, og de har selv ansvar for at leve 

op til institutionens værdier i det daglige arbejde. På trods af institutionernes selvejende status har de 

imidlertid et tæt samarbejde med kommunen gennem driftsaftaler. Institutionerne er derved forpligtet 

til at stå til rådighed for det offentlige og til at overholde lovgivningen på området på lige fod med de 

kommunale institutioner. Til gengæld afholder kommunen institutionens driftsudgifter (www.uvm.dk). 

Dette er et område, hvor de selvejende daginstitutioner adskiller sig fra friskolerne og de private 

grundskoler, som modtager statslig støtte. En anden væsentlig forskel er, at skolerne har lovmæssig ret 

til at etablere sig, og selv kan bestemme, hvilke elever de optager. De selvejende daginstitutioners 

eksistens er derimod afhængige af, at kommunalbestyrelsen ønsker at have de selvejende institutioner 

som en del af kommunens dagtilbud og er villige til at indgå driftsaftaler. I forlængelse af dette har de 

selvejende daginstitutioner pligt til at indgå i det kommunale pladsanvisningssystem (Ramböll 2011, 

37f). 

Nogle af de selvejende daginstitutioner bygger på et særligt pædagogisk eller religiøst grundlag. Den 

største interesseorganisation på området Frie Børnehaver og Fritidshjem bygger dog på den meget 

overordnede grundlæggende værdi, at det er institutionernes frie status, der er det centrale 

(www.frie.dk). Af andre større organisationer findes Menighedernes Daginstitutioner, der organiserer 

institutioner med et kristent værdigrundlag, og også Landsorganisationen Danske Daginstitutioner har 

et stort antal medlemmer. Derudover findes en række mindre organisationer11. Endelig spiller 

Daginstitutionernes Landsorganisation (DLO) en stor rolle på området, som samlende organisation for 

både offentlige, private og selvejende daginstitutioner (www.dlo.dk). 

I de senere år er der sket en række lovmæssige ændringer på området. I 1990 gjorde en ændring i 

bistandsloven det muligt for forældre, organisationer eller virksomheder at oprette såkaldte 

puljeordninger, som er private pasningstilbud, som modtager en pose penge fra kommunen pr. barn, og 

                                                           
10 Bistandsloven, der i 1998 blev erstattet af blandt andet Lov om Social Service. 
11 Dette gælder Danske Daginstitutioner, Børneringen, KFUMs Sociale Arbejde i Danmark, Sammenslutningen af Rudolf 
Steiner vuggestuer og børnehaver i Danmark, Asylselskabet, De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa, Deutscher Schul- 
und Sprachverein og Gentofte Børnevenner (Biil, Christiansen et al. 2007, 35f). 

http://www.uvm.dk/
http://www.frie.dk/
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som derefter selv administrerer økonomien. Puljeordninger er ikke underlagt forvaltningsloven, indgår 

normalt ikke i den kommunale pladsanvisning og står selv for at skaffe lokaler. Der er dog kommunalt 

tilsyn og loft over forældrebetalingen svarende til kommunale tilbud (Pade & Glavind 2008, 18).  

Siden 2005 har der været mulighed for at oprette private daginstitutioner. I bemærkningerne til loven 

fremgår det, at det skal ses som et udtryk for regeringens ønsker om at udvide det frie valg mellem 

offentlige og private aktører (L 25/L400 – Private leverandører af dagtilbud – Pengene følger barnet). 

Privatinstitutionen skal godkendes af kommunalbestyrelsen men beslutter selv, hvilke børn der optages 

og indgår ikke i det kommunale visitationssystem (Ramböll 2011, 37f). Kommunen yder tilskud pr. 

optaget barn. Det særlige ved privatinstitutioner er derudover, at der i modsætning til de selvejende 

institutioner er mulighed for, at evt. profit kan trækkes ud. I 2011 blev dagtilbudsloven ændret igen, og 

der kom mulighed for, at private leverandører kan drive udliciterede daginstitutioner som en del af det 

kommunale udbud. Også denne type af private leverandører har mulighed for at trække et evt. 

overskud ud af driften, og der er ikke noget loft for forældrebetaling (www.uvm.dk). I praksis fungerer 

mange af de private institutioner dog som selvejende institutioner, hvad angår nonprofit-formen, og 

mange af dem er organiseret under Frie Børnehaver og Fritidshjem (www.frie.dk). Dette skyldes også, 

at langt de fleste af de private institutioner ikke er helt nye, men at de tidligere har været enten 

selvejende institutioner med et ønske om større frihedsgrader i relation til kommunen, eller private 

puljeordninger med et ønske om mere favorable tilskudsordninger. Siden 2007 har det ikke været 

muligt at oprette nye puljeordninger, men de eksisterende ordninger har mulighed for at fortsætte, 

såfremt de ønsker det (Pade & Glavind 2008, 11, 63).  

Hvis der ses på udviklingen over tid, er der sket store ændringer i den andel af det samlede antal 

institutioner på området, som udgøres af selvejende institutioner. Som nævnt var der stort set 

udelukkende selvejende daginstitutioner frem til 1976, men siden da har andelen af selvejende 

institutioner været kraftigt dalende. Ifølge en rapport fra de selvejende daginstitutioners organisationer, 

er der stort set ikke oprettet nogen nye selvejende institutioner siden 1980erne. Dette skyldes 

formentlig især kommunernes styrkede position på området og en stærkt stigende regulering af 

samarbejdet mellem parterne (Biil, Christiansen et al. 2007, 5pp). I de senere år har kommunale 

besparelser og muligheden for oprettelsen af private institutioner påvirket udviklingen. Udviklingen i de 

respektive ejerformers andel af det samlede antal daginstitutioner er illustreret i den nedenstående graf. 

http://www.uvm.dk/
http://www.frie.dk/
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Figur 3: Udviklingen i andelen af daginstitutioner fordelt på ejerform 2000-2011 

 

 

 

 

 

Det skal bemærkes, at de ændringer, der ses i grafen, til dels skyldes, at der er sket en ændring i de 

statistiske opgørelsesmetoder. Før 2006 blev selvejende institutioner og private puljeordninger i flere år 

opgjort samlet i Den Sociale Ressourceopgørelse (her under ’Selvejende’). I Statistikbanken indgår de 

private puljeordninger fra 2006 og frem imidlertid under ’Private’ institutioner. Faldet i andelen af 

selvejende institutioner har derfor ikke været så drastisk, som det umiddelbart fremstår i grafen. Dog er 

det bemærkelsesværdigt, at andelen af kommunale institutioner har været svagt stigende gennem hele 

perioden. Derudover har der været en jævn stigning af andelen af privatinstitutioner, siden denne 

organiseringsform blev mulig fra 2005. Som det fremgår, er dette er sket på bekostning af de selvejende 

institutioners andel. Det er dog væsentligt at understrege, at mange private institutioner er udsprunget 

enten af selvejende institutioner eller private puljeordninger, og fortsat drives efter nonprofit-formen. 

