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NOTAT 

Til  

Børne- og Socialministeriet  

Liv Faden 

 

Høring vedr. ændring af bekendtgørelse om dagtil-
bud 

KL har den 18. maj 2018 modtaget udkast til bekendtgørelse om dagtilbud 
med høringsfrist den 18. juni 2018. 
 
KL afgiver høringssvar med forbehold for efterfølgende politisk behandling i 
KL, da det ikke har været muligt at få høringssvaret politisk godkendt inden 
det fremsendes. 
 
Generelle bemærkninger 
KL er generelt positivt indstillet overfor ændringerne i bekendtgørelsen om 
dagtilbud. Nærmere kommentarer til punkterne følger nedenfor.  
  
Fastsættelse af bygningstilskud til privatinstitutioner 
Det fremgår af bekendtgørelsens § 16 stk. 1, at kommunerne fremover kan 
give et beløb pr. barn svarende til mindst kommunens ejendomsrelaterede 
udgifter i selvejende og udliciterede daginstitutioner for aldersgruppen delt 
med det samlede antal børn i aldersgruppen i selvejende og udliciterede 
daginstitutioner i kommunen, hvor kommunen yder tilskud til ejendomsrela-
terede udgifter. KL er positiv overfor ændringen, der tillader kommunerne 
øget frihed i forbindelsen med fastsættelse af bygningstilskuddet.  
 
Indhentelse af børneattester for frivillige i dagtilbuddene  
KL byder det større fokus på inddragelsen af omverdenen i dagtilbud vel-
komment. At åbne dagtilbuddene og samarbejde med blandt andet kultur- 
og idrætsinstitutioner, musikskoler, ældre medborgere og frivillige skaber 
nye perspektiver for både børn og voksne, der skaber læring og trivsel for 
alle børn. Arbejdet er samtidig et vigtigt redskab i arbejdet med at sikre so-
cial mobilitet for alle børn. Inddragelse af omverden kan skabe oplevelser, 
kendskab og muligheder for de mindste børn, og har stor betydning i arbej-
det med at bryde den negative sociale arv. KL stiller sig i forlængelse af 
dette positiv overfor præciseringen af bekendtgørelsens § 44 stk. 1 vedrø-
rende indhentelsen af børneattester for alle medarbejde samt frivillige, der 
indgår i relationer med børn i dagtilbud.  
 
Præcisering af reglerne for genberegning af økonomisk fripladstilskud  

KL finder det positivt, at det i bekendtgørelsens § 29 stk. 3 præciseres, at 

kommunerne kan fordele indkomsten på de måneder, som indkomsten fak-

tisk vedrører, hvis kommunen bliver bekendt med, at indkomsten ikke er pe-

riodiseret korrekt i indkomstregisteret. Dermed kan kommunerne hjælpe bor-

gere, hvor det åbenlyst vil få stor betydning for borgerens mulighed for at be-

tale de nødvendige udgifter. KL tolker stadig reglerne således, at udgangs-

punktet for afgørelserne vil være den indberettede indkomst i indkomstregi-

steret. En anden tolkning vil ikke være i overensstemmelse med intentionen i 
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indkomstmodellen og vil dermed pålægge kommunerne administrative mer-

opgaver. En sådan tolkning vil kommunerne i givet fald skulle kompenseres 

økonomisk for.  

 

Med venlig hilsen  

 

 

 

 

 

Arne Eggert 

Udviklingsdirektør 

 


