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Til 

Børne- og Socialministeriet 

Att. Liv Faden 

KL´s høringssvar over udkast til ny bekendtgørelse om dagtil-

bud 

 

Børne- og Socialministeriet har den 9. november 2018 sendt udkast til ny 

bekendtgørelse om dagtilbud i høring. KL´s høringssvar afgives med for-

behold for efterfølgende politisk behandling i KL, da det ikke har været 

muligt at få høringssvaret politisk godkendt inden høringsfristen. 

 

KL´s bemærkninger til fastsættelse af dispensationsadgang fra nye 

regler om bedre fordeling i daginstitutioner (§ 45) 

KL hilser muligheden for dispensation velkommen og kvitterer for, at der i 

udarbejdelse af ny bekendtgørelse har været lydhørhed ift. konkrete kom-

munale udfordringer og erfaringer. Muligheden for dispensation virker 

fremmende i forhold til intentionerne i lovforslaget og kan bevirke, at 

kommuner ikke påtvinges unødvendige og uhensigtsmæssige instituti-

onslukninger.  

 

KL er dog stadig bekymret over, at der ikke kan dispenseres fra måltallet 

på 30 pct. af de nyoptagne børn. Selv om det er positivt, at den 5-årige 

dispensationsperiode kan være fleksibel, så er målet på de 30 pct. stadig 

svært at opnå for enkelte institutioner eller enheder uagtet , at de kan 

være i en positiv udvikling mod bedre fordeling. 

 

Desuden mener KL, at børn af nytilflyttere til udsatte boligområder ikke 

bør indgå i optællingen af de 30 pct. Det kan have en afskrækkende virk-

ning i forhold til at tiltrække ressourcestærke forældre. 

 

KL´s bemærkninger til fastsættelse af loft over driftsgarantien i for-

bindelse med kommunalbestyrelsens godkendelse af privatinstituti-

oner (§ 20) 

KL er enig i, at loft over driftsgarantien i forbindelse med kommunalbesty-

relsens godkendelse af privatinstitutioner tager udgangspunkt i et eventu-

elt forudbetalt drifts-, bygnings- og administrationstilskud. KL er dog ikke 

enig i, at der foruden forudbetalt tilskud kun må stilles krav om ½ måneds 

drifts-, bygnings- og administrationstilskud. KL vurderer, at der kan være 

kommuner, der i særlige tilfælde kan opleve, at driftsgarantien ikke dækker 

udgifter ved lukning af en privatinstitution. 
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KL´s bemærkninger til fastsættelse af regler om, at indkomst, der 

opgøres efter kildeskattelovens § 48 F, fremover skal indgå i bereg-

ningen af økonomisk fripladstilskud (§ 28) 

Det er positivt, at bekendtgørelsen præciseres, så indkomst opgivet efter 

kildeskattelovens § 48 F, fremover skal indgå i den husstandsindkomst, 

der skal ligge til grund for kommunens afgørelse om økonomisk friplads-

tilskud. 

 

KL´s bemærkninger til præcisering af, at kommunalbestyrelsens til-

skud til børn, der er optaget i tilbud om sprogunderstøttende aktivi-

teter, udgør 100 pct. af den tilskudsberettigede forældrebetaling (§ 

44) 

KL har ingen bemærkninger til præciseringen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Arne Eggert 

Direktør, KL 

 


