
Standarddriftsoverenskomst mellem Odense Kommune og
selvejende børnehuse. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Driftsoverenskomst mellem Odense  Kommune og bestyrelsen for Børnehus 
beliggende adresse om drift som børnehus for børn og unge .

Der er for børnehuset oprettet en vedtægt, der  er godkendt af Odense Kommune.

Ifølge lov om social service har kommunen det overordnede ansvar for dagtilbu-
dene i kommunen. Det selvejende børnehus indgår i kommunens områdestruktur
og er en integreret del både af kommunens samlede generelle tilbud til børn og af
den forebyggende og støttende indsats til børn.  

Områdestrukturen har til hensigt at sikre en bedre udnyttelse af ressourcer både
for ledelse og pædagogik. Når de administrative opgaver samles for flere børne-
huse skabes der rutiner, der gør arbejdsgangen smidigere. Lederen i det
selvejende børnehus er en del af et lokalt netværk for vidensdeling, erfaringsud-
veksling, sparring, vejledning m.m.

En områdestruktur, der på samme tid rummer kommunale og selvejende børne-
huse stiller store krav og forudsætter, at parterne indgår i et positiv samarbejde
med de øvrige børnehuse i området samt med institutionslederen.

Det forventes, at det selvejende børnehus, i samarbejde med institutionslederen
og de andre børnehuse i området arbejder på, i videst mulig omfang, at kunne
tilgodese de lokale behov. 

Selvejende børnehuse er omfattet af kommunens Børn- og ungepolitik og de af
kommunen fastsatte mål og rammer for dagtilbudenes arbejde.                              

 
Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn
med de selvejende børnehuse.

Det selvejende børnehus  er omfattet af bl.a. offentlighedsloven og
forvaltningsloven.



I henhold til §§ 9, 12, 14 og 15 i Lov om Social Service samt §16 om tilsyn i Lov
om Retssikkerhed og Administration på det sociale område indgås følgende
overenskomst:

§ 1
Stk. 1.
Antallet af pladser i børnehuset fastsættes af Odense Kommune.                
Samtlige pladser er til rådighed for kommunen.

§ 2
Stk. 1.

Bestemmelse om optagelse i det selvejende børnehus træffes af kommunen, i
overensstemmelse med de af kommunen fastlagte visitationskriterier. Indskriv-
ning af børn i børnehuset sker i dialog med det selvejende børnehus´ ledelse. 

§ 3
Stk. 1.

Det selvejende børnehus holder åbent på følgende ugedage: mandag til fredag.
Odense kommune godkender rammerne for den daglige åbningstid.
Bestyrelsen og lederen af det selvejende børnehus fastsætter indenfor disse
rammer den konkrete åbningstid i samarbejde med institutionsleder.

Ændring af den  fastlagte åbningstid skal godkendes af kommunen, der skal sikre
hensyntagen til koordineringen af åbningstiderne i området. 

Stk. 2.
Der sikres røgfrie miljøer i det selvejende børnehus på tilsvarende måde som i
kommunale børnehuse jf. Sundhedsministeriets lov nr. 436 af 14. Juni 1995 om
røgfrie miljøer i offentlige lokaler, transportmidler og lignende.



§ 4
Stk. 1.

Lederen af det selvejende børnehus varetager under ansvar over for børnehusets
bestyrelse den daglige pædagogiske og administrative ledelse af børnehuset samt
dens særlige personale- og uddannelsespolitik.

Stk. 2.
Lederen af det selvejende børnehus deltager i et ledelsesteam med institutionsle-
deren og de øvrige daglige pædagogiske ledere og indgår i et forpligtende samar-
bejde om forskellige opgaver i området, blandt andet:

* fælles uddannelses og kompetenceplaner,
* fælles informationer/arrangementer i forhold til personale og/eller forældre,
* udarbejdelse af områdets virksomhedsplan 
* koordinering af åbningstider
* koordinering af ferielukninger
* principper for jobrotation 
* samarbejde med skoler
* principper om ny løn 
* opgaver i forhold til særlige pædagogiske indsatser og fælles projekter.

