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Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.

Punkt 2: Forberedelse til udvalgsmøde den 3. november
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5. november 2021
Side 1 af 1

Beslutningsmemo

Emne Lovforslag om tilsyn i dagtilbud
Til Rådmandsmøde

1. Hvorfor fremsendes forslaget?
Forvaltningschef Ole Kiil Jacobsen har sat punktet på dagsordenen med 
henblik på forberedelse af drøftelse af lovforslag om tilsyn på udvalgsmødet 
den 24. november 2021.

2. Indstilling – hvad skal der tages stilling til?
Det indstilles, at rådmanden 

 drøfter og godkender forslag til drøftelse af lovforslag om 
tilsyn i børn og unge udvalget den 24. november 2021

3. Hvilke ændringer indebærer forslaget?
I forbindelse med udvalgsbehandlingen af ny ramme for kvalitetsopfølgning 
og tilsyn bad Børn og Unge udvalget om en orientering og drøftelse af status 
for det kommende lovforslag om tilsyn i dagtilbud i efteråret 2021. På den 
baggrund er punktet sat på dagsordenen til udvalgsmødet den 24. november 
2021.

Drøftelsen på udvalgsmødet vil tage afsæt i en kort gennemgang af centrale 
elementer i lovforslaget samt tids- og procesplan for inddragelse og politisk 
beslutning.

På rådmandsmødet gennemgås slides til præsentation til udvalget mundtligt. 

4. Økonomiske konsekvenser af forslaget
-

5. Videre proces og kommunikation
Forklæde, uddrag fra lovforslag samt slides til præsentation fremsendes til 
udvalgsmøde på baggrund af drøftelse og godkendelse på rådmandsmøde. 

Bilag 1: Lovforslag om tilsyn
Bilag 2: Bemærkninger til lovforslag om tilsyn

BØRN OG UNGE
Pædagogik og Forebyggelse
Aarhus Kommune

Dagtilbud
Grøndalsvej 2
8260 Viby J

Telefon: 41 85 93 14
Direkte telefon: 30 52 68 73

Direkte e-mail:
lohebu@aarhus.dk

Sagsbehandler:
Louise Heltborg Budde
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 Forslag 

til 

Lov om ændring af dagtilbudsloven 

(Minimumsnormeringer i daginstitutioner og styrket tilsyn med dagtilbud) 

 

§ 1 

 

I dagtilbudsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1326 af 9. september 2020, som 

ændret ved § 1 i lov nr. 1162 af 8. juni 2021, foretages følgende ændringer: 

 

1.  § 5 affattes således: 

»§ 5. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med daginstitutioner efter § 19, 

stk. 2-5, den kommunale og private dagpleje efter § 21, stk. 2 og 3, obliga-

toriske læringstilbud efter § 44 a og puljeordninger efter §§ 102 og 103, jf. 

lovens afsnit II, II a og V. Tilsynet skal omhandle det pædagogiske indhold 

i tilbuddene, jf. §§ 5 a og b, samt den måde opgaverne udføres på, herunder 

at de rammer og eventuelle prioriterede indsatser, der er fastsat efter § 3 a, 

efterleves.  

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre rammer for til-

synet. Kommunalbestyrelsen skal beskrive, hvordan tilsynet med det pæda-

gogiske indhold efter stk. 1, sidste pkt. tilrettelægges, og som led heri be-

skrive og offentliggøre  

1) hvordan kommunen anvender anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg og 

sikrer uvildighed i tilsynet, jf. § 5 a, stk. 2 og 3,  

2) hvordan kommunen anvender data, herunder observationer i tilsynet, jf. 

§ 5 a, stk. 4 og 5, 

3) processen ved iværksættelse af skærpet tilsyn og ved udarbejdelse af en 

handleplan, jf. § 5 b, stk. 3-5. 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal som minimum hvert andet år offentlig-

gøre en tilsynsrapport for alle daginstitutioner efter § 19, stk. 2-5, og pulje-

ordninger efter §§ 101 og 102. For daginstitutioner med flere enheder efter 

§ 19, stk. 6, skal der minimum hvert andet år offentliggøres en tilsynsrapport 

for hver enhed. For dagplejen efter § 21, stk. 2 og 3, skal der minimum hvert 

andet år offentliggøres én samlet tilsynsrapport for hele dagplejen. Tilsyns-

rapporten skal offentliggøres i det enkelte dagtilbud.  

