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Svar på høring over forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven (minimumsnor-

meringer i daginstitutioner og indsamling af data) 

Dansk Erhverv har modtaget udkast til forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven i høring og 

afgiver hermed svar på høringen.  

Generelle bemærkninger vedrørende lovforslaget 

Dansk Erhverv bakker overordnet set op om lovforslaget og mener generelt set at tiltag, der sikrer 

øget gennemsigtighed omkring de forskellige tilbud på dagtilbudsområdet, herunder også viden 

om normeringer, er positivt. Transparens og data på tværs af tilbud og viden, der også kan tilgå 

offentligheden og dermed familierne med børn i institutionerne, er et vigtigt element i forhold til 

at have fokus på kvaliteten i vores daginstitutioner uanset ejerskabsform.  

 

Det er dog – lige som med alle slags krav om afrapportering og dataindberetning - centralt, at 

procedurerne, der, som det fremgår af lovforslagets §102, stk. 3, skal fastsættes af Børne- og un-

dervisningsministeren, tager højde for den hverdag og virkelighed som institutionerne agerer i. 

Det betyder i praksis at det skal være nemt og ikke for tidskrævende for den enkelte institution at 

levere de ønskede informationer.  

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

Som også nævnt i tidligere høringssvar, stiller Dansk Erhverv sig i øvrigt stærkt kritisk til andre 

dele af den samlede politiske aftale om minimumsnormeringer mv., som ikke er genstand for lov-

forslaget her. 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 

daginstitutionstilbuddet fremover ved at umuliggøre oprettelsen af nye institutioner med den 

ejerskabsform. De allerede tidligere fremsatte kritikpunkter gentages ikke her, men Dansk Er-

hverv stiller sig som altid gerne til rådighed for uddybende kommentarer, både til det konkrete 
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lovforslag og til den samlede politiske aftale om minimumsnormeringer mv. fra den 5. december 

2020.  

Med venlig hilsen 

Anne Sina 

Politisk konsulent 