§ 5
Stk. 1.

Bestyrelsen i det selvejende børnehus ansætter og afskediger personale inden for
de rammer, der er fastsat i det af kommunen godkendte budget, jf. §§7 og 9.

Stk. 2.
Ansættelse og afskedigelse af det selvejende børnehus` leder er bestyrelsens
ansvar. Ansættelsessamtaler sker med institutionslederens medvirken i et ansæt-
telsesudvalg. Ansættelse kan ikke meddeles før kommunens godkendelse
foreligger.

Stk. 3.
Enhver sag om uansøgt afsked skal forelægges kommunen, inden der træffes
afgørelse i sagen. Dette gælder dog ikke, hvor der er tale om midlertidigt ansat
personale, vikarer og lignende. Bestyrelsen er forpligtet til at samarbejde med
kommunen om alle fornødne dispositioner i forbindelse med sådanne sager.



§ 6
Stk. 1.

Løn og andre ansættelsesvilkår for personalet i det selvejende børnehus  fastsæt-
tes efter de bestemmelser, som er aftalt mellem Kommunernes Landsforening og
de  personaleorganisationer, der er forhandlingsberettiget for personalet. 

Stk. 2.
Børnehuset er i øvrigt forpligtet til at følge de af kommunen til enhver tid
fastsatte personaleadministrative retningslinier.

Stk. 3.

Bestyrelsen har kompetence til at forhandle og indgå aftaler med de faglige
organisationer om lokal løndannelse.                                                               
Forhåndsaftaler indgås af Odense Kommune.                                                        

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der er budgetmæssig dækning for sådanne aftalte
lønelementer og at aftalen holder sig inden for de af  byrådets  fastsatte retnings-
linjer, lokale aftaler/rammer.

Avancementsstillinger kan alene oprettes efter aftale med Odense Kommune.

Stk. 4.
Bestyrelsen varetager medarbejderudviklingssamtaler med lederen af det
selvejende børnehus.

Stk. 5.
Bestyrelsen varetager, i samarbejde med institutionslederen, forhandling af ny løn
til lederen af det selvejende børnehus.

§ 7.

Stk. 1.
Efter aftale mellem bestyrelsen, lederen af det selvejende børnehus og instituti-
onslederen er det muligt, under iagttagelse af gældende overenskomster og
funktionærlovens bestemmelser, at anvende medarbejdere til tværgående opgaver
i områdets børnehuse i bl.a. følgende situationer:



* ved løsning af midlertidige pædagogiske opgaver og fælles projekter
* ved etablering af specialindsatser
* ved stillingsledighed,
* ved sygdom
* ved udvidet åbningstid
* ved ferielukninger vedtaget af Byråd, Børn- og ungeudvalget eller                      
områdelederen 

Personalet i selvejende børnehuse tilbydes de samme rettigheder som i de
kommunale børnehuse ved evt. oprettelse af en jobbank. 

§ 8
Stk. 1.

Det selvejende børnehus skal følge de centralt fastlagte regler og den lovgivning,
som gælder for børnehuse.  Børnehuset er omfattet af de for kommunen til enhver
tid gældende regler om samarbejde og samarbejdsudvalg herunder det forhand-
lings- og tillidsmandsrepræsentantsystem, som er aftalt mellem de faglige organi-
sationer og kommunen.

Stk. 2.
Odense Kommune er lovmæssigt forpligtet til at ansætte et antal pædagogstude-
rende i lønnet praktik. Det selvejende børnehus skal indgå i løsningen af denne
opgave på lige fod med de kommunale børnehuse. 

§ 9
Børnehusets administration, herunder beregning og udbetaling af løn, bogholderi
og regnskabsførelse varetages af institutionens administrative ledelse, såfremt
bestyrelsen ikke aftaler andet.

§ 10
Stk. 1.

