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Høringsnotat vedr. bekendtgørelse om ansøgningspuljen 

til flere pædagoger til institutioner med mange børn i ud-

satte positioner (FL § 15.25.21.10.)  

 

 

1. Hørte myndigheder, organisationer mv. 
 
Udkast til bekendtgørelsesforslag blev den 21. december 2017 sendt i høring via Hø-
ringsportalen. Høringen sluttede den 24. januar 2018.  
 

Socialstyrelsen har modtaget høringssvar fra Børne- og Kulturchefforeningen, Børne- 
og Ungdomspædagogernes Landsforbund, FOA, Faaborg-Midtfyn Kommunes Center 
for Opvækst og Læring og Daginstitutionernes Landsorganisation. 

Nedenfor er punkterne i hvert enkelt høringssvar gengivet efterfulgt af Socialstyrel-
sens bemærkninger.  

Til orientering kan henholdsvis bekendtgørelse og vejledning tilgås via 

www.retsinformation.dk  

 

Link til bekendtgørelse 

Link til vejledning 

 

 

2. Høringssvar og bemærkninger 
 
2.1 Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) 

 

2.1.1 Bemærkning til bekendtgørelsens § 5, stk. 2 

Med henvisning til bekendtgørelsens § 5, stk. 2 bemærker BKF, at der er behov for at 

få præciseret, hvad der menes med enhed i formuleringen: ”Hvis en daginstitution 

består af flere enheder, er det den enkelte enhed, der ansøges på vegne af”.  

Socialstyrelsens svar vedr. bemærkningen til bekendtgørelsen § 5, stk. 2 

I vejledningen til ansøgningspuljen, uddybes det at: ”Hvis en daginstitution består af 

flere enheder, søger kommunen på vegne af den enkelte enhed og ikke den samlede 

institution. En daginstitution med flere enheder er som hovedregel kendetegnet ved, at 

daginstitutionen har flere enheder, der er fysisk adskilt fra hinanden på en måde, så 

børn og personale ikke i det daglige kan bevæge sig fra en enhed til de andre enheder 

i daginstitutionen. Samtidigt er der et samarbejde i den enkelte fysisk afgrænsede 

enhed omkring den daglige opgavevaretagelse, der er afgrænset til den pågældende 

enheds børnegruppe og personalegruppe”. 

Sagsnr. 

2018 - 1267 

 

Dato 

27-02-2018 

http://www.retsinformation.dk/
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=198654
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=199720
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Socialstyrelsen finder BKF’s kommentar imødekommet i ovenstående formulering i 
vejledningen. Socialstyrelsen finder på den baggrund ikke anledning til at ændre i 
bekendtgørelsen. 
 
2.1.2 Bemærkning til bekendtgørelsens § 7, stk. 1 
Med henvisning til bekendtgørelsens § 7, stk. 1 bemærker BKF, at kommunerne ikke 
har mulighed for at opgøre automatisk, om der er institutioner, som har minimum 25 
pct. børn, der lever op til tildelingskriteriet om enten fripladstilskud eller socialpædago-
gisk fripladstilskud. Det kræver manuel optælling, hvilket er administrativt omfattende.  
 
BKF sætter desuden spørgsmålstegn ved, om der kan sættes lighedstegn mellem 
forældrenes indtjening og børnenes udsathed.  
 
Derudover bemærker BKF, at det ikke fremgår om opgørelsen kun skal foretages på 
ansøgningstidspunktet, eller om det løbende skal kontrolleres at betingelsen overhol-
des.  
 
Socialstyrelsens svar vedr. bemærkningen til bekendtgørelsens § 7, stk. 1 
 
I forhold til BKFs bemærkning om, at opgørelsen af hvilke institutioner, som er omfat-
tet af tildelingskriterierne, er administrativt omfattende, bemærker Socialstyrelsen, at 
Socialstyrelsen udmønter ansøgningspuljer ud fra det politiske aftalegrundlag og med 
hjemmel i finansloven. Tildelingskriterierne fremgår af det politiske aftalegrundlag, jf. 
”Aftale om Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet”.  
 
I forhold til BKFs bemærkning om, hvorvidt der kan sættes lighedstegn mellem foræl-
drenes indtjening og børnenes udsathed, kan Socialstyrelsen oplyse, at det vil fremgå 
af vejledningen til ansøgningspuljen, at det er hensigten med ansøgningspuljen, at 
midlerne skal gå til institutioner, hvor der reelt er mange børn i udsatte positioner.  