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet i fritidshjem og 

klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til børn og unge efter 

lovens afsnit III og IV og den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder at 
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de mål og rammer, der er fastsat efter § 3, efterleves. Kommunalbestyrelsen 

skal fastsatte og offentliggøre rammer for tilsynet.«.  

 

2. Efter § 5 indsættes: 

 

»Tilsyn med det pædagogiske indhold 

§ 5 a.  Tilsyn med det pædagogiske indhold i dagtilbud, der er omfattet af § 

5, stk. 1, skal ske med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag i 

den pædagogiske læreplan, jf. § 8, stk. 2.  

Stk. 2. Tilsynet skal tilrettelægges, så der både foretages anmeldte og uan-

meldte besøg i alle dagtilbud omfattet af § 5, stk. 1.  

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sikre uvildighed i tilsynet.  

Stk. 4. Tilsyn med det pædagogiske indhold skal føres med inddragelse af 

både kvalitative og kvantitative data, herunder skriftlig dokumentation fra 

tidligere tilsynsbesøg, jf. § 5 b, stk. 2, samt den løbende dialog med dagtil-

buddet. Såfremt der tidligere har været iværksat et skærpet tilsyn med dag-

tilbuddet, og der eventuelt også har været udarbejdet en handleplan, jf. § 5 

b, stk. 3-5, skal viden herfra i relevant omfang indgå i grundlaget for det 

enkelte tilsynsbesøg.  

Stk. 5. Kommunen skal som led i tilsynsbesøget efter § 5, stk. 1, sidste pkt., 

gennemføre observationer i alle dagtilbud.  

Stk. 6. Kommunen skal som led i tilsynsbesøget efter § 5, stk. 1, sidste pkt. 

indgå i dialog med lederen og medarbejdere.  

 

 

§ 5 b. Kommunen skal efter et tilsyn med det pædagogiske indhold, jf. § 5, 

stk. 1, sidste pkt., indgå i dialog med lederen af dagtilbuddet om vurderingen 

af den pædagogiske kvalitet i læringsmiljøerne. Kommunen skal orientere 

forældrebestyrelsen om vurderingen af den pædagogiske kvalitet i lærings-

miljøerne.   

Stk. 2. Kommunen skal skriftligt dokumentere tilsynet med kvaliteten i de 

pædagogiske læringsmiljøer. Den skriftlige dokumentation skal, i det om-

fang det er relevant, give konkrete anvisninger på opfølgende tiltag, som er 

drøftet med lederen af dagtilbuddet.  

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal iværksætte skærpet tilsyn, hvis det vur-

deres, at den pædagogiske kvalitet i læringsmiljøerne eller andre forhold i 

dagtilbuddet giver anledning til bekymring.  

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal iværksætte skærpet tilsyn og udarbejde 

en handleplan, hvis det vurderes, at den pædagogiske kvalitet i læringsmil-
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jøerne eller andre forhold i dagtilbuddet giver anledning til alvorlig bekym-

ring. Skærpet tilsyn og handleplan skal iværksættes i umiddelbar forlæn-

gelse af, at de alvorligt bekymrende forhold er konstateret.  

Stk. 5. Handleplanen skal udarbejdes i dialog med lederen og forældrebesty-

relsen i det enkelte dagtilbud og skal beskrive, hvordan der skal arbejdes 

med at styrke den pædagogiske kvalitet i læringsmiljøerne eller andre for-

hold i dagtilbuddet, og hvordan der skal følges op herpå.«.   

  

 

3. Efter § 19 indsættes: 

»§ 19 a. Kommunalbestyrelsen skal sikre en normering i kommunale, selv-

ejende og udliciterede daginstitutioner efter § 19, stk. 2-4, og puljeordninger 

efter §§ 102 og 103, som indebærer, at der minimum er ét pædagogisk per-

sonale pr. tre børn i alderssvarende daginstitutioner til 0-2 årige og ét pæda-

gogisk personale pr. seks børn i alderssvarende daginstitutioner til 3-årige 

og indtil skolestart.  

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at børn under tre år indgår i norme-

ringen efter stk. 1, så der er ét pædagogisk personale pr. tre børn frem til den 

1. i måneden efter, at barnet er fyldt tre år.  