Kommunen afholder børnehusets udgifter til børnehusets drift på grundlag af det
af kommunen godkendte årsbudget og i henhold til retningslinjer fastsat af
kommunen.  (Børnehuset er således omfattet af de af  byrådet fastsatte retnings-
linjer for personalenormering, evt. retningslinjer om vippenormering, ”pengene
følger barnet”  samt andre retningslinjer om anvendelse af driftsmidlerne, herun-
der økonomisk selvforvaltning, rammestyring m.v. )



Stk. 2.

Budget udarbejdes af kommunen. 

Inden budgettet tildeles det selvejende børnehus, afsættes midler til institutionsle-
derens disposition med henblik på løsning af fælles opgaver i området.             
Disse midler kan bl. a anvendes til en vikarpulje, fælles efteruddannelse, fælles
aktiviteter, og løsning af særlige pædagogiske opgaver.

Bestyrelsen er forpligtet til, på et hvert tidspunkt, at meddele kommunen de
oplysninger, som forlanges til brug for tilsyn med, at forpligtelserne i § 10 stk. 1.
overholdes. 

Bestyrelsen skal overholde de af Indenrigsministeriet fastsatte regler om budget
og kasse- / regnskabsspørgsmål.

Regnskabet aflægges i overensstemmelse med budgettets kontoplan.

Regnskabet revideres af en af kommunen godkendte revisorer.

Stk. 3.

Det selvejende børnehus forpligter sig til nøje at overholde det af kommunen
godkendte budget.  

Børnehuset foretager en løbende budgetkontrol efter regler, der er fastsat af
kommunen.
Bestyrelsen er ansvarlig for overholdelse af det udmeldte budget.

Stk. 4.

Det selvejende børnehus kan ikke indgå løbende kontrakter til finansiering af
formål, som ikke har den fornødne bevillingsmæssige hjemmel i det af kommu-
nalbestyrelsen godkendte budget.

Huslejeaftaler skal altid godkendes af kommunen.

§ 11
Stk. 1.

Til imødegåelse af børnehusets daglige udgifter udbetaler kommunen, efter særlig
aftale, forskud månedsvis.



Stk. 2.

Betaling af ejendomsudgifter eller udgifter til husleje sker ved børnehusets
foranstaltning.

§ 12
Stk. 1.

For børnehuse, hvor det selvejende børnehus ejer bygningerne, gælder:

De udgifter, som kommunen måtte udrede til børnehusets om- eller tilbygning, til
ekstraordinær vedligeholdelse og til ekstraordinær anskaffelse af inventar,
betragtes som lån og skal sikres ved pant i børnehusets ejendom. Pantsikrede lån
afskrives over en årrække.

Stk. 2.

For børnehuse i lejede lokaler kan de i stk. 1 nævnte lån sikres ved gældsbrev.

Stk. 3.                                                                                                                  
Inventar, der er finansieret som anført under stk. 1 og stk. 2 eller over et af
kommunen godkendte budget, må ikke fjernes fra børnehuset uden kommunens
godkendelse.

Ved børnehusets ophør tilfalder alt løsøre/inventar, der er finansieret over
kommunens budget, Odense Kommune.

§ 13
Stk. 1.

Det selvejende børnehus må ikke uden kommunens forudgående samtykke
afhænde, pantsætte eller udleje børnehusets faste ejendom(me) til andet formål
end til børnepasning.

Stk. 2.

Det selvejende børnehus kan ikke uden kommunens forudgående samtykke
træffe beslutning om optagelse eller overtagelse af lån - ej heller ved mellemreg-
ning med andre børnehuse. Der kan hellere ikke uden kommunens samtykke
foretages  ændringer i lånevilkår, forpligtelse ved kaution eller anden økonomisk



garanti , herunder  ændring af vilkår for eventuelle eksisterende garantiforpligtel-
ser og lignende.

Stk. 3.

Det selvejende børnehus kan ikke påtage sig forpligtelser, der skal finansieres
ved optagelse af lån, inden børnehuset har opnået kommunens samtykke til finan-
siering ved lån.

Stk. 4.

Ved det selvejende børnehus` ophør, skal anvendelse af en eventuel formue
godkendes af kommunen jfr. bestemmelserne i den af kommunen godkendte
vedtægt.