Egentlige kommercielt drevne ’luksusbørnehaver’ fylder derfor meget lidt i det samlede billede, selvom 

muligheden eksisterer (Pade & Glavind 2008). 

Ses der i stedet på andelen af indskrevne i daginstitutionerne fordelt på de respektive ejerformer, går 

hele 75 % af de indskrevne børn i offentlige institutioner, mens den private andel er på 4,4 %. Dette 
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Kilder: 2007-2011: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk (PAS22). 2000-2006: Den Sociale 

Ressourceopgørelse. Note: Der er igennem perioden foretaget ændringer i de statistiske opgørelsesmetoder. I den 

Sociale Ressourceopgørelse foretages der frem til 2006 ikke en konsekvent sondring mellem selvejende 

institutioner og private tilbud, der først og fremmest består af puljeordninger. Derfor indgår disse ordninger frem 

til 2006 under kategorien ’Selvejende’. Fra 2006 indgår puljeordninger imidlertid under kategorien ’Private’ 

institutioner. Udviklingen i privatinstitutioner kan derfor først følges stringent fra 2006. I opgørelsen indgår 

børnehaver, vuggestuer og aldersintegrerede institutioner. For årene 2000-2003 indgår dog også fritidshjem. Dette 

har kun begrænset betydning i det samlede billede, da andelen af selvejende fritidshjem er omtrent på størrelse med 

andelen af selvejende daginstitutioner. 

http://www.statistikbanken.dk/
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viser, at de private institutioner gennemsnitligt er mindre end de offentlige. De selvejende institutioners 

andel af indskrevne børn svar godt til den andel de selvejende dagsinstitutioner udgør af det samlede 

antal institutioner. Fra 2007-2011 har den offentlige andel af de indskrevne børn ligget på et stabilt 

niveau, mens der har været nogle forskydninger mellem de selvejende og de private institutioner, hvor 

de private institutioner omfatter en stigende andel af de indskrevne, mens andelen af indskrevne i 

selvejende institutioner i samme periode er faldet fra 23,5 til 20 %.  

Figur 4: Andelen af indskrevne i daginstitutioner fordelt på ejerform 2007-2011 

 

 

 

Ligesom på skoleområdet dækker de selvejende institutioners andel af daginstitutionerne imidlertid over 

store geografiske forskelle. I nogle kommuner findes der slet ingen selvejende institutioner på området, 

mens den højeste andel findes i Herning kommune, hvor 79 % af daginstitutionerne er selvejende 

(2011). På kommuneniveau udgør de selvejende institutioner gennemsnitligt 15 % af det samlede antal 

institutioner (www.statistikbanken.dk (PAS22)). Den nedenstående tabel viser de 15 danske kommuner 

med den største andel af selvejende institutioner: 
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Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk (PAS22). Note: Antallet af indskrevne børn er 

ikke fordelt på ejerform i Den Sociale Ressourceopgørelse for alle årene 2000-2006. Derfor er det 

kun muligt at vise udviklingen fra 2007-2011. 

 

http://www.statistikbanken.dk/
http://www.statistikbanken.dk/
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Tabel 3: Top-15 kommuner: Andelen af selvejende institutioner på daginstitutionsområdet 

(2011) 

  Kommune Andelen af selvejende 

institutioner på 

daginstitutionsområdet 

Antal selvejende 

daginstitutioner 

 1 Herning 79 % 67 

 2 Aabenraa 61 % 34 

 3 Gentofte 57 % 42 

 4 Frederiksberg 51 % 34 

 5 København 45 % 260 

 6 Haderslev 40 % 17 

 7 Sønderborg 40 % 22 

 8 Vejen 39 % 11 

 9 Greve 34 % 15 

 10 Hvidovre 33 % 13 

 11 Fredensborg 33 % 6 

 12 Fanø 33 % 1 

 13 Tønder 33 % 11 

 14 Samsø 33 % 1 

 15 Rudersdal 32 % 17 

Kilde: Baseret på tal fra Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk (PAS22). 

Som det ses i tabellen, er Herning kommune den absolutte topscorer, hvad angår den andel af det 

samlede antal daginstitutioner, som udgøres af selvejende institutioner. Hvad dette skyldes, vil kræve 

mere dybdegående analyser at afgøre. En potentiel forklaring kan dog relatere sig til den omfattende 

tekstilindustri, der har præget Herning by, og som har beskæftiget mange – også kvindelige – arbejdere, 

hvorfor behovet for daginstitutioner har været stort relativt tidligt i historien. Der er imidlertid flere 

interessante geografiske mønstre. Ud fra de kommuner, der er repræsenteret i tabellen, er det tydeligt, at 

de selvejende daginstitutioner er mest udbredte i hovedstadsområdet (København, Frederiksberg, 

Gentofte, Hvidovre, Greve, Fredensborg og Rudersdal). Dette er måske ikke så overraskende, da de 

selvejende daginstitutioner havde deres historiske oprindelse i netop dette område, og da det var i 

arbejderkvarterne i de større byer, at behovet for daginstitutioner først viste sig (Hansen 2009). 

Derudover er det interessant, at der også i Sønderjylland ser ud til at være en særlig stor udbredelse af 

selvejende daginstitutioner (Aabenraa, Haderslev, Sønderborg, Vejen og Tønder). Dette kan dog til dels 

skyldes, at der i dette område findes et relativt stort antal institutioner etableret med udgangspunkt i det 

tyske mindretal (www.dssv.dk).  

 

http://www.statistikbanken.dk/
http://www.dssv.dk/
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Selvejende institutioner på ældreområdet 
 

På ældreområdet har de selvejende institutioner ligeledes en lang historie. Danmarks første plejehjem, 

Københavns Sygehjem (senere Holmegaardsparken) blev grundlagt i 1859 på privat initiativ af lægen 

Ludvig Brandes, som ikke mente, at det offentlige var i stand til at løse sociale opgaver 

(www.holmegaardsparken.dk). De selvejende plejehjem har i en lang periode spillet en stor rolle for 

ældreplejen i Danmark. I de senere år er der dog generelt sket et skifte i forhold til de boligformer, der 

tilbydes ældre. Siden 1987 har der været stop for nyt plejehjemsbyggeri, og fokus har i stedet været på 

opførelse af ældreboliger. Dette er sket både ved nybyggeri og ved ombygning af eksisterende plejehjem 

og beskyttede boliger. Ændringen ses ved, at antallet af plejehjemsboliger siden 1987 er faldet med 

42.200 boliger. Samtidig er det samlede antal af ældre- og plejeboliger steget fra lidt under 60.000 til 

88.200 i samme periode (Statistik 2012). Nogle selvejende plejehjem har oplevet denne udvikling som 

en udfordring, da det i praksis ofte er kommunerne, der har indflydelse på de selvejende plejehjems 

finansiering og muligheder for at foretage ombygninger, så også de kan følge med udviklingen (Hansen 

& Henriksen 2001, 32). Sideløbende med de lovmæssige ændringer er der et stigende fokus på, at ældre 

bør blive så længe som muligt i eget hjem (Hjemmehjælpskommissionen 2013). Denne tendens kan 

ligeledes kan have betydning for udviklingen på området. 