Stk. 3. Normeringen efter stk. 1 og 2 i kommunale, selvejende og udlicite-

rede daginstitutioner efter § 19, stk. 2-4, og puljeordninger efter §§ 102 og 

103, skal opgøres som et årligt gennemsnit i kommunen.   

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at normeringen efter stk. 1 og 2 i 

privatinstitutioner efter § 19, stk. 5, mindst svarer til den gennemsnitlige 

normering i kommunen, jf. stk. 3.   

Stk. 5. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om 

opgørelsesmetode for normeringen i daginstitutioner efter stk. 1 og 2.«.  

 

4. I § 83, stk. 2, ændres »mindst 75 pct.« til: » mindst 71 pct.«. 

 

 

§ 2 

 

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2022, jf. dog stk. 2 og 3. 

Stk. 2. § 1, nr. 3 og nr. 4 træder i kraft den 1. januar 2024. 

Stk. 3. § 1, nr. 2, 3 og 4 finder ikke anvendelse for Helsingør Kommune og 

Rebild Kommune, der er omfattet af § 8 i lov nr. 880 af 12. maj 2021 om 

velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet. For disse kom-

muner finder de hidtil gældende regler anvendelse indtil den 30. september 

2024.  
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Endelig foreslås det, at minimumstilskudsprocenten til privat pasning til en 

privat pasningsordning nedsættes til 71 pct. Det kommende lovkrav om mi-

nimumsnormeringer er målrettet børn i daginstitutioner, og de afsatte midler 

vil således betyde mere pædagogisk personale i de kommunale, selvejende 

og udliciterede daginstitutioner, puljeordninger og privatinstitutioner. Idet 

det kommunale minimumstilskud til privat pasning til en privat pasnings-

ordning er reguleret med udgangspunkt i kommunens billigste budgetterede 

nettodriftsudgift pr. plads eksklusiv udgifter til støttepædagog i et dagtilbud 

til samme aldersgruppe er det i aftalen om minimumsnormeringer af 5. de-

cember 2020 aftalt at nedjustere den lovfastsatte procentsats for det kom-

munale minimumstilskud, så det afspejler, at private pasningsordninger ikke 

skal leve op til det kommende lovkrav om minimumsnormeringer.  

Det foreslås, at kravet om minimumsnormeringer i daginstitutioner, herun-

der den foreslåede ændring af tilskudsprocenten til privat pasning til en 

privat pasningsordning, ikke vil skulle omfatte Rebild Kommune og Hel-

singør Kommune. Disse to kommuner er velfærdsaftalekommuner og der-

med omfattet af lov nr. 880 af 12. maj 2021 om velfærdsaftaler på dagtil-

budsområdet og folkeskoleområdet, som løber indtil den 30. september 

2024. Forslaget indebærer, at Rebild Kommune og Helsingør Kommune 

vil blive omfattet af de nye krav fra den 1. oktober 2024, når velfærdsafta-

leforsøget udløber.  

3.2. Styrket tilsyn med dagtilbud 

3.2.1. Gældende ret 

Kommunalbestyrelsen har efter dagtilbudslovens § 3 a, stk. 1 ansvaret for 

dagtilbuddene.  

Det følger af dagtilbudslovens § 5, stk. 1, at kommunalbestyrelsen skal føre 

tilsyn med indholdet af tilbuddene efter dagtilbudsloven og den måde, 

hvorpå opgaverne udføres.  

Kommunalbestyrelsens tilsynsforpligtelse retter sig både mod det indholds-

mæssige i dagtilbuddene, samt på hvilken måde opgaverne udføres i dagtil-

buddene. Herunder falder også tilsyn med de økonomiske forhold i dagtil-

buddet, legepladssikkerhed, brandforhold, hygiejne, sundhed mv.  

Kommunalbestyrelsen skal efter dagtilbudslovens § 5, stk. 2 endvidere fast-

sætte og offentliggøre rammerne for tilsynet.  

Kommunalbestyrelsens pligt til at føre tilsyn omfatter kommunale og selv-

ejende daginstitutioner, udliciterede daginstitutioner og privatinstitutioner 

efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2-5, herunder enheder i daginstitutioner, 
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sprogstimuleringstilbud i form af en plads i et dagtilbud 30 timer om ugen, 

jf. § 11, stk. 8, kommunal og privat dagpleje efter § 21, stk. 2 og 3, obliga-

toriske læringstilbud efter § 44 a, og puljeordninger efter §§ 101 og 102.  