Inden ansøgning bør kommunen derfor sikre sig at vurdere for hver daginstitution, om 

der reelt er mange børn i udsatte positioner i daginstitutionen og ikke eksempelvis 

institutioner med en høj andel forældre på SU.  

 

I vejledningen til ansøgningspuljen, vil det fremgå, at tilskuddet gives på baggrund af 
opgørelsen af antal udsatte børn på ansøgningstidspunktet. Fripladstilskud opgøres 
som et nedslag 1. september 2017, opgjort efter eventuel genberegning af fripladsen. 
Kommunerne skal ikke gentage opgørelsen, og tilskuddet bortfalder ikke på baggrund 
af ændring i sammensætningen af børn.  
Socialstyrelsen finder på den baggrund ikke anledning til at ændre i bekendtgørelsen. 
 
2.1.3 Bemærkning til bekendtgørelsens § 7, stk. 2 
 
Med henvisning til bekendtgørelsen § 7, stk. 2 bemærker BKF, at kommunen får en 
væsentlig administrativ opgave med at tælle fripladser op for alle institutioner inklusiv 
de private. 
 
Socialstyrelsens svar på bemærkning til bekendtgørelsens § 7, stk. 2 
 
Socialstyrelsen udmønter ansøgningspuljer ud fra det politiske aftalegrundlag og med 
hjemmel i finansloven. Tildelingskriterierne fremgår af det politiske aftalegrundlag, jf. 
”Aftale om Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet”.   
 
Socialstyrelsen finder på den baggrund ikke anledning til at ændre i bekendtgørelsen. 
Socialstyrelsen bemærker endvidere, at kommunerne er den eneste instans, der har 
adgang til oplysningerne om fripladstilskud for den enkelte institution. 
 
2.1.4 Bemærkning til bekendtgørelsens § 7, stk. 4 
 
Med henvisning til bekendtgørelsens § 7, stk. 4 bemærker BKF, at det er en selvfølge, 
at puljemidlerne skal komme oveni det årligt vedtagne budget for de kommunale dag-
institutioner, men at kommunerne ikke har mulighed for at sikre, at de private instituti-
oner ikke skærer ned på andre aktiviteter og sparer på det oprindelige budget. 
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Socialstyrelsens svar på bemærkning til bekendtgørelsens § 7, stk. 4 
 
I henhold til bekendtgørelsens § 5, stk. 3 gælder de forpligtelser, der påhviler kommu-
nen for så vidt angår rapportering, regnskab og revision også de private institutioner. 
De private institutioner skal dermed aflægge rapport, indsende regnskab og sikre revi-
sion af brugen af de tildelte midler til kommunen efter samme krav, som påhviler 
kommunen i henhold til kapitel 8 og 9 i bekendtgørelsen. 
 
2.1.5 Bemærkning til bekendtgørelsens § 7, stk. 5 
 
BKF bemærker, at Team Dagtilbud har fået en central rolle i at guide og dokumentere 
indsatsen i dagtilbud, der tildeles puljemidler. BKF ser det som en udfordring for kom-
munerne at beskrive projektets aktiviteter i deres ansøgning, når indsatsen først plan-
lægges sammen med Team Dagtilbud efter tildeling af puljemidler. BKF udtrykker 
desuden bekymring for, om der anvendes en fælles metodisk og faglig metode for 
indsatsen, og om der opstilles fælles mål og indikatorer. BKF finder det vigtigt, at de 
mange fagligheder i kommunerne er med til at definere den indsats, der sættes i gang, 
og at der anvendes forskellige metoder i indsatsen med at højne kvaliteten i den pæ-
dagogiske indsats for børn i udsatte positioner. 
 
Socialstyrelsens svar på bemærkning til bekendtgørelsens § 7, stk. 5 
 
I vejledningen til ansøgningspuljen, udfoldes Team Dagtilbuds rolle i guidning og do-
kumentation for indsatsen. Her vil det fremgå, at guidningen tager udgangspunkt i 
grundelementerne fra den styrkede pædagogiske læreplan og gennemføres som kon-
ferencer, temadage m.v. 
 
Dokumentationen vil tage udgangspunkt i nyt materiale til realisering af den styrkede 
læreplan, som udarbejdes af Danmarks Evalueringsinstitut for Børne- og Socialmini-
steriet. Materialet har til formål, at give institutionerne indblik i, hvordan de kan arbejde 
med elementer fra den styrkede pædagogiske læreplan. Institutionerne vil ikke blive 
pålagt dokumentation, der ikke er i tråd med eller rækker ud over den pædagogiske 
læreplan.  
 
