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Kære Jesper Sigurdsson 

Børne- og Undervisningsministeriet har gennemlæst Svendborg Kom-

munes ansøgning af 15. marts 2019 om dispensation fra dagtilbudslovens 

regler om bedre fordeling i daginstitutioner. Konkret søger kommunen 

dispensation fra dagtilbudslovens § 23, stk. 4, for så vidt angår de to selv-

ejende daginstitutioner Byparkens Vuggestue og Børnegården Byparken.  

 

Børne- og Undervisningsministeriet skal indledningsvis oplyse, at mini-

steriet, som følge af Folketingsvalget den 5. juni 2019 samt den efterføl-

gende periode med regeringsdannelse, ikke har haft mulighed for at 

træffe afgørelse inden for de 3 måneder, som er den angivne sagsbehand-

lingstid. Ministeriet vil bestræbe sig på at træffe afgørelse så hurtigt som 

muligt.  

 

Efter gennemlæsning af ansøgningen har ministeriet følgende spørgs-

mål/bemærkninger, som Svendborg Kommune bedes forholde sig til:  

 

1. For hvilken periode søges der dispensation 

Det er anført i ansøgningen, at Svendborg Kommune søger dispen-

sation uden slutdato.  

 

Ministeriet skal hertil bemærke, at dispensation alene kan gives for en 

tidsafgrænset periode på som udgangspunkt 5 år, med mindre der er 

særlige forhold, der kan begrunde en længere dispensationsperiode, 

hvor længden af perioden afhænger af karakteren af de angivne for-

hold og tiltag, jf. bekendtgørelse om dagtilbud § 45, stk. 3, nr. 1-3.  

 

På denne baggrund bedes Svendborg Kommune angive en slutdato 

for den ønskede periode for dispensation. 

 

2. Særlige forhold, der vanskeliggør eller gør det særligt uhensigtsmæssigt for 
daginstitutionen at følge reglerne 

I ansøgningen har kommunen blandt andet angivet, at det vil med-

føre stigmatisering af de to daginstitutioner, hvis kommunen skal 
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leve op til kravet om, at der skal anvises to pladser ved anvisning til 

institutionerne. Det kan betyde, at grundlaget for driften af de to in-

stitutioner vil falde bort til skade for den indsats, som foregår for 

børn i og uden for det udsatte boligområde.  

 

De angivne forhold har en generel karakter, som kan siges at gælde 

for alle institutioner beliggende i udsatte boligområder.  

 

Svendborg Kommune bedes derfor uddybe og eller konkretisere, 

hvilke særlige forhold, der vanskeliggør eller gør det særligt uhen-

sigtsmæssigt for daginstitutionen at følge reglerne. 

 

3. Tiltag iværksat for at fremme børnenes dansksproglige kompetencer og øvrige 
læring samt modvirke, at børnene vokser op i parallelsamfund 

I ansøgningen er anført en række generelle indsatser på dagtilbuds-

området i Svendborg Kommune, herunder tidlig opsporing og 

sprogvurderinger/sprogstimulering, som de to institutioner er omfat-

tet af. Herudover er nævnt nogle konkrete lokalt prioriterede indsat-

ser i overskriftsform, ligesom der er vedhæftet bl.a. beskrivelser af 

projekterne HIPP-HOPP og Læsevenner. 

 

Det er på baggrund af de fremsendte dokumenter vanskeligt at vur-

dere, hvordan de beskrevne indsatser skal medvirke til at fremme 

særligt de pågældende 1-2 årige børns dansksproglige kompetencer 

og modvirke til at vokse op i parallelsamfund, herunder mødet med 

andre rollemodeller end de personer barnet møder i sit nærmiljø.  

 

På denne baggrund bedes Svendborg Kommune uddybe, hvilke tiltag 

der iværksættes for relevante 1-2 årige børn for at fremme særligt de 

dansksproglige kompetencer hos børnene i de to daginstitutioner, 

samt hvilke tiltag der iværksættes for at modvirke, at børnene vokser 

op i parallelsamfund.  

 

4. Milepæle, tiltag og lignende i dispensationsperioden 

I ansøgningen er angivet nogle elementer, som der skal følges op på i 

afrapporteringen til Børne- og Undervisningsministeriet. Her nævnes 

bl.a. det målrettede arbejde med sprog og kultur i de to dagtilbud 

samt indsatser for børn i mistrivsel.  

 

Som det fremgår af den udsendte orienteringsskrivelse til bekendtgø-

relse nr. 1633 af 18. december 2018 om dagtilbud, så skal kommunen 

indsende en statusafrapportering til Børne- og Socialministeriet (nu 

børne- og Undervisningsministeriet) hvert andet år i dispensationspe-

rioden. Herudover fremgør følgende: ”Statusafrapporteringen skal følge op 

på de kriterier, som er beskrevet i dispensationsansøgningen, og som daginstitutio-

nen eller enheden i daginstitutionen har fået dispensation på baggrund af, jf. pkt. 

1.4.3 ovenfor. Her kan fx være tale om tiltag og milepæle, som kommunalbesty-
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relsen har iværksat for det udsatte boligområde, tiltag og milepæle, som kommu-

nalbestyrelsen eller daginstitutionen har iværksat for børnene i den enkelte dagin-

stitution eller milepæle for det årlige nyoptag i daginstitutionen 

 

Svendborg Kommune bedes overveje, om de beskrevne milepæle, til-

tag og lignende, som er angivet i ansøgningen, har en sådan karakter, 

at der kan følges op på dem i afrapporteringen. 

 

5. Dispensation og ansøgning til lånepuljen 

Ministeriet kan se, at Svendborg Kommune ligeledes har indsendt 

ansøgning til lånepuljen til bedre fordeling i daginstitutioner for de 

samme to daginstitutioner. Ministeriet skal i denne sammenhæng 

henvise til, at det ikke er muligt både at opnå dispensation fra dagtil-

budslovens regler for bedre fordeling i daginstitutioner samt midler 

fra lånepuljen, jf. § 11 i bekendtgørelse nr. 196 af 28. februar 2019 

om lånepulje til bedre fordeling i daginstitutioner. Hvis en kommune 

tildeles midler fra lånepuljen og samtidig/på et senere tidspunkt får 

dispensation fra reglerne om bedre fordeling, skal kommunen tilba-

gebetale det lånte beløb. Følgende fremgår således af bekendtgørel-

sen for lånepuljen: ”Meddelte lånetilsagn bortfalder vedrørende daginstitutio-

ner eller enheder i daginstitutioner, hvortil der er meddelt dispensation fra dagtil-

budslovens § 23, stk. 4, eller § 26 a, stk. 1-10, til daginstitutionen eller enheden 

i daginstitutionen, jf. kapitel 9 i bekendtgørelse om dagtilbud.”  

 

Svendborg Kommune bedes derfor overveje, om kommunen ønsker 

at søge dispensation fra dagtilbudslovens regler om bedre fordeling i 

daginstitutioner eller søge midler fra lånepuljen.  

 

I det omfang ovenstående giver anledning til spørgsmål eller bemærknin-

ger er kommunen velkommen til at kontakte enten Thomas Rasmussen 

(25836404 / thor@sm.dk) eller Clara Albeck Japsen (25836401 / 

claj@sm.dk). 

 

Af hensyn til den videre behandling af Svendborg Kommunes ansøgning 

skal ministeriet anmode om de supplerende oplysninger hurtigst muligt.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Thomas Rasmussen 

Souschef 

Kontor for Dagtilbud 

Direkte tlf. +45 25 83 64 04 

thor@sm.dk 
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