På trods af disse ændringer findes der stadig en række selvejende plejehjem. Disse institutioner er typisk 

oprettet med udgangspunkt i et særligt værdigrundlag. Eksempelvis er plejehjem organiseret under 

foreningen Danske Diakonhjem, baseret på et kristent værdigrundlag, men der er også plejehjem 

oprettet af Røde Kors eller andre organisationer. Endelig kan værdigrundlaget tage udgangspunkt i 

bestemte styrende principper for plejen – fx hjælp til selvhjælp – eller andet. Det karakteristiske for de 

selvejende plejehjem er igen, at der ikke kan trækkes overskud ud af institutionen. Derudover har langt 

de fleste en driftsoverenskomst med kommunen, ligesom de også får offentlig støtte til driften 

(www.osi.dk).  

I 2007 skete der en ændring i lovgivningen, som gav mulighed for en ny type af institutioner på 

ældreområdet, nemlig friplejehjem. I praksis har der reelt eksisteret friplejehjem siden slutningen af 

1990erne, men det var først med friplejeboliglovens ikrafttræden i 2007, at de blev det i formel 

forstand. Formålet med loven var todelt: Dels var ønsket at give bedre muligheder for frit valg mellem 

kommunale og private tilbud. Derudover var ønsket at sikre private udbydere adgang til markedet for at 

øge konkurrencen. Derfor er det heller ikke kun selvejende institutioner men også private 

virksomheder, fonde og enkeltpersoner, som kan drive friplejehjem (Friplejeboligloven, LBK nr. 897 af 

17/08/2011). De leverandører, der driver friplejehjem har derfor også mulighed for at trække 

overskuddet ud. Alligevel drives størstedelen af friplejeboligerne som non-profit institutioner. 

http://www.holmegaardsparken.dk/
http://www.osi.dk/
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Forskellen mellem disse organisationer og traditionelle selvejende plejehjem er, at de ikke har 

driftsoverenskomst med kommunen, og at de derved har mere frie hænder i forhold til den daglige 

drift. En stor del af friplejeboligerne er organiseret under eller har administrationsaftale med Danske 

Diakonhjem (Ramböll 2012, 15). På den måde kan der drages mange paralleller til den udvikling, der er 

sket på daginstitutionsområdet. Derudover er udbredelsen af friplejeboliger stadig relativt begrænset, 

men omfatter dog tæt på 7 % af det samlede antal indskrevne på plejehjem. I 2012 var der således 480 

indskrevne i friplejeboliger på landsplan, mens der var 6668 indskrevne på plejehjem 

(www.statistikbanken.dk, RESI01). Derudover er muligheden for oprettelsen af friplejeboliger endnu så 

ny, at det kan forventes at være et område, hvor der fortsat vil være vækst. 

Den nedenstående tabel viser, hvordan udviklingen har været på ældreområdet fra 2000-2010. Ses der 

på udviklingen i antallet af selvejende institutioner på ældreområdet, har antallet været faldende over de 

senere år. I 2000 var der 166 selvejende plejehjem, mens antallet i 2010 var faldet til 62. Dette virker 

umiddelbart som et dramatisk fald, men ses der på de selvejende institutioners andel af det samlede 

antal af plejehjem, har andelen ligget stabilt på 21-22 % gennem hele perioden. Det antalsmæssige fald 

skyldes, at det samlede antal af plejehjem er mere end halveret i løbet af perioden. Dels på grund af 

udfasningen af mange af de meget små plejehjem, og dels på grund af den omtalte overgang til nye 

boligformer, hvor de ældre i stigende grad bor i egne boliger frem for på plejehjem.  

 

Tabel 4: Udviklingen på ældreområdet 2000-2010 

 2000 2002 2004 2006 2008 2010 

Antal kommunale plejehjem 603 553 445 341 270 250 

Antal selvejende plejehjem 166 147 128 95 71 62 

Antal plejehjem i alt 774 704 575 436 341 312 

Andel kommunale plejehjem 78 % 79 % 78 % 78 % 79 % 80 % 

Andel selvejende plejehjem 22 % 21 % 22 % 22 % 21 % 20 % 

I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

 

Da der er tale om så få plejehjem, som tilfældet er, giver det ikke mening at se på andelen af plejehjem, 

som udgøres af selvejende institutioner fordelt på de enkelte kommuner. De eneste kommuner, som 

har mere end 1 selvejende plejehjem (plejehjem eller plejehjem med daghjem) er Københavns 

kommune (21), Frederiksberg kommune (8), Århus kommune (3), Rudersdal kommune (3), Gentofte 

kommune (2) og Herning kommune (2) (Særkørsel Danmarks Statistik 2013). Dermed findes den 

største koncentration i hovedstadsområdet. Dog varierer den geografiske spredning også på tværs af de 

Kilde: Danmarks Statistik, særkørsler. Note: Der er en vis usikkerhed forbundet med tallene for plejehjem, 
da der ifølge DST ikke er sket en systematisk registrering af nedlagte plejehjem i institutionsregistret siden 
1999. Derfor er tallene potentielt en smule overvurderede. 

 

http://www.statistikbanken.dk/
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enkelte typer af plejehjem. Eksempelvis findes den største koncentration af plejehjemmene under 

Danske Diakonhjem i det midt- og vestjyske (www.diakon.dk). Det skal dog nævnes, at de statistiske 

oplysninger på plejehjemsområdet ifølge Danmarks Statistik er behæftet med en vis usikkerhed. Dette 

viste sig at holde stik ved et tjek på udvalgte kommuners hjemmesider. Ifølge disse har Rudersdal 

kommune 2 og ikke 3 selvejende institutioner på ældreområdet. Omvendt har Gentofte ifølge 

kommunens hjemmeside 4 i stedet for 2, og endelig har Herning kommune 3 selvejende plejehjem og 2 

friplejehjem som drives af eller i samarbejde med Danske Diakonhjem. Disse eksempler viser, at der er 

usikkerhed i tallene, som derfor skal tages med et vist forbehold. Forskellene mellem de statistiske 

oplysninger og de kommunale hjemmesider kan dog også skyldes, at der kommunalt kan være en uklar 

grænse mellem, hvad der betegnes som ’plejehjem’, der hører under § 192 i Serviceloven (og som indgår 

i optællingen fra Danmarks Statistik), og hvad der betegnes som ’ældrecentre’ eller ’ældreboliger’, der 

hører under Ældreboligloven eller Almenboligloven, og som ligeledes kan omfatte selvejende 

institutioner (Vejledning nr. 4 til Serviceloven). Derudover kan friplejeboliger som tidligere nævnt også 

drives som selvejende institutioner (Friplejeboligloven). Det er dermed et område, som er præget af 

mange gråzoner, hvilket giver nogle udfordringer, når der skal beskrives en generel udvikling gennem 

statistisk materiale. Ikke mindst fordi der samtidig har været tale om en periode, hvor der er sket store 

ændringer i forhold til de boligformer, der anvendes.  
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Selvejende institutioner på handicapområdet 
 

Også på handicapområdet er der tradition for selvejende institutioner i Danmark. De selvejende 

institutioner på dette område omfatter primært botilbud til både udviklingshæmmede, fysisk 

handicappede og sindslidende personer. De selvejende institutioner på området drives af en række 

forskellige aktører – som eksempelvis forskellige landsforeninger for handicappede. Ligesom på flere af 

de øvrige områder har de fleste af institutionerne en driftsoverenskomst med kommunen.  