Jf. bekendtgørelsens § 7 og § 8 stilles der ikke krav til kommunerne om at beskrive 
projektets aktiviteter i ansøgningen. 
 
Socialstyrelsen finder BKF’s bemærkning imødekommet i ovenstående. 
 
2.1.6 Bemærkning til bekendtgørelsens § 9 
 
BKF bemærker, at kravet om, at budgettet fordeles på måneder findes unødvendigt. 
BKF finder ikke, at kravet har værdi for børn eller personale i institutionerne eller for 
administrationen. 
 
Socialstyrelsens svar på bemærkning til bekendtgørelsens § 9 
 
Kravene om, at budgettet skal fordeles på måneder i det projektår, hvor projektet har 
udgifter, skal sikre, at tilskuddet udbetales i takt med forbruget, idet der ikke er adgang 
til forudbetaling. 
 
Endvidere bemærker Socialstyrelsen, at det vil fremgå af vejledningen til ansøgnings-
puljen, at tilskudsmodtagere først skal udarbejde budget efter kommunen har fået 
tilsagn om tilskud fra puljen.  
 
Kravene i bekendtgørelsens § 9 skal understøtte en god tilskudsforvaltning. Det er tale 
om et sædvanligt krav i Socialstyrelsens bekendtgørelser, som bl.a. er i overens-
stemmelse med Moderniseringsstyrelsens vejledning om effektiv tilskudsadministrati-
on.  
 
Socialstyrelsen finder på baggrund af ovenstående ikke anledning til at ændre i be-
kendtgørelsen. 
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2.1.7 Bemærkning til bekendtgørelsens § 16 og § 17 
 
Med henvisning til bekendtgørelsens § 16 og § 17 foreslår BKF at lette administratio-
nen af puljemidlerne for kommunerne og Socialstyrelsen ved, at tilskuddet udbetales 
halvårligt i stedet for månedsvis, og at tilskuddet udbetales, når det er bevilget og ikke 
først efter anmodning om udbetaling fra tilskudsmodtager. 
 
Socialstyrelsens svar på bemærkning til bekendtgørelsens § 16 og § 17 
 
Idet der ikke er tilvejebragt en særlig hjemmel til forudbetaling i finansloven, skal Soci-
alstyrelsen sikre, at der ikke er væsentlig tidsmæssig forskydning mellem det tids-
punkt, hvor udgiften afholdes og udbetalingen. 
  
Den månedsvise udbetaling skal således sikre, at tilskuddet udbetales i takt med for-
bruget.  
 
Socialstyrelsen finder på den baggrund ikke anledning til at ændre i bekendtgørelsen. 
 
2.2 Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) 
 
2.2.1 Bemærkning til bekendtgørelsens § 7, stk.1, nr. 5 
 
Med henvisning til bekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 5 bemærker BUPL, at det fremgår, 
at ”daginstitutionernes indsats skal guides og dokumenteres af Team Dagtilbud i So-
cialstyrelsen. Rammen for dokumentationen fastlægges af Socialstyrelsen og tager 
udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan.” BUPL bemærker, at det bør 
fremgå tydeligt, at der ikke er tale om, at Socialstyrelsen kan pålægge institutionerne 
bestemte dokumentationsformater eller indsatser. 
 
Socialstyrelsens svar på bemærkning til bekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 5 
 
I vejledningen til ansøgningspuljen, vil Team Dagtilbuds rolle i guidning og dokumen-
tation for indsatsen fremgå. Her beskrives det, at guidningen tager udgangspunkt i 
grundelementerne fra den styrkede pædagogiske læreplan og gennemføres som kon-
ferencer, temadage m.v. 
Dokumentationen vil tage udgangspunkt i nyt materiale til realisering af den styrkede 
læreplan, som udarbejdes af Danmarks Evalueringsinstitut for Børne- og Socialmini-
steriet. Materialet har til formål, at give institutionerne indblik i, hvordan de kan arbejde 
med elementer fra den styrkede pædagogiske læreplan. Institutionerne vil ikke blive 
pålagt dokumentation, der ikke er i tråd med eller rækker ud over den pædagogiske 
læreplan.  
 
