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Børne- og Undervisningsudvalget 

Christiansborg 

Svar på spørgsmål 286 (Alm. del): 

I brev af 28. april 2020 har udvalget efter ønske fra Ellen Trane Nørby 

(V) stillet mig følgende spørgsmål: 

Spørgsmål 286:  

Vil ministeren oplyse status på sit undersøgende arbejde med at afdække, 

hvorvidt privatinstitutioner inden for de sidste fem år har trukket over-

skud ud til sig selv, hvilket var argumentet for, at de 64.000 danske børn i 

privatinstitutioner blev forbigået med aktstykke 99?  

 

Svar: 

Børne- og Undervisningsministeriet er i gang med at afdække oplysnin-

ger om privatinstitutioners selskabs- og regnskabsforhold, herunder i 

hvilket omfang der trækkes overskud ud.  

 

Indtil videre har ministeriet klarlagt, at ca. 9 pct., svarende til ca. 50 ud af 

de ca. 550 privatinstitutioner, som eksisterede i 2018, har et offentligt til-

gængeligt regnskab. 

 

Det skal bemærkes, at dagtilbudsloven ikke indeholder bestemmelser, der 

regulerer eller begrænser, hvilke virksomheds- og selskabsformer som 

privatinstitutioner oprettes og drives som. Kun privatinstitutioner opret-

tet som anpart- eller aktieselskab eller selskab med begrænset ansvar har 

offentligt tilgængelige regnskaber. Størstedelen af privatinstitutionerne er 

oprettet som ”Øvrige virksomhedsformer”, jf. tabel 1. Det har indtil vi-

dere ikke været muligt at finde regnskabsoplysninger for privatinstitutio-

ner oprettet som ”øvrige virksomhedsformer”.  

 

Tabel 1  

Privatinstitutioners virksomhedsform, 2018  

  

Virksomhedsform Andel 

Anpartsselskab 9 % 

Aktieselskab 0 % 
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Offentligt
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Selskab med begrænset ansvar 0 % 

Enkeltmandsvirksomhed 7 % 

Forening 11 % 

Fonde og andre selvejende institutioner 5 % 

Øvrige virksomhedsformer 64 % 

Andre 0 % 

Ukendt 3 % 

I alt  100 % 
Anm.: Der foreligger ikke offentlige regnskaber for to af anpartsselskaberne. Kategorien andre 
dækker over privatinstitutioner, der er oprettet som interessentskab, frivillig forening og personlig 
ejet mindre virksomhed.  
Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra offentligt tilgængelige kilder 

 

Det er opgjort, at ca. 20 af de 50 privatinstitutioner (svarende til ca. 3 

pct. af alle privatinstitutioner), som har et offentligt tilgængeligt regn-

skab, udbetalte udbytte i 2018. Det gennemsnitlige årlige udbytte for 

disse privatinstitutioner var ca. 200.000 kr. i det undersøgte regnskabsår. 

 

Det bemærkes, at de privatinstitutioner, der er oprettet som anparts- eller 

aktieselskaber, og hvor regnskabsoplysninger er offentligt tilgængelige, 

ikke nødvendigvis er repræsentative for alle privatinstitutioner.  

 

BUVM er i dialog med Skatteministeriet for at afsøge evt. regnskabsop-

lysninger for privatinstitutioner, som ikke har et offentligt tilgængeligt 

regnskab. Udvalget vil få eftersendt flere informationer, såfremt BUVM 

får et samlet overblik over samtlige privatinstitutioners regnskaber.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Pernille Rosenkrantz-Theil 
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