Generelt er de selvejende institutioner på handicapområdet ikke en organisationsform, som har fået 

særlig stor opmærksomhed i de rapporter, der forefindes på området. Således nævnes handicapområdet 

ikke eksplicit i en analyse fra 2001, som har specifik fokus på det sociale område (Hansen & Henriksen 

2001). Dog indgår handicapområdet i en hvidbog om selvejende institutioner udarbejdet af 

Dialogforum for selvejende sociale institutioner (Dialogforum 2004). Også i forhold til udviklingen 

over tid, er området vanskeligt at få overblik over. Opgørelsesmetoderne på området har ændret sig 

betydeligt over tid, og derfor er det ikke muligt at beskrive en samlet udvikling for hele perioden fra 

2000 og frem til i dag. Den nedstående tabel viser udviklingen på området fra 2000-2006 i bosteder på 

handicapområdet (Servicelovens § 107-108). Som det ses af tabellen, er det samlede antal af 

institutioner faldet betydeligt i løbet af den kun 6-årige periode. Hvor der i 2000 var 493 bosteder for 

handicappede, var tallet i 2006 nede på 325. Antallet toppede dog i 2002 med 503 institutioner. Andelen 

af disse bosteder, som er selvejende, var på 8 % i 2000, men lå fra 2002 til 2006 stabilt omkring 12 %. 

Det er dermed en relativt begrænset andel af bostederne, som udgøres af selvejende institutioner.  

Tabel 5: Bosteder på handicapområdet fordelt på ejerformer 2000-2006 

 2000 2002 2004 2006 

Antal kommunale/amtslige bosteder 452 443 385 285 

Antal selvejende bosteder 41 60 57 52 

Antal bosteder i alt 493 503 442 325 

Andel kommunale/amtslige bosteder 92 % 88 % 87 % 88 % 

Andel selvejende bosteder 8 % 12 % 13 % 12 % 

I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 

Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel. Tallene omfatter antal bosteder til udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. 
(Servicelovens § 107 og 108). 

Ved kommunalreformen i 2007 blev amterne nedlagt og erstattet af regioner. Langt de fleste opgaver 

på handicapområdet, som før havde ligget hos amterne, blev i den forbindelse overført til de nye og 

større kommuner. Samtidig skete der en ændring i de statistiske opgørelsesmetoder. Ansvaret for 

indsamlingen af oplysninger på området overgik til den nystiftede ”Tilbudsportal”, som har til formål at 
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samle alle oplysninger om tilbud på det specialiserede socialområde og ældreområdet. Der benyttes ikke 

de samme kategorier som i oplysningerne fra Danmarks Statistik. Derudover er den store ændring, at 

opgørelserne fra Tilbudsportalen viser antallet af tilbud og ikke antallet af institutioner. Da samme 

institution kan omfatte flere forskellige tilbud, er de faktiske tal i opgørelser fra Tilbudsportalen 

betydeligt større end tallene fra 2000-2006, der omfatter antallet af institutioner. I 2007 blev der ikke 

foretaget noget optælling, så derfor kan udviklingen i nedenstående tabel kun vises fra 2008-2011. 

Tabel 6: Tilbud på handicapområdet fordelt på ejerformer 2008-2011 

 2008 2009 2010 2011 

Antal kommunale tilbud 597 600 586 529 

Antal regionale tilbud 105 96 85 79 

Antal tilbud fond/selvejende 232 239 255 253 

Antal tilbud andre ejerformer 70 78 94 108 

Antal tilbud i alt 1004 1013 1020 969 

     

Andel kommunale tilbud 60 % 59 % 58 % 55 % 

Andel regionale tilbud 10 % 9 % 8 % 8 % 

Andel tilbud andre ejerformer 7 % 8 % 9 % 11 % 

Andel tilbud fond/selvejende 23 % 24 % 25 % 26 % 

I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

 

Som det ses i tabellen, er der ikke sket de helt store ændringer, hverken i det samlede antal af tilbud 

eller i de andele, de respektive ejerformer står for i perioden 2008 til 2011. Når der ses på andelen af 

tilbud på handicapområdet, omfatter de selvejende institutioner dermed omkring en fjerdedel af det 

samlede antal tilbud, og dette har ligget relativt stabilt gennem hele perioden. Der er dog en tendens til, 

at den offentlige andel af det samlede antal tilbud er svagt faldende, mens andelen af selvejende tilbud 

og tilbud, der udbydes af andre ejerformer, er svagt stigende. Der er imidlertid tale om ret små udsving, 

som desuden skal tages med forbehold på grund af usikkerheder ved optællingen af tilbud i 2008. 

Derudover er det værd at bemærke, at det er vanskeligt at afgøre, hvad tilbuddene med ’andre 

ejerformer’ indebærer. Ved et tjek af de specifikke tilbud på tilbudsportalen ses det dog, at flere af de 

tilbud, som er placeret under ’anden ejerform’, reelt er selvejende tilbud. Det er ikke muligt at afgøre, 

hvor stor en andel de selvejende institutioner udgør af denne gruppe, men stikprøven tyder på, at den 

samlede andel af selvejende institutioner formentlig er lidt større, end det fremgår af tabellen. 

Endelig er det interessant, at de selvejende institutioner på handicapområdet omfatter en betydelig 

større andel af det samlede billede, når der tales om tilbud, end når der tales om institutioner. Dette kan 

Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik med udgangspunkt i oplysninger fra Tilbudsportalen. Tallene omfatter antal 
botilbud til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (Servicelovens § 107 og 108). Note: Ifølge 
Tilbudsportalen selv regnes tallene ikke for at være fuldstændig valide før i 2009 på grund af mangelfulde indberetninger 
i portalens startfase.  
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til dels skyldes, at kategorierne har ændret sig lidt i de forskellige opgørelsesmetoder, men det kan også 

skyldes, at de enkelte selvejende bosteder omfatter relativt flere tilbud, end det er tilfældet med 

kommunale/regionale institutioner. Endelig kan det potentielt skyldes en reel stigning i udbredelsen af 

selvejende institutioner. Samlet gør de forskellige opgørelsesmetoder i de to tabeller dog, at det er 

vanskeligt at sige med sikkerhed, i hvilken retning udviklingen går på handicapområdet i forhold til 

fordelingen mellem de to sektorer.  