Socialstyrelsen finder BUPL’s kommentar imødekommet i vejledningen og finder på 
den baggrund ikke anledning til at ændre i bekendtgørelsen 
 
2.2.2 Generelle bemærkninger 
 
Bemærkning vedr. tildeling af midler 
BUPL bemærker, at det ville være hensigtsmæssigt, hvis det fremgik tydeligt af be-
kendtgørelsen, at der er tale om en treårig pulje, hvor midlerne tildeles for alle tre år 
på én gang. Bl.a. set i lyset af, at det fremgår af bekendtgørelsen, at overførsel af 
uforbrugte projektmidler mellem projektår kræver skriftlig ansøgning. 
 
Socialstyrelsens svar vedr. bemærkning om tildeling af midler 
 
I vejledningen til ansøgningspuljen, vil det fremgå, at ansøgningspuljen udmeldes for 
en treårig periode ad gangen.  
 
Socialstyrelsen finder på den baggrund ikke anledning til at ændre i bekendtgørelsen. 
 
Bemærkning vedr. overskydende midler 
 
BUPL bemærker, at det bør fremgå af bekendtgørelsen, hvad eventuelt overskydende 
midler skal anvendes til. BUPL anbefaler, at overskydende midler fordeles blandt de 
øvrige godkendte ansøgere. 
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Socialstyrelsens svar vedr. bemærkning om overskydende midler 
 
Socialstyrelsen har ikke hjemmel til at omfordele evt. overskydende midler i løbet af 
projektperioden til andre projektkommuner. Det er normal praksis, at evt. uforbrugte 
midler tilbageføres ved projektperiodens afslutning til fornyet prioritering ved finans-
lovsforhandlingerne.  
 
Socialstyrelsen finder på den baggrund ikke anledning til at ændre i bekendtgørelsen. 
 
2.3 FOA 
 
2.3.1 Bemærkning til bekendtgørelsens § 7 
 
FOA bemærker, at det er uklart, hvorvidt kravene til andel udsatte børn er baseret på 
enheds- eller institutionsniveau. FOA bemærker, at belastningsgraden i institutionerne 
bør beregnes ud fra børnesammensætningen på enhedsniveau. 
 
Socialstyrelsens svar vedr. bemærkning til bekendtgørelsens § 7 
 
Det fremgår af bekendtgørelsens § 5 stk. 2, at hvis en daginstitution består af flere 
enheder, er det den enkelte enhed, der ansøges på vegne af. 
 
I vejledningen til ansøgningspuljen, vil det fremgå at ”hvis en daginstitution består af 
flere enheder, søger kommunen på vegne af den enkelte enhed og ikke den samlede 
institution. En daginstitution med flere enheder er som hovedregel kendetegnet ved, at 
daginstitutionen har flere enheder, der er fysisk adskilt fra hinanden på en måde, så 
børn og personale ikke i det daglige kan bevæge sig fra en enhed til de andre enheder 
i daginstitutionen. Samtidigt er der et samarbejde i den enkelte fysisk afgrænsede 
enhed omkring den daglige opgavevaretagelse, der er afgrænset til den pågældende 
enheds børnegruppe og personalegruppe”.  
 
Socialstyrelsen finder FOA’s bemærkning imødekommet i vejledningen og finder på 
den baggrund ikke anledning til at ændre i bekendtgørelsen. 
 
2.3.2 Bemærkning til bekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 1 
 
FOA bemærker, at belastningsgraden alene beregnes ud fra andelen af børn hvis 
forældre får 1) mindst 80 pct. økonomisk fripladstilskud og/eller 2) en andel af social-
pædagogisk fripladstilskud efter dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 4. FOA mener, at 
belastningsgraden også bør baseres på børn, hvis forældre får hel eller delvis friplads 
efter § 43, stk. 1, nr. 2-5, således at børn med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse mv. 
tælles med i belastningsgraden. 
 
Socialstyrelsens svar vedr. bemærkning til bekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 1 
 
Socialstyrelsen udmønter ansøgningspuljer på baggrund af det politiske aftalegrund-
lag og med hjemmel i finansloven. Tildelingskriteriet fremgår af det politiske aftale-
grundlag for initiativet, jf. ”Aftale om Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fælles-
skabet”.  
 
Socialstyrelsen finder på den baggrund ikke anledning til at ændre i bekendtgørelsens 
§ 7, stk. 1, nr. 1. 
 
2.3.3 Bemærkning vedrørende bekendtgørelsens § 8, stk. 2 
 
FOA bemærker, at midlerne fordeles på baggrund af børnetallet i institutionerne. FOA 
finder det beklageligt, hvis fordelingsnøglen betyder, at små institutioner med en høj 
andel børn i udsatte positioner har ringere chance for at få tildelt ekstra hænder. 
 
