
Holstebro
Dagbladet Holstebro - Kirkestræde 1-3, 7500 Holstebro  - telefon: 99 12 83 00 - holstebro@bergske.dk

Annonceafdelingen: telefon 99 12 83 99 - holstebro.annonce@bergske.dk

Er avisen udeblevet: Telefon 70 11 70 66 eller www.dagbladet-holstebro.kundeunivers.dk

10 / FREDAG 16. JANUAR 2015

Af Mona Aaberg
moaa@berlingskemedia.dk

HOLSTEBRO: Kampen om 
hvilke muligheder en privat 
dagsinstitution skal have for 
at overtage lejelokaler, har 
delt vandene politisk.

På grund af  faldende bør-
netal besluttede et enigt byråd 
at lukke Børnehaven Skovgår-
den. Men nu ønsker forældre 
at overtage lejemålet og op-
rette en privat institutioner i 
stedet. Kommunen har en leje-
kontrakt med et boligselskab 
frem til 1. november. Men selv 
om Børnehaven Skovgården 
lukker som offentlig institu-
tion den 1. maj, så kan foræl-
dre ikke overtage lejemålet før 
november.

Det er den beslutning, som 
er truffet i børn- og ungeud-
valget torsdag eftermiddag.

»Byrådet har været enige 
om at lukke institutionen, for-
di vi har for mange pladser i 
midtbyen og for at være øko-
nomisk ansvarlige. Det er in-
gen hemmelighed, at hvis de 
kan overtage lejemålet fra 1. 

maj, så sætter vi mange an-
dre institutioner i spil til luk-
ning, og den usikkerhed vil 
hverken Socialdemokratiet el-
ler Radikale være med til,« si-
ger Torben Gudiksen (R), for-
mand for børn- og ungeudval-
get og erkender, at lokalerne 
formentlig kommer til at stå 
tomme.

Men du har tidligere sagt, at 
du går ind for fri konkurrence, 
og at forældrene er i deres gode 
ret til at starte en privat institu-
tion. Det virker som om, I forsø-
ger at spænde ben for forældre-
ne, bare for at undgå et privat 
initiativ?

»Nej, vi overholder vores le-
jekontrakt, og indtil da er det 
vores lokaler. Det står foræl-
drene frit for at finde andre 
lokaler.«

Men hvorfor gøre det mere 
besværligt, når de blot gerne 
vil udnytte deres ret til en pri-
vat institution?

»Jeg vil ikke forholde mig 
til det spørgsmål, men jeg for-
holder mig til, at vi har en le-
jekontrakt. Måske kan vi få 
brug for lokalerne til flygtnin-

ge. Det her er et enigt byråd, 
som traf  beslutning om luk-
ning, og vi vil ikke sætte alle 
andre børnehaver i spil til det. 
Det vil give kæmpe uro.«

Men forældrene siger jo, at 
de stadig vil lave en institution, 
selv om de først kan overtage 1. 
november, og så vinder I ingen-
ting alligevel.

»Det er korrekt. Men foræl-
drene er i deres frie ret til at 
finde andre lokaler, og det må 
de gøre, hvis de vil. Vi skal få 
pengene til at nå sammen, og 
derfor må vi nedlægge plad-
ser. Det sætter os i situation 
som folkevalgt, hvor det bliver 
svært at lave en økonomisk 
fornuftig løsning på tingene. 
Når der er færre børn, så må 
der også være færre instituti-
oner« siger Torben Gudiksen.

Venstre går imod
Mens Socialdemokratiet og 
Radikale ikke ønsker, at for-
ældrene kan overtage lejemå-
let, så er Venstre villige til at 
lade forældrene overtage leje-
målet 1. maj.

»Jeg mener, det er at gå over 

stregen at fastholde et tom le-
jemål. Jeg kan ikke forsvare at 
have en udgift i fem måneder 
til et lejemål udelukkende for 
at forældrene ikke må få det,« 
siger næstformand i børn- og 
ungeudvalget, Jens Kristian 
Hedegaard (V).

Han erkender, at det giver 
politikerne et problem med 
for mange institutionsplad-
ser, hvis der bliver en privat 
børnehave. Venstre har dog 
ikke ønsket at bringe spørgs-
målet op til beslutning i byrå-
det, som de ellers har mulig-
hed for.

Er det ikke let for dig at tage 
forældrenes parti, når du ikke 
tager sagen videre?

»Jeg fornemmer ikke, at 
det vil ændre noget at tage det 
op i byrådet, og man skal hel-
ler ikke trække enhver sag i 
byrådet, som man er uenig i. 
Vi har været med til at lukke 
institutionen, og det tager vi 
fuld ansvar for. Men derfra og 
til at holde fast i et lejemål, som 
man ikke har brug for - det me-
ner jeg ikke er rimeligt,« siger 
Jens Kristian Hedegaard.

Privat 
daginstitution 
splitter politikere
Splid. Et politisk flertal vil spænde ben for, at en privat 
daginstitution kan overtage lejelokaler.  

Da Børnehaven Skovgården i sommer fik at vide, at den formentlig skulle lukke, fornøjede børnene sig med at tegne en »død mand på 
fliserne«. Forældrene nægter dog at lade politikerne sætte en stopper for planerne om en privat institution. Arkivfoto: Johan Gadegaard.
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Onsdag den 04. februar

Mest skyet vejr med regn 
eller byger, dog også lidt sol 
hist og her. Temp. mellem 
3 og 6 grader med svag til 
let vind fra syd og sydvest.
I nat mest skyet vejr med 
temp. mellem 0 og 5 grader.
Svag til jævn vind mellem 
sydvest og sydøst.
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Mulighed for lidt eller 
nogen sol nogle steder, 
dog også risiko for regn 
eller byger, som kan 
være med slud. Temp. 
mellem 2 og 6 grader 
med svag til jævn vind 
fra syd og sydvest. I nat 
skyet vejr med temp. 
mellem 0 og 5 grader.
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Tirsdag den 20. januar ca. 12 timer og 45 minutter senere
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