Hvis der ses på fordelingen af selvejende tilbud på handicapområdet på tværs af kommuner, er der 

meget store forskelle. Både i forhold til antallet af tilbud på handicapområdet i det hele taget, og i 

forhold til den andel af tilbuddene, som udbydes af organisationer, der er organiseret som fond eller 

selvejende institution. Den nedenstående tabel viser de 15 kommuner, der har den største andel tilbud 

udbudt af selvejende institutioner. Ud fra tallene er det dog ikke muligt at sige noget om, hvor mange 

institutioner tilbuddene er fordelt på.  

Tabel 7: Kommuner med størst andel af selvejende tilbud på handicapområdet 

 Antal tilbud i alt Andel tilbud udbudt af selvejende 

institutioner 

Hjørring 8 88 % 

Rebild 5 80 % 

Sorø 13 77 % 

Mariagerfjord 13 77 % 

Gladsaxe 16 75 % 

Faaborg-Midtfyn 29 62 % 

Struer 5 60 % 

Ringkøbing-Skjern 5 60 % 

Jammerbugt 13 54 % 

Guldborgsund 21 48 % 

Næstved 17 47 % 

Viborg 17 47 % 

Herning 14 43 % 

Frederiksberg 10 40 % 

Ringsted 5 40 % 

 

 

I forhold til institutionernes geografiske placering er det desuden værd at nævne, at mange botilbud er 

placeret ud fra de tidligere amters placering, ud fra en logik, som ikke nødvendigvis passer ind i den 

nuværende kommunale struktur (Esbensen 2009). Dette kan være en af årsagerne til, at det er nogle 

andre typer af kommuner, som indgår i top-15 på handicapområdet, end det er tilfældet på de øvrige 

Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik (Steffen Hougaard). Note: Der er kun medtaget kommuner, som har minimum 5 tilbud 
på området. 
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områder. Dog har både Faaborg-Midtfyn, Herning og Frederiksberg kommuner også en høj andel af 

selvejende institutioner/tilbud på flere andre områder. På trods af variationen og handicapområdets 

særlige karakteristika via den tidligere tilknytning til amterne, er der dermed en tendens til, at nogle 

kommuner generelt har en høj andel af selvejende institutioner og tilbud på tværs af områder.  
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Selvejende institutioner for socialt udsatte 
 

Det sidste område, der skal belyses i notatet, er selvejende institutioner for socialt udsatte. Området for 

socialt udsatte er mere perifert i forhold til projektets genstandsfelt og vil derfor ikke blive uddybet så 

grundigt som de ovenstående områder. Alligevel skal det kort inddrages, da det er det område, hvor de 

selvejende institutioner udgør den største andel af det samlede antal institutioner. Hele 50 % af 

institutionerne drives som selvejende institutioner (www.sm.dk). Selvejende institutioner på dette 

område består blandt andet af krisecentre, forsorgshjem, herberg, væresteder, 

misbrugsbehandlingshjem og andre institutioner for de svageste i samfundet. Der er dermed tale om en 

meget forskelligartet gruppe af institutioner. Kompleksiteten på området forstærkes af, at de enkelte 

typer af institutioner reguleres af forskellige paragraffer i lovgivningen. Væresteder reguleres efter 

Servicelovens § 104 om aktivitets- og samværstilbud, misbrugsbehandling er underlagt både 

Sundhedslovens § 142 og Servicelovens § 101, og opholdssteder så som herberg, krisecentre og 

forsorgshjem hører under Servicelovens § 109 og 110 (Serviceloven & Sundhedsloven).  

De fleste selvejende institutioner for socialt udsatte er tilknyttet en frivillig organisation med et særligt 

værdigrundlag af social, politisk, eller religiøs karakter (Ibsen & Habermann 2006, 106). Den høje andel 

af selvejende institutioner på dette område skyldes sandsynligvis, at der fra offentlig side er en 

erkendelse af, at frivillige organisationer ofte har lettere ved at nå ud til visse udsatte målgrupper end 

offentlige aktører (Regeringen 2006, 10). Da Bistandsloven blev vedtaget i 1976, blev der mulighed for, 

at de selvejende institutioner kunne indgå i forpligtende samarbejder med det offentlige omkring 

løsningen af opgaver i form af de såkaldte driftsaftaler. Sådanne driftsaftaler giver i udgangspunktet 

bedre økonomiske rammer og betingelser for institutionerne. I lighed med tendenserne på 

daginstitutionsområdet oplever flere selvejende institutioner på udsatteområdet dog i stigende grad, at 

kommunerne ønsker at regulere og styre samarbejdet og i nogle tilfælde opsige driftsaftalen. Med andre 

ord er der en stigende grad af kommunalisering på området (Dialogforum 2004; Petersen, Olsen et al. 

2013). Dette har i særdeleshed gjort sig gældende, efter at kommunerne overtog det samlede ansvar for 

området fra amterne i forbindelse med kommunalreformen i 2007 (Wulff 2013, 6). 

På grund af de mange forskellige typer af selvejende institutioner på området, som desuden reguleres af 

mange forskellige bestemmelser, er det vanskeligt at tilvejebringe et samlet empirisk overblik inden for 

de rammer, der er til rådighed i dette notat. Derudover har de statistiske opgørelsesmetoder i forhold til 

institutioner for socialt udsatte også ændret sig over tid. Dette skyldes dels, at opgavefordelingen på 

området blev ændret i forbindelse med kommunalreformen i 2007, hvor kommunerne fik 

hovedansvaret for området, som tidligere lå hos amterne. Endelig er de statistiske oplysninger om 

udsatteområdet, ligesom de øvrige institutioner på det sociale område, nu samlet på Tilbudsportalen. I 

http://www.sm.dk/
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den forbindelse ændrede både opgørelsesmetoden (fra antal institutioner til antal tilbud) og kategorierne 

sig. Samlet er det derfor vanskeligt at illustrere udviklingen over tid i forhold til antallet af selvejende 

institutioner på området som helhed. Den følgende tabel viser udviklingen fra 2000-2006 i forhold til 

udvalgte institutioner for socialt udsatte – nemlig krisecentre og forsorgshjem mv. (§ 109, 110 i 

Serviceloven): 

Tabel 8: Selvejende og offentlige krisecentre, forsorgshjem mv. (2000-2006) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Offentlige       

Forsorgshjem 21 22 22 23 22 22 22 

Optagelseshjem 0 1 1 1 1 1 1 

Beskyttet pensionat 5 5 5 5 6 6 5 

Kontaktcenter 2 1 1 1 1 1 1 

Herberg 1 1 2 2 2 1 1 

Krisecenter 9 9 9 9 9 9 10 

Behandlingshjem for 
alkoholskadede 

1 3 4 4 4 4 4 

Antal offentlige i alt 39 42 44 45 45 44 44 

Selvejende       

Forsorgshjem 11 11 12 12 12 12 12 

Optagelseshjem 1 0 0 0 0 0 0 

Beskyttet pensionat 12 12 12 14 15 15 14 

Kontaktcenter 1 0 0 0 0 0 0 

Herberg 8 8 8 9 9 8 9 

Krisecenter 13 15 15 15 17 18 17 

Behandlingshjem for 
alkoholskadede 

4 4 4 5 5 5 4 

Antal selvejende i alt 50 50 51 55 58 58 56 

Institutioner i alt 89 92 95 100 103 102 100 

Andel offentlige 44 % 46 % 46 % 45 % 44 % 43 % 44 % 

Andel selvejende 56 % 54 % 54 % 55 % 56 % 57 % 56 % 

Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik på baggrund af oplysninger fra Den Sociale Ressourceopgørelse (Steffen Hougaard). 
Institutionerne i tabellen er omfattet af Servicelovens § 109 og 110. 

