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Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven (ophævelse af 
dispensationsadgangen i forhold til regler om bedre fordeling i dagsinstitutioner) 
 
Vi vil gerne takke for muligheden for at udtale os om det foreliggende udkast.  
 
Corona-krisen har lært os, at der kan være overordentlig god grund til at bevare mulighe-
den for at kunne dispensere fra almindelig praksis. Derfor undrer det os, at man vælger at 
fjerne muligheden for, sagligt begrundet i en række gennemarbejdede kriterier, at søge 
dispensation om udsættelse af overholdelse af reglen vedrørende maksimalt 30% børn fra 
udsatte boligområder. 
 
Den aktuelle krise viser med al tydelighed, at der kan opstå situationer, som kalder på 
dispensation, og vi mener, at dette ikke blot bør gælde dagsinstitutioner i den kommunale 
forsyning. De private institutioner bør have samme dispensationsmuligheder.  
 
Listen over ”udsatte boligområder” ændres i øvrigt årligt, da den betår af en række krite-
rier, hvis opfyldelse definerer om boligområdet er på listen eller ryger af listen. Det vil til 
enhver tid være en risiko for, at private dagtilbud (og kommunale for den sags skyld) fra 
det ene år til det næste kan få trukket deres grundlag for at drive dagtilbud væk under 
dem. Denne usikkerhed forekommer ikke rimelig, hvorfor dispensationsmulighed vil være 
oplagt. 
 
Mange friskoler og private grundskoler driver dagtilbud i tilknytning til skolen. Disse arbej-
der inden for rammerne af den frihed, som private institutioner er givet. De private dagtil-
bud er markant mere sårbare for variabler og tiltag, da de ikke har samme bagland og 
omstruktureringsmuligheder, som de offentlige institutioner har i forhold til at omorgani-
sere ved eksempelvis at fordele børn på flere institutioner i krisesituationer. Det fremgår 
af bemærkningerne, at de private institutioner fremstår uden ”direkte sammenhæng til 
øvrige dagsinstitutioner”. Det er i princippet rigtigt. Men den aktuelle Coronakrise har vist 
os, at også private daginstitutioner ønsker at samarbejde – på tværs af institutionstyper, 
når der er brug for at udvise samfundssind.   
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