Socialstyrelsens svar på bemærkning vedr. bekendtgørelsens § 8, stk. 2 
 
Det udslagsgivende for om en institution vil få midler er andelen af børn i udsatte posi-
tioner. Således har mindre institutioner ikke en ringere chance for at komme i betragt-
ning til midler. Midlerne fordeles derefter proportionelt efter enhedens størrelse målt 
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på antal børn. Socialstyrelsen udmønter ansøgningspuljer på baggrund af det politiske 
aftalegrundlag og med hjemmel i finansloven. Fordelingsnøglen fremgår af det politi-
ske aftalegrundlag for  
 initiativet, jf. ”Aftale om Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet”. 
 
Socialstyrelsen finder på den baggrund ikke anledning til at ændre i bekendtgørelsen. 
 
2.3.4 Bemærkning vedrørende bekendtgørelsens § 9, stk. 1, nr. 7 
 
Men henvisning til bekendtgørelsens § 9, stk. 1, nr. 7 bemærker FOA, at der ikke fin-
des statslige overenskomster for pædagoger og andet pædagogisk personale i dagtil-
bud. FOA bemærker, at pædagogisk personale, der ansættes under denne pulje løn-
mæssigt skal stilles lige med det øvrige pædagogiske personale i samme stillinger på 
institutionen. 
 
Socialstyrelsens svar på bemærkning vedr. bekendtgørelsens § 9, stk. 1, nr. 7 
 
Det er Socialstyrelsens praksis at anvende statslige overenskomster for tilsvarende 
eller sammenligneligt arbejde som grundlag for at sikre et rimeligt lønniveau i de pro-
jekter, der støttes.  
 
Socialstyrelsen finder på den baggrund ikke anledning til at ændre i bekendtgørelsen. 
 
2.3.5 Generel bemærkning vedr. uforbrugte midler 
 
FOA efterspørger tekst i bekendtgørelsen på, hvad der sker med uforbrugte midler 
 
Socialstyrelsens svar på bemærkning vedr. uforbrugte midler 
 
Det er normal praksis, at evt. uforbrugte midler tilbageføres ved projektperiodens af-
slutning til fornyet prioritering ved finanslovsforhandlingerne.  
 
 
 
2.4 Faaborg Midtfyn Kommune Center for Opvækst og Læring (FMK) 
 
2.4.1 Bemærkning til bekendtgørelsens § 7, stk. 1 
 
FMK bemærker, at opgørelse af økonomisk friplads vil kræve en manuel optælling. 
FMK bemærker desuden, at det ikke fremgår tydeligt på hvilket tidspunkt af året, op-
gørelsen skal laves. Tidspunktet kan have stor betydning for, hvem der evt. vil kunne 
komme i betragtning til puljen. 
 
Socialstyrelsens svar på bemærkning vedr. bekendtgørelsens § 7 stk. 1 
 
Socialstyrelsen udmønter ansøgningspuljer ud fra det politiske aftalegrundlag og med 
hjemmel i finansloven. Tildelingskriterierne fremgår af det politiske grundlag for initiati-
vet, jf. ”Aftale om Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet. 
 
I vejledningen til ansøgningspuljen, uddybes ansøgningsprocessen og proceduren for 
opgørelsen af antallet af udsatte børn. Af vejledningen vil det bl.a. fremgå, at friplads-
tilskud opgøres som et nedslag 1. september 2017, opgjort efter eventuel genbereg-
ning af fripladsen.  
 
Socialstyrelsen finder på den baggrund ikke anledning til ændring af bekendtgørelsen. 
 
2.4.2 Bemærkning til bekendtgørelsens § 7, stk. 1 
 
FMK bemærker, at tildelingskriterierne i puljen findes uhensigtsmæssige. FMK be-
mærker, at udsathed bør defineres bredere end forældrenes økonomiske grundlag og 
socialpædagogisk friplads for at sikre, at midlerne kommer de mest udsatte børn til 
gavn. FMK foreslår at inddrage PP/socialsager, forældrenes tilknytning til arbejdsmar-
kedet, sprog osv. 
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FMK bemærker, at det ville være gavnligt, hvis kommunen selv kunne anvende mid-
lerne i puljen, hvor der er størst behov, da sammensætningen af udsatte børn kan 
ændre sig fra år til år. 
 
