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Børne- og Ungestaben 

 

Frisættelse fra statslig regulering på dagtilbudsområdet 

Det fremgår af aftale om kommunernes økonomi for 2023, at landets kommuner skal sæt-

tes fri på blandt andet dagtilbudsområdet. Der lægges op til, at de såkaldte velfærdsaftaler 

skal udbredes. Endvidere fremgår det, at kommunerne forpligter sig til at fjerne mest mulig 

unødig kommunal regulering på de nævnte områder, herunder dagtilbudsområdet.  

Det bemærkes i aftalen, at det er en større forandringsproces at gennemgå og nytænke 

et helt velfærdsområde. Regeringen og KL er enige om at samarbejde om fordelingen af 

kommunerne. Ambitionen er, at kommunernes ønske i forhold til at blive frisat på enten 

dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet i videst muligt omfang imødekommes samtidig 

med, at nogenlunde lige mange kommuner frisættes på tværs af de tre velfærdsområder. 

KL vil på baggrund af kommunernes ønske udarbejde et oplæg til fordeling på de tre om-

råder. 

På dagtilbudsområdet er der indtil nu indgået velfærdsaftaler med Helsingør og Rebild 

Kommuner. I en treårig forsøgsperiode (2021-2023) kan de i videst muligt omfang fravige 

statslige og kommunale regler, så der lokalt kan findes andre måder at løse opgaverne på 

inden for dagtilbudsområdet. I forhold til loven, gælder undtagelserne alene bestemmel-

serne i dagtilbudsloven, og de opgaver dagtilbuddene udfører inden for anden lovgivning 

er derfor ikke en del af aftalen. 

Der er fastsat nogle hegnspæle fra lovgivningen, som forsøgskommunerne fortsat skal 

overholde for at sikre forældrenes rettigheder til dagtilbud og dagtilbuddenes rammer til 

at drive dagtilbud. Det drejer sig om tilsyn, anvisning af dagtilbudspladser, tilskud og 

 



 

 

etableringsret for private daginstitutioner, regler for tilskud og forældrebetaling, forsy-

ningsforpligtelse og pasningsgaranti; regler om børneattester, dansk som hovedsprog, 

plads i dagtilbud i en anden kommune og klageadgang til Ankestyrelsen. Derudover skal 

kommunerne fortsat sikre at de børn, der har behov, får den nødvendige støtte i dagtil-

buddene. 

Der er endnu ingen resultater fra forsøgene, men børne- og ungeområdets forvaltning er 

i dialog med begge forsøgskommuner med henblik på at få erfaringer til en eventuel lig-

nende proces i på dagtilbudsområdet i Frederiksberg Kommune. De to kommuner giver 

udtryk for, at det har været en givende, men også krævende proces at gennemføre. Dag-

tilbudsområdet er ikke præget af stor statslig regulering. De to kommuner har bl.a. gen-

nemført forsøg med frisættelse af regler om, hvordan man laver forældrebestyrelser/for-

ældreinddragelse, med åbningstider, sprogvurderinger, forberedelsestid m.v. 

Analyseinstituttet VIVE, der også foretager den kommende evaluering af velfærdsafta-

lerne, beretter om at frisættelsen har skabt øget energi blandt ledere og personale i dag-

tilbuddene, hvor man finder nye måder at udføre og organisere det pædagogiske arbejde 

på. Det kan skabe større kvalitetsforskelle institutionerne mellem, men samtidig give den 

enkelte institution mulighed for at bygge en mere særegen profil. Derudover meldes der 

om større motivation og arbejdsglæde blandt medarbejderne og i ét konkret tilfælde om 

bedre overgange for børnene fra vuggestue til børnehave. 

I Frederiksberg Kommune har dagtilbudsområdet de seneste par år arbejdet med at un-

dersøge, om der er administrative opgaver og procedurer, der kan ændres eller løses på 

en anden måde. Forvaltningen gennemførte bl.a. et survey blandt de 44 kommunale og 

selvejende dagtilbudsledere i kommunen. Spørgsmålene var centeret om, om - og hvilke 

- administrative opgaver eller procedurer, der kan ændres eller løses på en anden måde 

uden kvaliteten i dagtilbuddene mindskes. 

Generelt var der forholdsvis få opgaver, som alle ledere beskrev som unødige, men der 

var to typer af udfordringer, som gik igen i besvarelserne. Den ene omhandlede behov 

for nye indsatser i forhold til de administrative systemer, og det andet handler om at vide-

reudvikle forskellige eksisterende indsatser.  

Behovet for nye indsatser omhandler opgaver med administrative systemer, som det er 

nødvendigt at afdække yderligere. Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe med dagtil-

budslederne, som arbejder med, hvordan og i hvilket omfang, det er muligt at mindske 

administrative opgaver og samtidig fastholde kvalitetsniveauet.  

De eksisterende indsatser, lederne pegede på, er opgaver, forvaltningen og dagtilbudsle-

derne arbejder med i andre sammenhænge:  



 

 

 Sprogvurderinger - indgår i arbejdet med sprogstrategien under kvalitetsstrategien 

 Sygefravær - indgår i arbejdet med projektet under kvalitetsstrategien 

 Ekstra ressourcer til sårbare børn - indgår i analysen på 0-6-årsområdet 

 Tidkrævende forhandling med de faglige organisationer - forvaltningen er i dialog 

med LFS og BUPL om aftale om normperiode og forhåndsaftale med LFS 

Lokalt bliver der derfor allerede arbejdet med muligheden for at nedbringe bureaukratiet 

og de administrative belastninger på dagtilbudsområdet. Børneudvalget vil få fremlagt en 

sag med status i efteråret 2022. 

Gennem dialog med kommunens dagtilbudsledere, interne drøftelser og læring fra andre 

kommuner har forvaltningen derved gjort sig overvejelser omkring perspektiverne på at 

frisætte Frederiksberg Kommunes dagtilbud fra statslig regulering. Der er som nævnt ikke 

stor statslig regulering på dagtilbudsområdet. 

Samlet set er det forvaltningens vurdering, at de fleste af de administrative og bureaukra-

tiske byrder, som ledere og medarbejdere i kommunens dagtilbud oplever, kan lettes uden 

at deltage i en meget omfattende proces, som arbejdet og implementeringen af en vel-

færdsaftale vil medføre. Eksempelvis kunne en ny og opdateret dagtilbudspolitik tage liv-

tag med størstedelen af de kritikpunkter, som lederne beskriver. Det er dog samtidig værd 

at notere sig de positive tilbagemeldinger fra flere frisatte daginstitutioner om medarbej-

dernes øgede tid sammen med børnene og større arbejdsglæde, der har potentiale til at 

højne kommunens service på området. 

Område-MED’s bemærkninger 

Medlemmerne af BUO’s Område-MED drøftede på møde d. 31. august deres synspunkter 

på frisættelse af dagtilbud i Frederiksberg Kommune og drøftede den sag, som Magistra-

ten drøftede før sommerferien. Et enig område med udtaler:  

Område-MED er enig i indstillingen i sagen til Magistraten, og Område-MED er ikke interes-
seret i at deltage i velfærdaftalerne fsva. skole- og dagtilbudsområde, idet der allerede er me-
get i gang på områderne som er vigtigt at fokusere på.   

 

 

 


