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NOTAT 

Høring over ny bekendtgørelse om dagtilbud 

Børne- og Undervisningsministeriet har den 11. november 2019 sendt ud-

kast til ny bekendtgørelse om dagtilbud i høring.   

 

KL afgiver høringssvar med forbehold for politisk behandling. 

 

Nye regler om bedre fordeling af børn i daginstitutioner i forhold til 

kommuner, hvor andelen af børn bosat i udsatte boligområder oversti-

ger 20 pct. 

Der er i bekendtgørelsen indarbejdet en ny bestemmelse (§ 47), hvor loftet 

for nyoptag af børn fra udsatte boligområder i daginstitutioner hæves til 35 

pct. Det gælder for kommuner, hvor andelen af børn i alderen mellem 26 

uger og indtil skolestart med bopæl i udsatte boligområder overstiger 20 pct. 

af den samlede gruppe børn i samme aldersgruppe i kommunen.  

 

KL kvitterer for, at der med denne bekendtgørelse er indarbejdet lempelser, 

med den hensigt at gøre det muligt for kommunerne at imødekomme kra-

vene i loven.  

 

KL stiller sig dog undrende overfor procentsatsen, der reelt ikke vil tilgodese 

de berørte kommuner. Undervisningsministeriet har i ’Velfærdspolitisk Ana-

lyse nr. 15’ fra juni 2018 analyseret de, på dette tidspunkt, 27 kommuner 

med udsatte boligområder og andelen af det samlede antal 0-5-årige. Analy-

sen viser, at det kun er Høje-Taastrup Kommune, der vil være berettiget til 

loftet på 35 pct., da andelen af 0-5-årige børn med bopæl i udsatte boligom-

råder udgør 20 pct. KL ser derfor gerne, at procentandelen af den samlede 

andel børn med bopæl i udsatte boligområder var lavere mhp., at den æn-

drede bestemmelse vil have en reel betydning for kommunerne.  

 

KL bemærker endvidere, at der er behov for præcisering af, hvorvidt be-

stemmelsen gælder for kommuner med 20 pct. andel af 0-5-årige børn med 

bopæl i udsatte boligområder, eller hvorvidt procentandelen skal overstige 

20 pct.   

 

Justering af tilbagefaldsregel ved beregning af administrationstilskud 

til privatinstitutioner 

KL har ingen bemærkninger og henviser til KL’s høringssvar til ny bekendt-

gørelse om dagtilbud indsendt den 4. juni 2019. 

 

Ændringsbekendtgørelse nr. 637 af 25. juni 2019 om regler for tilskud, 

frokost og bleer i forhold til børn i obligatorisk læringstilbud 

KL har ingen bemærkninger og henviser til KL’s høringssvar til ny bekendt-

gørelse om dagtilbud indsendt den 4. juni 2019.  

 

Diverse redaktionelle og lovtekniske ændringer, herunder ændringer 

af ministeriebetegnelser mv 

KL har ingen bemærkninger.  
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Med venlig hilsen 