§ 14.
Stk. 1.

Overenskomsten kan af begge parter opsiges med 9 måneders varsel til den
første i en måned.

Dansk rets almindelige regler om misligholdelse i kontraktforhold finder i øvrigt
anvendelse.

Stk.  2.                                                                                                                  
Ved opsigelse af driftsoverenskomsten skal der tages stilling til, hvorledes de
fastsatte retningslinjer f.eks. regler om overførselsadgang - skal kunne finde
anvendelse i den periode, hvor opsigelsesvarslet løber.

§ 15
Stk. 1.                                                                                                                  
Aftaler indgået mellem kommunen og det selvejende børnehus` bestyrelse vedrø-
rende nærmere enkeltheder om driften af børnehuset, f.eks. aftaler om sociale
kontrakter, kan indeholdes i protokollerede tillæg til overenskomsten.

Stk. 2.

Overenskomstparterne kan anmode om genforhandling af nærværende driftsover-
enskomst samt om tillæg til driftsoverenskomsten.



Stk.  3.

Nærværende driftsoverenskomst henviser til bestemmelser i lovgivningen. I det
omfang lovgivningen ændres, skal der tages stilling til, om driftsoverenskomsten
alene skal ændres redaktionelt, eller om en ændret lovgivning giver anledning
ændringer i medfør af § 15 stk. 1.

(for  Odense
kommune)

(for det selvejende
børnehus)

Underskrevet den
(dato)



Protokollat

Tillæg til driftsoverenskomsten mellem Odense Kommune og det selvejende
børnehus.

Områdestruktur har til hensigt at sikre en bedre udnyttelse af ressourcerne lokalt i
overensstemmelse med forældre og børns behov.

Dette sikres ved:
ü Mulighed for mere effektiv implementering af politiske prioriteringer og

overordnede ledelsesmæssige beslutninger
ü Mulighed for etablering af differentierede ydelser/tilbud i overensstemmelse med

lokale forældre-/børnegruppers behov
ü Mulighed for at styrke såvel den daglige pædagogiske ledelse som den administrative

ledelse

Lederen i det selvejende børnehus er en del af et ledelsesteam mellem institutions-
lederen og de daglige pædagogiske ledere i børnehusene og er således en del af et lokalt
netværk for vidensdeling, erfaringsudveksling, sparring, vejledning m.m. Hvis lederen
af de selvejende  børnehus ønsker det kan denne derudover indgå i et netværk mellem
selvejende børnehuse.

Lederen af det selvejende børnehus indgår i et forpligtende samarbejde med
institutionslederen og de øvrige daglige pædagogiske  ledere om forskellige opgaver i
området. Løsningen af opgaverne  respekterer det selvejende børnehus` værdigrundlag.

En områdestruktur, der på samme tid rummer kommunale og selvejende børnehuse
stiller store krav og forudsætter, at parterne indgår i et positiv samarbejde med de
øvrige børnehuse indenfor institutionen samt med institutionslederen.

Det forventes, at det selvejende børnehus, i samarbejde med institutionslederen og de
andre børnehuse i området arbejder på, i videst mulig omfang, at kunne tilgodese de
lokale behov.
Det forventes samtidig også, at institutionslederen har respekt for det enkelte selvejende
børnehus - dets værdigrundlag, egenart og bestyrelsens kompetencer og opgaver.
Institutionslederen skal sikre, at der bevares et tilstrækkelig pædagogisk frirum, så det
selvejende børnehus` værdier og mål kan implementeres.

Hvis bestyrelsen i det selvejende børnehus ønsker det, skal der i virksomhedsplanen for
institutionen være mulighed for, at det selvejende børnehus særskilt kan beskrive dens
værdigrundlag og målsætninger mv. Det selvejende børnehus kan derudover fortsat
vælge at udarbejde sin egen virksomhedsplan.

De selvejende børnehus` medvirken i den nye struktur evalueres efter 2-3 år.
Evalueringen foregår i samarbejde med bestyrelserne og de organisationer, som de
selvejende børnehuse er tilknyttet.


