
  
 

 
 Valby, den 3. august 2018 

 
Til Børne- og Socialministeriet 
 
Daginstitutionernes Landsorganisation, DLO, har ved mail af 27. juni 2018 modtaget brev 
om høring over udkast til forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om børne- og 
ungeydelse (Obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder).  
 
Forslaget betyder, at også selvejende, udliciterede og private daginstitutioner maksimalt må 
nyoptage 30% børn fra udsatte boligområder om året. Institutionerne kan nedlægges, hvis 
de overskrider denne kvote.  
 
DLO bakker op om intentionerne bag lovforslaget om at sikre en bedre integration af børn 
fra udsatte boligområder. Forudsat tilstrækkeligt og kvalificeret pædagogisk personale kan 
daginstitutionerne være væsentlige aktører til at understøtte børnenes udvikling og trivsel i 
positiv retning til gavn for integrationen og for samfundet som hele.  
 
Uanset, af DLO generelt har erfaring for, at daginstitutionernes lokale ledelse typisk har de 
bedste forudsætninger for at vurdere den mest hensigtsmæssige sammensætning af nye 
børneoptag, anerkender DLO således, at væsentlige samfundshensyn som integration af 
børn fra udsatte boligområder kan tilsige en vis statslig regulering af børneoptag i 
daginstitutionerne. 
 
Daginstitutionerne oplever imidlertid en omfangsrig mængde af administrative regler, som i 
stigende omfang tager vigtig voksentid fra børnene. Ikke mindst af hensyn til børn fra 
udsatte boligområder og deres kammerater, bør nye administrative tiltag reduceres til det 
absolut nødvendige og gives form, der muliggør en vis smidighed i efterlevelsen.  
 
DLO skal derfor foreslå, at kommunerne tillades rum til at beslutte en elasticitet på 10 
procentpoint frem for de foreslåede 5 procentpoint, jf. de foreslåede § 26a, stk. 7 og stk. 9. 
Derved vil kommunen kunne beslutte ikke at opsige aftalen med en selvejende eller 
udliciteret institution, eller at tilbagekalde godkendelsen af en privatinstitution, ved en 
afvigelse på op til 10 procentpoint. Det bemærkes, at det er en forudsætning, at 
overskridelsen skyldes uforudsete forhold.   
 
DLO har ikke bemærkninger til forslaget vedrørende lov om en børne- og ungeydelse.  
 
Med venlig hilsen 
DAGINSTITUTIONERNES LANDS-ORGANISATION, DLO 
 
Tanja Krabbe 
Sekretariatschef 
tanja@dlo.dk 
tlf. 93399065 
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