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Socialstyrelsen 
Tilskudsforvaltningen@socialstyrelsen.dk 
att. Camilla Bæth

Høring over bekendtgørelse til ansøgningspulje til flere 
pædagoger og pædagogiske assistenter

Socialstyrelsen har den 26. april 2019 sendt et udkast til bekendtgørelse 
til ansøgningspulje til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til 
institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn i høring på 
høringsportalen. Fristen for høringssvar er den 3. maj 2019. 

KL afgiver høringssvar med forbehold for efterfølgende politisk 
behandling, da det grundet den særdeles korte frist ikke har været muligt 
at få høringssvaret politisk godkendt, inden det fremsendes. 

Bemærkninger til tildelingskriterierne 
KL bemærker, at beskrivelsen af tildelingskriterierne for midlerne i kapitel 
4 er meget snæver. Det fremgår her udelukkende, at puljen fordeles 
mellem dagtilbuddene med afsæt i andelen af børn med økonomisk- eller 
socialpædagogisk fripladstilskud. 

KL har i mail fra Socialstyrelsen af 3. maj 2019 fået bekræftet, at 
tildelingen af midlerne tager afsæt i de ansøgende kommuners placering 
på Økonomi- og Indenrigsministeriets socioøkonomiske indeks, hvor den 
dårligst placerede kommune tildeles midler først og så fremdeles til 
puljemidlerne er udmøntet. 

Dette bør fremgå tydeligt af bekendtgørelsen. KL ønsker, at det af 
bekendtgørelsen fremgår, at puljemidlerne fordeles via følgende 
fordelingsnøgle: 
Trin I: Ansøgende kommuner rangeres med afsæt i Økonomi- og 
Indenrigsministeriets socioøkonomiske indeks, hvor den dårligst 
placerede kommune tildeles midler først og så fremdeles til puljemidlerne 
er udmøntet. 
Trin II: På baggrund af kommunerangeringen i trin I, tildeles 
puljemidlerne inden for de ansøgende kommuner til institutioner, der har 
mindst 25 pct. 0-2-årige børn, hvis forældre får:
a) mindst 80 pct. økonomisk fripladstilskud efter dagtilbudslovens § 43, 
stk. 1, nr. 2 og/eller
b) socialpædagogisk fripladstilskud efter dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 

KL er bekymret for, at den sene udmelding af puljen skaber en meget 
presset tidsplan for kommunerne, som skal søge puljen samt nå at 
ansætte og anvende lønkronerne inden udgangen af 2019.  

KL ser frem til at blive inddraget i udarbejdelse af vejledning til denne 
bekendtgørelse.
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