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Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om dataindberetnin-

ger på dagtilbudsområdet 

Hermed sendes ovennævnte udkast til bekendtgørelse i ekstern høring. 

 

Regeringen indgik den 5. december 2020 aftale med Radikale Venstre, 

Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om minimumsnor-

meringer. Af aftalen fremgår, at dagtilbudsportalen skal udvides med 

flere kvalitetsindikatorer og fra 2023 skal normeringer på institutionsni-

veau kunne opgøres og udstilles. Datagrundlaget for dagtilbudsportalen 

har imidlertid ikke i dag den tilstrækkelige kvalitet og dækningsgrad til, at 

dette kan realiseres. Derfor er det aftalt, ”at det skal sikres, at der eksisterer 

det fornødne lovgrundlag, så datakvaliteten bl.a. på institutionsniveau og i forhold til 

fordelingen af personale mellem børnealdersgrupper kan forbedres.” 

 

Børne- og Undervisningsministeriet har derfor igangsat et lovgivnings-

spor med henblik på at forbedre kvaliteten af data på dagtilbudsområdet. 

Lovforslag om ændring af dagtilbudsloven med hjemmel til indsamling 

af data, inklusiv bemyndigelse til børne- og undervisningsministeren til 

udstedelse af bekendtgørelse på området, er fremsat d. 26. marts 2021, 

og bliver pt. behandlet i Folketinget.  

 

Konkret indeholder bekendtgørelsen følgende nye krav: 

1. Der bliver pligt til at ajourføre stamoplysninger i dagtilbudsregiste-

ret for kommunale såvel som private tilbud, hvilket vurderes cen-

tralt for at kunne lave opgørelser af bl.a. normeringer på instituti-

onsniveau 

2. Der stilles krav om at benytte dagtilbudsregistrets institutionsnumre 

til indberetning af data om børn og personale, og der indføres mere 

ensartede formatkrav til systemleverandører. 

 

Databekendtgørelsen og de dertilhørende datainstrukser følger den nu-

værende datamodel for dagtilbudsregisteret, men dagtilbudsregistret er i 
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dag frivilligt at benytte. Langt de fleste kommunale dagtilbud er allerede i 

dag oprettet i registreret som led i implementeringen af AULA på dagtil-

budsområdet, mens dækningsgraden er noget mindre for private dagtil-

bud.  

 

Data til bl.a. normeringsstatistikken hos Danmarks Statistik trækkes i al 

væsentlighed fra administrative systemer, herunder kommunale pladsan-

visnings- og lønsystemer. Dette vil fortsat være tilfældet fremover, om-

end de nye formatkrav vil medføre tilpasninger hos systemleverandø-

rerne. Kravene ventes dog på sigt at gøre datavalideringen lettere for bl.a. 

kommuner. 

 

Udover bekendtgørelsesudkastet er vedlagt tilhørende udkast til datain-

strukser, som nærmere specificerer de konkrete indberetningskrav som 

følger af bekendtgørelsen. Når bekendtgørelsen er trådt i kraft vil datain-

strukserne blive offentliggjort på Børne- og Undervisningsministeriets 

hjemmeside. 

 

Ikrafttræden af bekendtgørelsen forudsætter, at lovforslaget om at ind-

føre en hjemmel i dagtilbudsloven til indsamling af data, inklusiv bemyn-

digelse til børne- og undervisningsministeren til udstedelse af bekendtgø-

relse på området, vedtages i Folketinget. Bekendtgørelsen foreslås at 

træde i kraft sammen med hjemlen i dagtilbudsloven d. 1. juli 2021. 

 

Eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen bedes sendt til andrea.nel-

lemann.lade@stil.dk senest fredag d. 4. juni 2021 kl. 12.00. Eventuelle 

spørgsmål til udkastet kan rettes til undertegnede.  

 

Udkast til bekendtgørelsen, dette brev samt høringsliste offentliggøres i 

øvrigt på høringsportalen.  

 

 

Med venlig hilsen 

Jacob Hartmann Sørensen 

Kontorchef 

Kontor for data på dagtilbud og grundskole 

Tlf.: +45 40 19 95 83 

E-mail: Jacob.Hartmann.Sorensen@stil.dk 

 

 


