
    

Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk 
Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, 
Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye 
Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet, de fire 
grønne løsgængere og Partiet Fremad om 
forældrebetaling under genåbning (COVID-19) 

22. April 2020  

 

Regeringen har besluttet, at landets dagtilbud, SFO’er og klubber åbner 
fra den 15. april 2020. Forudsætningen for at åbne er, at tilbuddene kan 
overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 
 
Erfaringerne fra de første dage af genåbningen er, at en række kommu-
ner og tilbud hurtigt er klar til at tage imod børnene, mens andre har 
brug for lidt længere tid til at komme på plads, fx på grund af manglende 
kapacitet i kommunens og tilbuddenes lokaleforhold og udemuligheder. 
I lyset af dette har nogle kommuner valgt at reducere eller fjerne foræl-
drebetaling, mod at forældrene ikke anvender dagtilbud mv. 
 
Aftalepartierne er opmærksomme på, at private og kommunale tilbud 
lige nu står over for en stor og vigtig opgave med genåbningen af dagtil-
bud, SFO mv. for alle børn. Ud over trygheden og sikkerheden i og om-
kring familien, så er genåbningen af dagtilbuddene central for børnene. 
Det er i de første år, børn udvikler deres grundlæggende sociale og kog-
nitive kompetencer. Dagtilbuddene er med til at understøtte gode bør-
nefællesskaber og børns kompetencer – det gælder ikke mindst for ud-
satte børn. Genåbningen er også en vigtig forudsætning for, at der igen 
kommer gang i samfundet, fordi forældrene skal have passet deres 
børn. En række forældre oplever, at de som følge af begrænset åbnings-
tid eller et pasningstilbud, der ikke stilles til rådighed alle ugens dage, 
står i et krydspres mellem jobbet og børnepasningen. Kommuner, insti-
tutioner og medarbejdere har knoklet for at løse opgaven, og der er en 
fælles forventning og et fælles ønske om at arbejde frem mod at løse 
problemerne for de forældre, der kæmper med at få enderne til at mø-
des, så hurtigt som den nye situation tillader det. 
 
Aftalepartierne noterer sig, at det følger af dagtilbudslovens almindelige 
regler for forældrebetaling, at hvis en kommune ikke tilbyder en dagtil-
budsplads til forældre, der ønsker en plads til deres barn, vil forældre-
betalingen bortfalde for de forældre, som ikke får en plads i dagtilbud. 
Derudover bortfalder evt. særskilt betaling for frokost i de tilfælde, hvor 
der tidligere blev tilbudt frokost, og hvor der under genåbningen ikke 
tilbydes frokost. 
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På den anden side af COVID-19 skal vi fortsat have et stærkt velfærds-
samfund. Det er en fælles opgave at sikre dette. Aftalepartierne aner-
kender, at der vil være merudgifter forbundet med genåbning af dagtil-
bud, SFO mv. 
 
Aftalepartierne noterer sig, at regeringen, inden for rammerne af det 
kommunale selvstyre, vil sikre, at der tages de fornødne skridt, og at der 
er de nødvendige ressourcer til at finansiere indsatser i forhold til CO-
VID-19 i 2020. Merudgifter forbundet med genåbning af dagtilbud og 
SFO mv., herunder reduktion i forældrebetalingen, vil således indgå i en 
samlet forhandling med KL og Danske Regioner omkring COVID-19-rela-
terede udgifter. Kompensationen gives til kommunerne under et. 
 
Kompensationen omfatter både private og kommunale dagtilbud og fri-

tidsordninger (SFO, fritidshjem og klub) og omfatter merudgifter frem 

til den 11. maj, svarende til genåbningsperioden, jf. den gældende be-

kendtgørelse om genåbning. Der vil efterfølgende således blive fastsat 

en parallel statslig kompensation til SFO på fri- og privatskoler. Eventu-

elle udgifter til reduceret forældrebetaling i kommunerne før den 15. 

april vil ikke blive kompenseret.  

 

Aftalepartierne noterer sig og lægger vægt på, at regeringen allerede 

har givet tilsagn om ekstra midler til merudgifter til rengøring mv., og at 

dette omfatter både offentlige og private dagtilbud og skoler. 

 

En del familier er blevet påvirket økonomisk af krisen, fordi en eller 

begge forældre har mistet deres arbejde eller er blevet sendt hjem uden 

løn. Aftalepartierne har noteret sig, at familierne efter dagtilbudsloven 

under nærmere betingelser har mulighed for at få et økonomisk fri-

pladstilskud, der helt eller delvist kan fjerne forældrebetalingen. Aftale-

partierne vil i denne forbindelse understrege vigtigheden af, at kommu-

nerne behandler de indkomne ansøgninger hurtigt, så familierne kan få 

de tilskud, de er berettiget til, allerede fra den kommende måned. 

 

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk 

Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Li-

beral Alliance, Alternativet, de fire grønne løsgængere og Fremad indgik 

den 1. april 2020 en aftale om økonomisk hjælpepakke til efterskoler, 
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frie fagskoler m.fl. Aftalen indeholdt bl.a. et tilskud på 1.000 kr. pr. uge 

pr. elev til reduktion af forældre-/deltagerbetaling til kostskoletilbud, 

der er lukkede. Tilskuddet vedrørte 1. april til 30. april. Aftalepartierne 

er enige om, at tiltaget forlænges frem til og med den 10. maj 2020. 
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