Kommunalbestyrelsen skal endvidere føre tilsyn med dagplejelignende pri-

vate pasningsordninger og institutionslignende private pasningsordninger 

efter dagtilbudslovens §§ 78 og 79. Kommunen skal endvidere føre tilsyn 

med private pasningsordninger, hvor forældrene modtager et økonomisk til-

skud til ordningen efter dagtilbudslovens § 80, stk. 1. Det følger af dagtil-

budslovens § 81, stk. 1, at kommunalbestyrelsen skal godkende aftalen om 

privat pasning mellem forældrene og den private pasningsordning og føre 

løbende tilsyn med ordningen. Kommunalbestyrelsens løbende tilsyn med 

private pasningsordninger skal stå mål med tilsynet i et alderssvarende dag-

tilbud i kommunen.  

Det er inden for de lovfastsatte krav op til den enkelte kommune at organi-

sere og tilrettelægge tilsynet med tilbuddene i kommunen. 

3.2.2 Børne- og Undervisningsministeriets overvejelser  

Kommunernes tilsyn med dagtilbuddene spiller en central rolle for udvik-

lingen af den pædagogiske kvalitet i læringsmiljøerne. Samtidig har kom-

munens tilsyn også til formål at kontrollere, at dagtilbuddene har den for-

nødne pædagogiske kvalitet og efterlever gældende lovkrav, herunder kra-

vene i dagtilbudsloven, krav til brandsikkerhed, legepladssikkerhed mv.   

Kommunens tilsyn med tilbuddene efter dagtilbudsloven er i dag overordnet 

reguleret. Dette giver stort rum for tilpasning af tilsynet til lokale forhold, 

herunder bl.a. lokale organiseringer af dagtilbudsområdet, rammer for dag-

tilbud mv. Dette indebærer imidlertid også en risiko for, at tilsynet på tværs 

af kommuner organiseres og prioriteres meget forskelligt, så tilsynet med 

dagtilbuddene ikke alle steder i tilstrækkelig grad bidrager til og understøtter 

den løbende kvalitetsudvikling af dagtilbuddene. Herudover er der også en 

risiko for, at tilsynet ikke opfanger og dermed reagerer på kritisable forhold, 

så kommunen dermed ikke har tilstrækkelig viden om de tilbud, som ikke 

har den nødvendige kvalitet.  

Det er Børne- og Undervisningsministeriets vurdering, at den foreslåede 

ordning med nye minimumskrav til kommunernes tilsyn og etableringen af 

et statsligt rejsehold tilsammen vil kunne være betydningsfulde faktorer i 

forhold til at kunne øge den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddenes lærings-

miljøer.  
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Herudover er det ministeriets vurdering, at forslaget også vil styrke kommu-

nernes myndighedsudøvelse i form af kontrol med, at dagtilbuddene efter-

lever relevante lovkrav, og at dagtilbuddene har den fornødne pædagogiske 

kvalitet.  

Kommunerne vil med de aftalte minimumskrav fortsat have et stort kom-

munalt råderum for tilpasning af tilsynet til lokale forhold. De nye mini-

mumskrav vil således udstikke en ramme, som samtidig er så fleksibel, at 

kommunerne har mulighed for at prioritere tilsynsressourcerne de steder, 

hvor der er størst behov.  

De foreslåede styrkede krav til kommunernes tilsyn med dagtilbuddene vil 

ikke ændre ved ansvarsfordelingen, idet det fortsat er kommunalbestyrelsen, 

som har det fulde ansvar for dagtilbuddene.  

 

3.2.3 Den foreslåede ordning 

Det foreslås, at kommunernes tilsyn med dagtilbuddene styrkes ved, at der 

indføres nye lovgivningsmæssige minimumskrav til tilsyn med det pædago-

giske indhold i daginstitutioner, herunder obligatoriske læringstilbud samt 

dagplejen og puljeordninger.  

Den foreslåede styrkelse af tilsynet vil skulle have fokus på den pædagogi-

ske praksis, herunder det pædagogiske personales interaktion med børnene 

mv, hvor denne praksis vil skulle ses og vurderes i sammenhæng med for-

målsbestemmelsen for dagtilbud.  

