
 

Pressemeddelelse: 

To selvejende fonde fusionerer til gavn for mennesker med autisme 

Op til 500 mennesker med autisme modtager hver år specialiseret hjælp fra Fonden Center for Autisme 

(CfA). Den hjælp er de nu sikret efter en fusion med Fonden Incita. Det var ellers ikke en givet ting, for efter 

coronabølgerne stod CfA i en vanskelig økonomisk situation og en fusion lå ikke til højrebenet. 

”En fusion er ikke noget, der kommer som en tyv om natten. Den er velovervejet og værdibegrundet. Hos 

os har det drivende værdisæt været ’menneskene først’, forstået som brugerne og medarbejderne. Det har 

samtidig været magtpåliggende at kunne bevare det samfundskritiske beredskab, som CfA er en del af på 

det specialiserede socialområde med hensyn til know how, kompetencer og handlingsparathed. Med Incita 

har vi fundet en kompetent partner, der kan sikre dette,” siger bestyrelsesformand Steen Houmark. 

Et strategisk træk 

For Incita er fusionen et stærkt strategisk skridt fremad mod en styrkelse af fonden. Fusionen med Center 

for Autisme konsoliderer og styrker Incitas markedspositioner særligt indenfor beskæftigelsesindsatser og 

uddannelse. Desuden giver fusionen adgang til en specialisering indenfor autisme. 

”Jeg glæder mig over, at fusionen er realiseret, fordi begge fonde passer godt til hinanden og kan styrke 

hinanden fagligt og forretningsmæssigt,” fortæller Jens Hornemann, bestyrelsesforperson i Incitas 

bestyrelse.  

Fusionen mellem Incita og CfA er mere end et fornuftsægteskab. Parterne forventer, at fusionen mellem de 

to selvejende specialistvirksomheder vil skabe nye synergier.  

”Styrket faglighed og nye spændende muligheder for produktudvikling, digitalisering og partnerskaber er 

nogle af de synergier, jeg ser frem til efter fusion med fonden Center for Autisme,” siger administrende 

direktør Christina Grøntved fra Incita.  

Fik et knæk under Corona 

Center for Autisme har tidligere arbejdet ud fra en ledelsesfilosofi, at når virksomheden var non-for-profit 

betød det også, at man genbrugte det overskud, som virksomheden skabte i forhold til udvikling inden for 

autismefeltet.  

”Konsekvensen af det var også, at virksomheden ikke var særligt solidt polstret, da coronakrisens første 

bølge ramte,” fortæller bestyrelsesformand Steen Houmark, der under coronakrisen i 2020, sammen med 

en nyvalgt bestyrelse stod med nogle meget vanskelige effektiviseringsbeslutninger. 

Lønnedgang gav manøvrerum 

I sommeren 2021 fik Center for Autisme i samarbejde med de overenskomstbærende forbund justeret 

overenskomsten, hvilket gav et ekstra økonomisk råderum for virksomhedens fortsatte drift. 

Mads Parlar der er tillidsrepræsentant bekræfter, at det var en stor beslutning at få justeret i 

overenskomsten, selvom det kun var for en periode, men et stort flertal af medarbejderne fandt det 

nødvendigt. ”Lige nu er vi bare rigtig glade for, at vi er fusionerede og ser frem til at møde vores nye 

kollegaer og ledelse i Incita, siger han. 



 

”Havde vores medarbejder ikke udvist så stor dedikation til virksomheden, at de 

var villige til at gå ned i løn i sommeren 2021, så havde bestyrelsen ikke haft 

navigationsrum til at kunne finde en fusionspartner,” understreger Steen Houmark. 

Om de to selvejende fonde 

Center for Autisme var den første virksomhed i Danmark inden for rådgivning af mennesker med autisme 

og har siden 1994 hjulpet tusinder af pårørende og personer, som kæmper med et handicap inden for 

autismespekterfeltet. 

Fondens formål er samfundskritisk i forhold til undersøgelse og rådgivning af børn, unge og voksne med 

autisme mhp bl.a. relevant undervisning, behandling og beskæftigelse. Efter fusionen fastholdes navn og 

brand, selvom CfA er lagt ind under Incita. 

Incita er stiftet i 1966 med et kerneforretningsområde, der bl.a. omfatter at rådgive og støtte mennesker i 

en udsat position med det formål at flere inkluderes på arbejdsmarkedet mhp at blive en aktiv del af 

samfundet.  
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