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Kære Dagtilbudschef  

 

Du har sikkert som alle på dagtilbudsområdet lige nu travlt med at håndtere de forskellige meldinger om håndtering 

af Corona-krisen med dertilhørende vejledninger, udmeldinger og aftaler fra Christiansborg. I Daginstitutionernes 

Lands-Organisation, DLO, rådgiver vi omkring 1.000 dagtilbud landet over, hvoraf mange er selvejende og private 

daginstitutioner. På den baggrund ønsker vi at gøre opmærksom på forhold, som har særlig betydning for især jeres 

samarbejde med disse institutioner omkring de økonomiske aspekter af krisehåndteringen lige nu:  

 

Forhøjelse af kommunale bruttodriftsudgifter 

Mange kommuner har den seneste tid været nødsaget til at allokere ekstra ressourcer til de kommunale og selvejende 

dagtilbud for at kunne tilbyde en vis pasningskapacitet og samtidig overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det 

kan fx være i form af ekstra rengøringshjælp, oprettelse af medarbejderbanker, leje /brug af ekstra lokaler mv. DLO 

har fra Børne- og Undervisningsministeriet fået oplyst, at såfremt kommunerne ændrer de budgetterede 

bruttodriftsudgifter i løbet af året, justeres driftstilskuddet til privatinstitutioner som udgangspunkt i 

overensstemmelse hermed. DLO skal på den baggrund bede om at få oplyst, hvorvidt der hos jer er tilført øgede 

ressourcer til de kommunale og selvejende daginstitutioner og dermed skabt grundlag for at forhøje driftstilskuddet 

for de private daginstitutioner, samt hvornår det forhøjede driftstilskud vil blive udmeldt.  

 

Politisk aftale af 22. april 2020 om kompensation af merudgifter 

Den 22. april 2020 indgik alle partier på Christiansborg en aftale om dækning af merudgifter som følge af Corona-

håndtering, herunder kompensation til forældre for manglende pasning. Aftalen dækker også private daginstitutioner 

og den endelige beløb forhandles som led i de årlige kommuneforhandlinger. DLO henleder opmærksomheden på, at 

aftalen ikke ændrer på ovenstående, ligesom der vil være behov for en meget hurtig udbetaling af de udmøntede 

beløb, så udbetalingstiden ikke i sig selv udgør en hindring for opfyldelse af godkendelseskriterier, eller for 

kommunens forpligtelser ifølge aftalen. 

 

Vurdering af åbningstid og pasningskapacitet i de selvejende og private dagtilbud  

I forbindelse med den gradvise åbning af dagtilbudene fra den 15. april 2020 gjorde Børne- og 

Undervisningsministeren det klart, at lokale forhold i den enkelte daginstitution kan tilsige, at åbningen ville træde i 

kræft på en senere dato end den 15. april. Såvel Børne- og Undervisningsministeren samt Statsministeren 

understregede endvidere, at forældrene ville møde et andet dagtilbud ved genåbningen end det, de kendte fra før 

nedlukningen, samt at overholdelse af Sundhedsstyrelsens retningslinjer kunne medføre begrænsninger i 

pasningskapaciteten, fx i form nedsat åbningstid for det enkelte barn (fx ved skiftehold eller færre åbningstimer). 

Mulighederne for at tilbyde pasningskapacitet samtidig med overholdelse af Sundhedsstyrelsens retningslinjer ville i 

den enkelte institution selvsagt være afhængig af institutionens konkrete lokaleforhold, medarbejderressourcer mv. 

 

I DLO er vi bekendt med, at flere kommuner den seneste tid har interesseret sig for pasningskapaciteten i selvejende 

og private daginstitutioner, herunder om pasningskapaciteten levede op til beslutninger om, hvad de kommunale 

institutioner skulle levere. Derfor henleder vi opmærksomheden på, at ressourcerne og dermed 

pasningskapaciteten i den enkelte institution kan variere på grund af forskellighed i ovennævnte faktorer, hvilket gør 

en 1:1 sammenligning urimelig, også uden ekstra ressourcer tilført kommunale daginstitutioner. Hvor 

pasningskapaciteten i en selvejende eller privat daginstitution på nogle eller flere parametre måtte være begrænset 

i forhold til øvrige institutioner i kommunen bør man derfor se på, om der netop er lokale forhold vedrørende fx 
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adgang til lokaler, medarbejdere, rengøring mv., som -målt op imod de da gældende retningslinjer fra 

myndighederne- tilsiger den begrænsede kapacitet.  

 

Spørgsmål om at reducere driftstilskud eller problematisere driftsoverenskomst bør med andre ord ikke bringes i spil 

af andre grunde end en normal situation uden krisehåndtering, og tværtimod bør netop krisehåndtering og 

hensynet til at bevare mest muligt pasningskapacitet i kommunen på den korte og lange bane tilsige en forsigtighed 

i vurderingen af de selvejende og private daginstitutioners pasningskapacitet. DLO har fra Børne- og 

undervisningsministeren fået oplyst, at regeringen ønsker at dagtilbudslandskabet efter krisen skal være det samme 

som før krisen.  

 

Du er naturligvis til enhver tid velkommen til at kontakte mig for en uddybning eller drøftelse af ovenstående.  

Venlig hilsen 

Tanja Krabbe 

Sekretariatschef  

Daginstitutionernes Lands-Organisation, DLO 

Høffdingsvej 34, 2500 Valby 

Tlf.: 7027 5520/ 9339 9065 
 

 
 