Som det ses i tabellen, er der kun sket meget minimale ændringer i perioden 2000-2006 på området. 

Der er sket en svag stigning i det samlede antal af institutioner på området, men de selvejende 

institutioners andel har ligget stabilt på omkring 56 % gennem hele perioden. Hvordan udviklingen ser 

ud fra 2007 og frem, er det dog ikke muligt at vise på grund af de ændrede kategorier i Tilbudsportalens 

opgørelser12. Det er dog vigtigt at understrege, at tabellen udelukkende giver indblik i en udvalgt del af 

de selvejende institutioner på området. På den baggrund kan der derfor ikke konkluderes noget 

                                                           
12

 I Den Sociale Ressourceopgørelse der udkommer årligt, indgår dog både krisecentre (§109 i Serviceloven) og aktivitets- og 
beskæftigelsestilbud (§ 104 i Serviceloven). Her er det dog interessant, at der ikke skelnes mellem de forskellige ejerformer (DST 
2009).  
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overordnet om udviklingen i andelen af selvejende institutioner på udsatteområdet som helhed. Da der 

er så få af de enkelte typer af institutioner samlet set, er det mindre nyttigt med en oversigt over 

fordelingen på kommuneniveau. Det er dog tydeligt, at institutionerne generelt er koncentreret omkring 

de større byer (www.tilbudsportalen.dk). Derudover er det blandt beskyttede pensionater, herberg, 

krisecentre og behandlingshjem for alkoholskadede, at andelen af selvejende institutioner er højst, mens 

de i forhold til forsorgshjem udgør en betydeligt mindre andel.  
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Opsamling og diskussion 
 

Samlet viser den ovenstående gennemgang, at der ikke kan tales om et samlet billede i forhold til 

udviklingen i udbredelsen af selvejende institutioner. Der er store variationer både på tværs af 

kommuner og på tværs af de samfundsområder, notatet omfatter. De kommunale forskelle er særligt 

tydelige på daginstitutionsområdet og skoleområdet, hvor antallet af selvejende institutioner er stort. 

Eksempelvis viste analysen, at udbredelsen af friskoler og private grundskoler er vidt forskellig i to 

fynske nabokommuner. Hvorvidt det skyldes traditioner, særlige kulturer, politiske prioriteringer eller 

noget helt tredje, er ikke muligt at afgøre her. Ikke desto mindre er det interessant, at der findes så stor 

forskellighed inden for et meget afgrænset geografisk område.   

Interessant er det også, at der i nogle kommuner ser ud til at være en sammenhæng mellem udbredelsen 

af selvejende institutioner på de forskellige samfundsområder. Der er således flere af de samme 

kommuner, der går igen i de respektive top-15 lister, hvilket kan tyde på, at der eksisterer en form for 

spill-over effekt mellem de forskellige områder: At udbredelsen af selvejende institutioner på ét område 

øger sandsynligheden for, at der skabes selvejende institutioner på andre områder (Greve & Rao 2012). 

Det ville være interessant at se nærmere på, i hvor stor udstrækning denne tendens gør sig gældende, 

samt hvilke forhold der kan forklare, at nogle kommuner skiller sig særligt ud. Det vil imidlertid kræve 

uddybende analyser på kommuneniveau at belyse disse kommunale variationer til bunds. Det følgende 

vil derfor primært være koncentreret om forskellene på tværs af samfundsområder. Her er variationen 

stor både i forhold til den andel, de selvejende institutioner udgør, og i forhold til den udvikling der har 

været i institutionernes udbredelse over de senere år. 

På skoleområdet udgør de selvejende institutioner 27 % af det samlede antal skoler og 15 % af det 

samlede elevtal. På dette område er der en klar tendens til, at de frie grundskoler og privatskoler vinder 

terræn. På daginstitutionsområdet udgør de selvejende institutioner omkring 20 % af det samlede 

billede, men her er der tale om en modsatrettet tendens med færre selvejende daginstitutioner og flere 

private. Samtidig er der en tendens til, at den offentlige andel af institutionerne er svagt stigende. På 

ældreområdet har andelen af selvejende institutioner ligget stabilt på godt og vel 20 % hen over de 

senere år, men der er sket et betragteligt fald i antallet af selvejende plejehjem og plejehjem generelt. 

Endelig har også udviklingen på handicapområdet været relativ stabil over de senere år dog med en 

svag tendens til en stigende andel af selvejende institutioner/tilbud. I 2011 blev 26 % af tilbuddene på 

handicapområdet udbudt af selvejende institutioner. På det område er det dog særligt vigtigt at være 

opmærksom på usikkerhederne ved de statistiske opgørelser. Dette gør sig også gældende på 

udsatteområdet, hvor det ikke har været muligt at skabe et samlet overblik over udviklingen. I forhold 

til krisecentre mv., som blev brugt som eksempel, har de selvejende institutioners andel været stabil i 
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perioden 2000-2006. Generelt er det særligt interessante på området for socialt udsatte, at de selvejende 

institutioner stadig udgør over 50 % af det samlede antal institutioner på trods af de tendenser, der går i 

retning af en øget grad af kommunal styring (Wulff 2013). 

Overordnet er der dermed ikke belæg for at sige, at de selvejende institutioner generelt set taber terræn i 

forhold til de offentlige og de private tilbud. Udviklingen afhænger helt af, hvilket område der 

betragtes. Det ser med andre ord ud til, at det er de specifikke rammebetingelser, der gør sig gældende 

på de respektive områder, som har betydning for udviklingen.  

Inden for organisationsteorien findes der forskellige bud på, hvordan forandringer af organisationer og 

organisationspopulationer sker over tid. Der skelnes ofte mellem de tilgange, der primært fokuserer på 

organisationers tilpasning til ændringer i omgivelserne (som fx ressourceafhængighedsteorien og tidlige 

versioner af institutionel teori) og tilgange, der primært fokuserer på, at der over tid sker en naturlig 

selektion, af de organisationer som opfylder omgivelsernes krav (særligt populationsøkologien). 

