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Høring over forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven (Minimumsnormeringer i daginstitutioner - Indsamling af data)
Tak for muligheden for at afgive høringssvar i forbindelse med forslaget om at understøtte, at der
skabes øget gennemsigtighed om forholdene i de enkelte dagtilbud - herunder normeringer.
Vi støtter overordnet hensigten om at øge gennemsigtigheden via solide data for hele daginstitutionsområdet – også de private leverandører. Det mener vi, vil kunne skabe forbedrede indsigter i
institutionernes forhold.
Vi mener i den forbindelse, det også er væsentligt at sammenholde eksempelvis normeringer med
dét driftstilskud, den enkelte institution modtager. For de vuggestuer, der er etableret som privatinstitutioner gælder, at grundlaget for at finansiere øgede normeringer er anderledes end kommunale institutioner, idet dagplejeområdet for 0-2 årige medtages i beregning af driftstilskuddet.
Det medfører naturligvis en ikke uvæsentlig ulighed i forhold til at imødekomme normeringskravet. Dette bør derfor registreres og dermed knyttes til den omtalte gennemsigtighed.
Det fremgår af forslaget, at Børne- og Undervisningsministeren skal kunne fastsætte nærmere
regler om, hvilke oplysninger der skal indberettes. Her ønsker vi at påpege vigtigheden af, at
denne mulighed for at bede om forskellige data fra institutionerne nøje bør afvejes med det faktum, at krav til indberetninger er en administrativ opgave, der vil tage tid fra den primære opgave
i institutionerne. Ikke mindst i lyset af, at øgede krav til indberetninger er foranlediget af intentionerne om at skabe bedre forhold for børn og voksne i institutionerne.
Det vurderes, at lovforslaget har afledte økonomiske og administrative konsekvenser for de private daginstitutioner i forbindelse med indberetning af data. Tilsvarende i kommunalt regi, som
reguleres via DUT-princippet. Vi forudsætter derfor, at der sikres en tilsvarende finansiering i de
private dagtilbud gennem øget administrationstilskuddet.
På foreningens vegne

Peter Bendix Pedersen
Formand

&

Søren Stein Brinck
Sekretariatsleder

