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Til: 

Børne- og Socialministeriet 

Dato:      6.8.2018 

 
  
Høringssvar vedrørende bedre fordeling i daginstitutioner 

 

Børne- og Kulturchefforeningen takker for muligheden for at afgive høringssvar. Vi har 

følgende bemærkninger til lovforslaget. 
 

Børne- og Kulturforeningen er enig i, at de problemer og udfordringer, som regeringen 

ønsker at løse med lovforslaget skal håndteres, men vi er ikke enige i metoden. Ifølge dansk 

såvel som international forskning er det kvaliteten i dagtilbuddet, der er afgørende for, at 

børnene klarer sig bedre – ikke placeringen af dagtilbuddet.  

 

Børne- og Kulturforeningen er derfor af den overbevisning, at løsningen på de udfordringer 

som regeringen ønsker at løse med lovforslaget i stedet skal findes i arbejdet med at skabe 

god kvalitet i daginstitutionerne inden for den gældende lovgivning. Det arbejde er 

kommunerne godt i gang med, bl.a. understøttet af den nye dagtilbudslov og de redskaber 

som ministeriet stiller til rådighed via læringsportalen EMU.  

 

Lovforslaget kan udhule dagtilbud og give kapacitets og kvalitetsudfodringer 
Rigtig mange forældre ønsker forståeligt nok en dagtilbudsplads tæt på deres bopæl. 

Lovforslaget vil være et brud på det frie valg af dagtilbud for forældre med børn i udsatte 

boligområder. De mister hermed muligheden for at få en plads i et dagtilbud i deres eget 

boligområde, hvis der i forvejen er 30 % indskrevet fra området, selvom der er plads i 

dagtilbuddet.  

 

Lovforslaget indebærer, at der max må nyoptages 30 % børn i daginstitutioner fra et udsat 

boligområde i løbet af et kalenderår. Samtidig skal forældre, som har bopæl udenfor et udsat 

boligområde, anvises to pladser i pasningsgarantien, hvis den ene plads er i en institution 

beliggende i et udsat boligområde. Det betyder, at forældrene skal have mulighed for at 

fravælge en plads, der anvises i en institution i et udsat boligområde. 

 

Konsekvenserne af kombinationen af de to bestemmelser kan ganske givet være, at det ikke 

vil være muligt, at fylde institutioner beliggende i udsatte boligområder op med børn, der har 

behov for og ret til en institutionsplads. Konsekvensen heraf vil være, at 

institutionskapaciteten i områderne ikke kan udnyttes. Med tiden kan det betyde, at nogle af 

institutionerne i de udsatte boligområder tømmes for børn, mens der mangler plads i de 

øvrige daginstitutioner i kommunen. Hvis en institution langsomt tømmes for børn vil det 

blive sværere og sværere at tiltrække de dygtigste pædagoger og ledere og dermed også 

forældre, der ønsker, at deres børn bliver optaget i institutionen. Det er ikke god kvalitet.  
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Kommuner med udsatte boligområder kan derfor generelt bliver udfordret både på kvaliteten 

og på dagtilbudskapaciteten, og det vil betyde, at de berørte kommuner kan blive udfordret 

på opfyldelse af pasningsgarantien.  

 

Dispensationsadgang 
Børne- og Kulturforeningen billiger forslaget om en mulig dispensationsadgang, samt at den 

maksimale procentsats kan ændres, hvis andelen af børn i alderen mellem 26 uger og indtil 

skolestart med bopæl i udsatte boligområder overstiger 20 % af den samlede gruppe af børn i 

kommunen af samme alder. Børne- og Kulturforeningen er dog stærkt i tvivl om, hvor vidt 

det vil være tilstrækkeligt til at løse de beskrevne problemer, som de berørte kommuner vil 

stå med.  

 

Økonomiske og administrative udfordringer 
Børne- og Kulturforeningen gør ligeledes opmærksom på, at lovforslaget vil betyde store 

økonomiske og administrative udfordringer for de berørte kommuner. vi har bemærket, at 

regeringen foreslår, at der etableres en omstillingspulje på i alt 204 mio. kr. hvorfra der kan 

ydes lån til anlægsudgifter i forbindelse med kapacitetstilpasninger samt tilskud til at skærpe 

institutionernes profil. Børne- og Kulturforeningen finder, at den afsatte pulje på ingen måde 

vil være tilstrækkelig til at løse de kapacitets- og tilpasningsmæssige udfordringer som 

lovforslaget kan påføre de berørte kommuner.  Det skal endvidere bemærkes at ikke alle 

kommuner har arealmæssige muligheder for yderligere udbygninger. 

 

Det kræver personale ikke it 
Endvidere har Børne- og Kulturforeningen bemærket, at der foreslås afsat midler til 

eventuelle nye it- systemer til løsningen af de administrative udfordringer. Børne- og 

Kulturforeningen gør opmærksom på, at den største ressourcemæssige udfordring for 

administrativt at løfte lovforslaget ikke er it-systemer men derimod personaleressourcer. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Ane Stallknecht 

Formand for BKF 

 

Merete Villsen 

Formand for Dagtilbudsnetværket 
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