Problemet ved de tilgange, der fokuserer på selektion, er, at de ofte ignorerer aktører og de valg, der 

træffes internt i organisationerne (Galaskiewicz & Bielefeld 1998, 20). Et andet problem er, at 

tilgangene fokuserer på den samlede population af bestemte typer af organisationer og ikke tager højde 

for, at langt fra alle konkurrerer om de samme brugere og ressourcer. Omvendt er svagheden ved de 

tilgange, der fokuserer på aktiv tilpasning, at der lægges for stor vægt på den rolle, ledere i 

organisationer spiller, og for lidt vægt på den kontekst organisationen er indlejret i, og som begrænser 

aktørernes valg.  

Den såkaldte ’niche-teori’ kan ses som en brobygger mellem de to overordnede tilgange. En niche 

består af organisationer, som strukturelt minder om hinanden, og tilhørsforholdet til nichen afgøres af, 

at organisationerne kæmper om de samme begrænsede ressourcer, brugere, arbejdskraft mv. (Burt & 

Talmud 1993, 140). Hvilke organisationer, der er i en given niche, afgøres således ud fra relationelle 

forhold og ikke på basis af, hvorvidt organisationerne har de samme organisatoriske karakteristika. Det 

vil sige, at offentlige, private og selvejende institutioner i princippet godt kan tilhøre den samme niche, 

hvis de kæmper om de samme ressourcer og de samme brugere (Galaskiewicz & Bielefeld 2001, 13). 

Som det er fremkommet gennem notatet, er det tydeligt, at de ændringer, der er sket i forhold til de 

selvejende institutioners udbredelse og karakter, ikke udelukkende skyldes, at de organisationer, der ikke 

opfylder omgivelsernes krav, selekteres fra. Der sker også en aktiv tilpasning fra de selvejende 

institutioners side. Det helt centrale er imidlertid også, at det er tydeligt, at de selvejende institutioner 

ikke kan skæres over én kam. Det er nogle ganske forskellige logikker, der er på spil på de respektive 

områder, der er blevet belyst. Af disse årsager kan niche-teorien være interessant i forklaringen af 

udviklingstendenserne på området. 
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Essensen i teorien er, at hver enkelt niche indgår i nogle institutionelle rammer, som består af 

forskellige love og regler, forskellige ressourcer, forskellige normer og opfattelser, der tages for givet. 

Alle disse elementer har betydning for organisationernes – i dette tilfælde de selvejende institutioners - 

adfærd. Ud over disse antagelser, som er kraftigt inspireret af ny-institutionel teori, antager niche-

teorien ligeledes, at der er nogle overordnede strukturelle forhold, som påvirker organisationernes 

udvikling, og de valg aktører træffer. Dette gælder eksempelvis graden af konkurrence mellem 

organisationerne og tætheden af organisationer inden for nichen (Galaskiewicz & Bielefeld 1998, 22ff). 

Samlet indtager niche-teorien dermed en mellemposition i struktur-aktør problematikken (Christensen 

& Jensen 2000, 91; Nørgaard 2007, 235). 

De selvejende institutioner på de områder, der indgår i dette notat, kan dermed siges at befinde sig i 

forskellige nicher, og dette kan være en mulig forklaring på, at der er så stor variation i udviklingen på 

de samfundsområder, notatet har beskæftiget sig med. Ændringer i sammensætningen af 

organisationspopulationen på de forskellige områder, notatet omfatter, ser alle ud til at kunne forklares 

gennem ændringer i de rammebetingelser organisationerne opererer inden for. På samme måde kan 

teorien være med til at forklare de store forskelle, der er i de selvejende institutioners andel af det 

samlede antal tilbud på de respektive områder. 

På skoleområdet er der ingen tvivl om, at en del af væksten i de selvejende institutioner kan forklares 

gennem de folkeskolelukninger, som er blevet gennemført mange steder i løbet af de senere år, og som 

i særlig grad har taget fart i årene efter kommunalreformen. Hvis en folkeskole lukker, sker det ofte, at 

borgere i lokalsamfundet tager initiativ til at oprette en friskole, så der fortsat er en skole i nærområdet.  

Her spiller den lovsikrede ret til at etablere friskoler og private grundskoler formentlig også ind på 

væksten og på det faktum, at friskoler og private grundskoler udgør en så betydelig andel af det samlede 

antal skoler, som tilfældet er. Konkurrencen om eleverne vil dog typisk være betydeligt mindre i de 

tilfælde, hvor en friskole erstatter en tidligere kommunal skole, end i de tilfælde hvor forskellige typer af 

skoler konkurrerer om elever fra det samme geografiske område. Generelt er det væsentligt i forhold til 

skoleområdet, at friskoler og private grundskoler er finansieret af staten og ikke af kommunerne. Dette 

giver kommunerne meget begrænset mulighed i forhold til styring, og der indgås ikke 

driftsoverenskomster, hvilket er et udbredt fænomen på flere af de øvrige områder. Selvom friskoler og 

private grundskoler ofte kæmper om de samme elever, som folkeskolerne, så er de dermed ikke 

afhængige af den samme ressourcekilde, hvilket giver skolerne en større grad af autonomi, end der er til 

stede på mange af de øvrige områder.  

Dette gælder eksempelvis daginstitutionsområdet, hvor der er helt andre betingelser end på 

skoleområdet for at etablere selvejende alternativer til de offentlige tilbud. De selvejende institutioner 

på daginstitutionsområdet har generelt en mindre privilegeret position rent lovgivningsmæssigt i 

forhold til graden af autonomi. Dette spiller givetvis ind på udviklingen, hvor tendensen er, at de 
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selvejende institutioner udgør en faldende andel af det samlede antal daginstitutioner. Her tænkes 

særligt på det faktum, at institutionerne skal godkendes af kommunen for at blive oprettet som 

pasningstilbud, og samtidig har pligt til at indgå i det kommunale pladsanvisningssystem. I de senere år 

har der desuden været en tendens til, at mange kommuner ønsker at opsige driftsoverenskomster med 

de selvejende tilbud (Biil, Christiansen et al. 2007). Med andre ord har kommunerne langt flere 

muligheder for at styre de selvejende institutioner på daginstitutionsområdet end eksempelvis på 

skoleområdet. Derudover har loven om private børnehaver uden tvivl haft betydning for udviklingen. 

Den faldende andel af selvejende institutioner på daginstitutionsområdet skyldes blandt andet, at denne 

organiseringsform udfordres af nye private konkurrenter. Her har det også betydning, at betingelserne 

for finansiel støtte er betydeligt bedre for private institutioner end de pasningsordninger, der går under 

betegnelsen ’puljeordninger’. De tidligere puljeordninger har haft mulighed for at blive omdannet til 

privatinstitutioner, hvilket både medfører mere favorable støtteordninger og en større grad af frihed. 

