
DANSK ERHVERV 
Børsen 
1217 København K 

www.danskerhverv.dk 
info@danskerhverv.dk 
T. + 45 3374 6000  

 

 

Deres ref.: 2020 - 9109 
   

afs@danskerhverv.dk 

afs/AFS 
 

Side 1/2 

 

Børne- og undervisningsministeriet 

Att.: alexander.thorvaldsen@uvm.dk  

Frederiksholms Kanal 21  

1220 København K 

Den 18. januar 2021 

 

Svar på høring over ny bekendtgørelse om rammer for puljer udmøntet i forbin-

delse med aftale om minimumsnormeringer 

Dansk Erhverv har modtaget udkast til ny bekendtgørelse om rammer for puljer udmøntet i for-

bindelse med aftale om minimumsnormeringer i høring og afgiver hermed svar på høringen.  

Generelle bemærkninger  

Dansk Erhverv bakker overordnet set op om bekendtgørelsen, der er med til at omsætte en af in-

tentionerne i den politiske aftale om minimumsnormeringer mellem regeringen, Radikale Ven-

stre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet af 5. december 2020.  Ved at lade mid-

lerne til at sikre minimumsnormeringer indgå i fastsættelsen af kommunens tilskud og forældre-

nes egenbetaling, sikres det, at de private daginstitutioner via takstbetalingen også får en tilsva-

rende højere takstbetaling. Det er i Dansk Erhvervs optik positivt og et vigtigt signal om ligestil-

ling af tilbud på tværs af ejerskabsformer.  

Bemærkninger vedr. takstfastsættelse  

Der er anledning til i forlængelse af den aktuelle bekendtgørelse, der berører takstfastsættelsen 

for det kommunale tilskud til private daginstitutioner at påpege, at tilskuddet generelt ikke af-

spejler et ligeværdigt niveau for betaling, blandt andet fordi udgifterne til kommunale dagplejere 

på nuværende tidspunkt indgår i fastsættelsen af taksten til private daginstitutioner og det sam-

lede takstniveau dermed sænkes. I nærværende aftale om minimumsnormringer er dagplejeom-

rådet imidlertid undtaget, hvilket burde give anledning til at revurdere den eksisterende takstfast-

sættelse, så den i mere rimelig grad afspejler det reelle udgiftsniveau for de private institutioner.  

 

Bemærkninger vedr. budgetværn  

Dansk Erhverv vil i den kommende tid have en særlig opmærksomhed på at følge, om midlerne, 

der nu udmøntes til minimumsnormeringer, reelt bliver anvendt til det fastsatte formål. Der kan 

være en vis bekymring i forhold til at netop dette sker, da der med indeværende bekendtgørelse 

og politiske aftale ikke lægges op til et budgetværn, der sikrer, at der ikke samtidig skæres i de 
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kommunale midler til daginstitutionsområdet på anden vis, hvorimod et sådant budgetværn ind-

gik i den tidligere aftale på området. Uanset hvilket udgiftsniveau, der fastlægges politisk er det 

Dansk Erhvervs principielle holdning, at der til alle tider bør være transparens i de økonomiske 

prioriteringer og at minimumsnormeringerne derfor ikke bør udhules af kommunale besparelser 

på andre dele af daginstitutionsområdet.   

 

Bemærkninger vedr. den øvrige politiske aftale af 5. december 2020  

Dansk Erhverv stiller sig i øvrigt stærkt kritisk til andre dele af den samlede politiske aftale om 

minimumsnormeringer mv., som ikke er genstand for bekendtgørelsen her, men i tæt forbindelse 

hertil. Her tænkes på det politiske ønske om at begrænse de privat ejede daginstitutioners (ikke 

de privat selvejende institutioners) virke og oplægget til at udfase dem helt som en del af daginsti-

tutionstilbuddet fremover ved at umuliggøre oprettelsen af nye institutioner med den ejerskabs-

form. Dansk Erhverv mener at det er dybt problematisk og konkurrenceforvridende at udelukke 

en enkelt ejerskabsform, så længe den i øvrigt lever op til de en hver tid af kommunerne fastsatte 

krav til kvaliteten. Samtidig mindsker det diversiteten, bredden og også den geografiske dækning 

på dagtilbudsområdet, hvilket i sidste ende er til ulempe for børn og familier.  

 

Dansk Erhverv anser det for paradoksalt, at man med denne bekendtgørelse giver de private dag-

institutioner adgang til midlerne på minimumsnormeringsområdet og dermed anerkender deres 

virke og bidrag til daginstitutionsområdet, samtidig med at man i andre dele af den politiske af-

tale begrænser netop en del af denne gruppe institutioner. Dansk Erhverv appellerer derfor til, at 

de politiske forslag om at begrænse og fremover forbyde oprettelsen af de private institutioner 

genovervejes.  

  

 

Dansk Erhverv stiller sig som altid gerne til rådighed for uddybende kommentarer, både til den 

konkrete bekendtgørelse og til den samlede politiske aftale om minimumsnormeringer mv. fra 

den 5. december 2020.  

Med venlig hilsen 

Anne Sina 

Politisk konsulent 