Den foreslåede styrkelse af kommunernes tilsyn med det pædagogiske ind-

hold i dagtilbuddene vil skulle indgå som et vigtigt led i at understøtte den 

løbende udvikling af den pædagogiske kvalitet i læringsmiljøerne, ligesom 

det foreslåede styrkede tilsyn også vil have til formål at styrke kommunens 

myndighedsudøvelse i form af kontrol med, at dagtilbuddene efterlever gæl-

dende lovkrav.  

Det foreslås, at kommunens tilsyn med dagtilbuddene vil skulle ske med 

udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag i den pædagogiske lære-

plan.  

Herudover foreslås det, at kommunen skal føre både anmeldte og uanmeldte 

tilsynsbesøg, og at kommunen skal sikre uvildighed i tilsynet.  

Det foreslås endvidere, at tilsynet med det pædagogiske indhold vil skulle 

føres med inddragelse af både kvalitative og kvantitative data, herunder 
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skriftlig dokumentation fra tidligere tilsynsbesøg og den løbende dialog, der 

har været med det konkrete dagtilbud.  

Det foreslås, at kommunen skal gennemføre observationer i alle dagtilbud, 

og at kommunen under tilsynsbesøget vil skulle indgå i dialog med lederen 

og medarbejdere. 

Herudover foreslås det, at kommunen efter hvert tilsynsbesøg vil skulle gå 

i dialog med lederen af dagtilbuddet om vurderingen af den pædagogiske 

kvalitet i læringsmiljøerne, ligesom det foreslås, at kommunen skal orien-

tere forældrebestyrelsen om denne vurdering.  

Det foreslås videre, at kommunen skriftligt skal dokumentere vurderingen 

af den pædagogiske kvalitet i læringsmiljøerne. Det foreslås herudover, at 

den skriftlige dokumentation, hvis det vurderes relevant, skal give konkrete 

anvisninger på opfølgende tiltag, som har været drøftet med lederen af det 

enkelte dagtilbud.  

Det foreslås videre, at kommunalbestyrelsen vil skulle iværksætte skærpet 

tilsyn, hvis det vurderes, at den pædagogiske kvalitet i læringsmiljøerne el-

ler andre forhold i tilbuddet giver anledning til bekymring. Det foreslås vi-

dere, at kommunalbestyrelsen skal iværksætte skærpet tilsyn samt udarbejde 

en handleplan, hvis det vurderes, at pædagogiske kvalitet i læringsmiljøerne 

eller andre forhold i tilbuddet giver anledning til alvorlig bekymring.  

Endelig foreslås det, at kommunalbestyrelsen minimum hvert andet år skal 

udarbejde og offentliggøre en tilsynsrapport for de enkelte daginstitutioner 

og enheder i daginstitutioner og puljeordninger samt en samlet tilsynsrap-

port for dagplejen, som skal bidrage til gennemsigtighed med den pædago-

giske kvalitet i dagtilbuddene i kommunen. Det foreslås endvidere, at det 

enkelte dagtilbud vil skulle offentliggøre tilsynsrapporten.  

Det foreslås endvidere, at kommunalbestyrelsen skal beskrive og offentlig-

gøre kommunens rammer for tilsynet, herunder hvordan kommunen anven-

der anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg, hvordan de sikrer uvildighed i til-

synet, hvordan de anvender observationer i tilsynet, grundlaget for og tilret-

telæggelsen af iværksættelse af skærpet tilsyn og udarbejdelsen af en hand-

leplan med henblik på opfølgning. 

Kommunalbestyrelsens skal i henhold til gældende ret føre løbende tilsyn 

med private pasningsordninger, hvortil forældrene modtager tilskud efter 

dagtilbudslovens § 83, hvor det er et krav, at kommunalbestyrelsens tilsyn 

skal stå mål med tilsynet i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Det 
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foreslåede krav om at indføre minimumskrav til kommunens tilsyn med det 

pædagogiske indhold vil således medføre, at kommunens tilsyn med de pri-

vate pasningsordninger ligeledes vil blive styrket.  