Dette er et eksempel på, at reglerne for den finansielle støtte kan spille en stor rolle for valget af juridisk 

form (Galaskiewicz & Bielefeld 2001, 22). Interessant er det dog også, at det tydeligvis er et område, 

hvor der er nogle stærke normative faktorer, som spiller ind, og som har betydning for den måde 

institutionerne handler og organiserer sig på (Garrow & Hasenfeld 2012, 4). Dette ses blandt andet på, 

at langt de fleste private institutioner i praksis drives efter nonprofit-principper, selvom der juridisk set 

er mulighed for at trække et eventuelt overskud ud. Nonprofit-formens dominans kan dog også skyldes, 

at det er et område, hvor det har vist sig svært at drive institutionerne som en reel forretning (Pade & 

Glavind 2008, 20).  

Også på ældreområdet har ændringerne i de overordnede rammebetingelser haft betydning for 

udviklingen. I forhold til udviklingen i antallet af selvejende plejehjem er det loven om ældreboliger og 

den deraf følgende overgang til andre boligformer, som har haft størst betydning. Derudover har 

friplejeboligloven givet mulighed for oprettelse af friplejeboliger, hvor der er mulighed for at trække 

eventuelt overskud ud af driften. Ligesom på daginstitutionsområdet drives de fleste friplejeboliger dog 

af eller i tæt samarbejde med større nonprofit-organisationer, hvorved traditioner og normer 

tilsyneladende også spiller en stor rolle på ældreområdet.  

På handicapområdet bærer beskrivelsen af udviklingen præg af, at de statistiske opgørelser er usikre på 

grund af ændrede opgørelsesmetoder. Generelt er det lave vidensniveau og den lave opmærksomhed, 

der er på de selvejende institutioner på handicapområdet dog interessant i sig selv. En af de forklarende 

faktorer på dette kan være, at det er et område, hvor der er meget lidt konkurrence til stede. Dette 

skyldes blandt andet, at der er tale om et meget specialiseret område, hvor de enkelte institutioner har 

specifikke kompetencer inden for den særlige gruppe, der arbejdes med. På trods af dette er det 

bemærkelsesværdigt, at der er så begrænset viden på et område, hvor de selvejende institutioner trods 

alt står for 26 % af tilbuddene.  
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I forhold til de selvejende institutioner for socialt udsatte er det særligt interessante, at de selvejende 

institutioner udgør en så stor andel af det samlede antal institutioner, som tilfældet er. På trods af, at 

mange institutioner også på dette område har oplevet en tendens til stigende kommunale krav, udgør 

den selvejende andel stadig over 50 %. Denne høje andel kan skyldes flere forhold. Dels er 

udsatteområdet et område, hvor der er en høj grad af anerkendelse af de frivillige organisationers 

position og særlige kvaliteter på området. Gennem deres mangeårige virke på området har de selvejende 

opbygget en høj grad af kompetence på området. Velfærdstjenester for socialt udsatte er et område, 

som kræver en særlig grad af ekspertise og individuel tilpasning (Hartman 2011), og hvor den 

værdibasering mange selvejende institutioner er funderet på, har en særlig berettigelse. Institutionerne 

arbejder samtidigt på nogle problemfelter og med nogle udfordringer, som ingen ved, hvordan de skal 

løse. Samlet kan de selvejende institutioner på udsatteområdet siges at befinde sig inden for en særlig 

moralsk niche (Garrow & Hasenfeld 2012, 4), hvor der på trods af den stigende grad af offentlig 

regulering, stadig er brede rammer for, hvordan opgaverne skal løses. Samtidig er de enkelte tilbud så 

specialiserede, at der er en lav grad af konkurrence, selvom der også er offentlige institutioner på 

området. Om det stigende pres for regulering og styring er så stærkt, at dette område også i stigende 

grad vil blive kommunaliseret, ligesom det har været tilfældet på daginstitutionsområdet, kan kun tiden 

vise. Der er dog tale om to ’nicher’ med meget forskellige karakteristika, og ydelserne på 

udsatteområdet er alt andet lige mere vanskelige at rationalisere og ensrette end ydelserne på 

daginstitutionsområdet. 

Opsamlende viser notatet, at det er afgørende at være opmærksom på, at vilkårene for de selvejende 

institutioner afhænger meget af det område eller den ’niche’, der er tale om. Dette blev også bekræftet i 

den omtalte spørgeskemaundersøgelse blandt selvejende institutioner i forbindelse med 

Frivillighedsundersøgelsen i 2004. Resultaterne herfra viste ligeledes, at institutionerne på de respektive 

områder oplever forskellige udfordringer og har forskellige relationer til det offentlige (Ibsen & 

Habermann 2006, 115ff). At være selvejende er noget helt andet på skoleområdet, end det er på 

ældreområdet. Lovgivningen, tilskudsmulighederne, graden af konkurrence, graden af anerkendelse mv. 

kan være meget forskellige på de enkelte områder. Dermed er det en kombination af formelle strukturer 

og normative forhold, som spiller ind. Nicheteorien kan være en god indgangsvinkel til at skabe større 

forståelse for udviklingen på de respektive områder.  

Samtidig har notatet også vist, at selvejende institutioner er en organiseringsform, som der fortsat er 

meget begrænset viden om. Det har krævet særkørsler fra Danmarks Statistik og tilbageblik i de 

statistiske publikationer at tilvejebringe det begrænsede overblik over udviklingen i det seneste årti, som 

dette notat har haft fokus på. Derudover er der på flere af områderne usikkerhed omkring tallene på 

grund af usikre og forskelligartede opgørelsesmetoder over tid. Dermed må det konkluderes, at 

selvejende institutioner som organisationsform kun har fået meget begrænset selvstændig 
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opmærksomhed. Dette på trods af det generelt stigende fokus på ’mixed economy of welfare’, hvor 

mange forskellige typer af udbydere – både markedsaktører og frivillige aktører - tænkes ind i forhold til 

løsningen af velfærdsstatens udfordringer. Samlet er der derfor fortsat behov for mere viden omkring 

den selvejende organisationsform og de selvejende institutioners betydning for velfærdssamfundet. 

Herunder også hvilke forskelle og ligheder der i praksis er mellem de forskellige udbydere af 

velfærdsydelser. Projektet ’Outsourcing of Scandinavian Welfare Societies? Consequences of private and nonprofit 

service provision for active citizenship’ vil være et første skridt i tilvejebringelsen af mere viden på området 

med særlig fokus på skoleområdet og ældreområdet. Det centrale spørgsmål er her, om der kan 

identificeres nogle forskelle på tværs af organisationsformer i forhold til institutionernes evne til at 

fremme udøvelsen af aktivt medborgerskab. Eller om det alternativt er nogle helt andre faktorer end 

selve organisationsformen, der kan forklare forskellene på institutionsniveau. Notatet viser imidlertid 

også andre huller i den viden, der findes på området. Dette gælder i særdeleshed i forhold til 

forklaringer på de store forskelle, der er på udbredelsen af den selvejende organisationsform på tværs af 

kommuner, hvilket vil kræve undersøgelser med et længere historisk perspektiv. 
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