Det foreslås, at de nye krav til kommunernes tilsyn med det pædagogiske 

indhold, herunder tilsynet med de fysiske rammer, der understøtter de pæ-

dagogiske læringsmiljøer, ikke vil skulle omfatte Rebild Kommune og 

Helsingør Kommune. Disse to kommuner er velfærdsaftalekommuner, 

som er omfattet af lov nr. 880 af 12. maj 2021 om velfærdsaftaler på dag-

tilbudsområdet og folkeskoleområdet, som løber indtil den 30. september 

2024. Det foreslås, at Rebild Kommune og Helsingør Kommune vil blive 

omfattet af de nye krav til kommunernes pædagogiske tilsyn mv. fra den 1. 

oktober 2024, når velfærdsaftaleforsøget udløber.  

4. Økonomiske konsekvenser og implementeringskonsekvenser for det 

offentlige 

Lovforslaget skønnes at have økonomiske konsekvenser for kommunerne. 

Konkret vil lovforslaget medføre kommunale merudgifter som følge af ind-

førelsen af lovbundne minimumsnormeringer i daginstitutioner og styrkel-

sen af det kommunale tilsyn med dagtilbud.  

Der er afsat 1.567,1 mio. kr. (2021-pl) i 2024 og frem til lovbundne mini-

mumsnormeringer, idet lovbundne minimumsnormeringer kræver ansæt-

telse af mere pædagogisk personale i 2024 og frem. Derudover er der afsat 

30 mio. kr. (2021-pl) i 2022 og frem til en styrkelse af det kommunale tilsyn 

med dagtilbud.  

Lovforslagets kommunaløkonomiske konsekvenser skal forhandles med 

kommunerne i henhold til Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT-prin-

cippet). 

Lovforslaget vedrører ikke regionerne eller staten og har derfor ikke økono-

miske eller administrative konsekvenser for regionerne eller staten.  

Det vurderes i øvrigt, at lovforslaget følger principperne for digitaliserings-

klar lovgivning. 

5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 

Forslaget kan have indirekte konsekvenser for de private pasningsordninger. 

Forslaget vil betyde, at det lovfastsatte minimumstilskud til privat pasning 

bliver nedjusteret, idet de private pasningsordninger ikke skal efterleve det 

foreslåede krav om minimumsnormeringer. Da tilskuddet til privat pasning 

er et minimumstilskud, vil det være op til den enkelte kommune at beslutte, 
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om de vil nedjustere det konkrete tilskud til pasningsordningerne i kommu-

nen, så det afspejler, at de private pasningsordninger ikke skal leve op til 

minimumsnormeringer. Forslaget vil kunne betyde, at de private pasnings-

ordninger i nogle kommuner vil kunne få et lavere tilskud.  

Forslaget om minimumsnormeringer kan desuden få administrative konse-

kvenser for erhvervslivet. Det foreslåede krav om, at kommunalbestyrelsen 

vil skulle sikre, at privatinstitutioner opfylder samme normeringsniveau, 

som det gennemsnitlige niveau i kommunens egne daginstitutioner vil i lig-

hed med i dag f.eks. kunne ske ved, at kommunen beder privatinstitutionen 

om at indsende dokumentation for dette hvert år.  

De administrative konsekvenser for erhvervslivet vurderes dog at udgøre 

under 4 mio. kr., og kvantificeres derfor ikke. 

Det er vurderingen, at principperne for agil erhvervsrettet regulering ikke er 

relevante.  

6. Administrative konsekvenser for borgerne 

Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 

7. Klimamæssige konsekvenser 

Lovforslaget har ikke klimamæssige konsekvenser. 

8. Miljø- og naturmæssige konsekvenser 

Lovforslaget har ikke miljø- og naturmæssige konsekvenser. 

9. Forholdet til EU-retten 

Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter. 

10. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 

[Et udkast til lovforslag har perioden fra den 1. september 2021 til 24. sep-

tember 2021 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisati-

oner m.v.]: 

 

Børnerådet, Børne- og Kulturchefforeningen (BKF), Børne- og Ungdoms-

pædagogernes Landsforbund (BUPL), Børnenes Bureau, Daginstitutioner-

nes LandsOrganisation (DLO), Danmarks Statistik, Dansk Erhverv, Dansk 

Industri, Danske Handicaporganisationer (DH), Det Centrale Handicapråd, 

Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig (DSSV), FOA  

Fag og Arbejde, fobu, Forældrenes Landsorganisation (FOLA), KL, 

Landssammenslutningen af Foreninger for Selvstændige Børnepassere, 

Landsorganisationen Danske Daginstitutioner, Rådet for Børns Læring, 

Selveje Danmark og Spifo. 
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