Socialstyrelsens svar på bemærkning vedr. bekendtgørelsens § 7, stk. 1 
 
Socialstyrelsen udmønter ansøgningspuljer ud fra det politiske aftalegrundlag og med 
hjemmel i finansloven. Tildelingskriterierne fremgår af det politiske grundlag for initiati-
vet, jf. ”Aftale om Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet”. 
Socialstyrelsen kan oplyse, at det vil fremgå af vejledningen til ansøgningspuljen, at 
det er hensigten med ansøgningspuljen, at midlerne skal gå til institutioner, hvor der 
reelt er mange børn i udsatte positioner. Inden ansøgning bør kommunen derfor sikre 
sig at vurdere for hver daginstitution, om der reelt er mange børn i udsatte positioner i 
daginstitutionen og ikke eksempelvis institutioner med en høj andel forældre på SU. 

 
Socialstyrelsen finder på den baggrund ikke anledning til at ændre i bekendtgørelsen. 
 
2.4.3 Bemærkning til bekendtgørelsens § 7, stk. 4. 
 
FMK bemærker, at det ikke fremgår klart, om formuleringen ”Midlerne skal komme 
oveni det vedtagne årlige budget” vedrører kommunens eller institutionens budget. 
 
Socialstyrelsens svar på bemærkning vedr. bekendtgørelsens § 7, stk. 4 
 
§ 7, stk. 4 uddybes i vejledningen. Her uddybes det, at hensigten med formuleringen 
er at sikre, at midlerne anvendes til en reel opnormering, således at midlerne ikke 
anvendes til at modregne kommunalt tildelte midler og dermed reelt til en kommunal 
besparelse på budgettet. Det er dermed hensigten, at der er tale om en reel opnorme-
ring af personale i den pågældende daginstitution/enhed. Dermed er der også tale om 
en formulering, der både dækker det kommunale og institutionens budget.  
 
Socialstyrelsen finder Faaborg-Midtfyn kommunes bemærkning imødekommet i vej-
ledningen og finder på den baggrund ikke anledning til at ændre i bekendtgørelsen. 
 
2.4.4 Generel bemærkning vedr. administration af ansøgningspuljen 
 
FMK påpeger de administrative opgaver der, jf. bekendtgørelsen, er forbundet med 
ansøgning af puljen. FMK bemærker, at der er krav til ansøgning, afrapportering, ind-
beretning af oplysninger, regnskab og revision.  
 
Socialstyrelsens svar på bemærkning vedr. administration af ansøgningspuljen 
 
Socialstyrelsen er som tilskudsyder underlagt en række krav, der skal sikre god til-
skudsforvaltning i staten. Kravene til tilskudsyders forvaltning er fastsat dels i Finans-
ministeriets budgetvejledning og Finansministeriets Vejledning om effektiv tilskudsad-
ministration, dels i Rigsrevisionens vejledning ”Forvaltning og revision af offentlige 
tilskud” (april 2015) samt dels af de indholdsmæssige krav, der er defineret i finanslo-
ven og eventuelt politiske aftaler vedrørende den enkelte ansøgningspulje.  
 
Inden for disse rammer forsøger Socialstyrelsen at fastsætte så enkle regler som mu-
ligt, der sikrer, at styrelsen som tilskudsyder kan følge op på, om tilskuddet er anvendt 
til formålet, sparsommeligt og har (haft) den ønskede effekt. 
I forhold til regnskab og revision skal det bemærkes, at bekendtgørelsens bestemmel-
ser ikke er specifikke for denne pulje, men at der er tale om generelle bestemmelser. 
 
 
2.5 Daginstitutionernes Landsorganisation (DLO) 
 
2.5.1 Bemærkning til bekendtgørelsens § 7, stk. 1 
 
Med henvisning til bekendtgørelsens § 7, stk. 1 anbefaler DLO, at det bør konkretise-
res nærmere, hvorledes kommunen bør informere relevante dagtilbud individuelt og 
effektivt. DLO mener ikke, at det er nok, at kommunerne informerer på deres hjemme-
side. DLO opfordrer til, at institutioner, der kan påvise ikke at være blevet gjort op-
mærksom på muligheden for at søge, får kompensation herfor fra kommunen, eller at 
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der findes en alternativ måde at sikre, at kommunen orienterer relevante daginstitutio-
ner. 
 
Socialstyrelsens svar på bemærkning vedr. bekendtgørelsens § 7, stk. 1 
 
Socialstyrelsen udmønter ansøgningspuljer ud fra det politiske aftalegrundlag og med 
hjemmel i finansloven. Tildelingskriterierne fremgår af det politiske grundlag for initiati-
vet, jf. ”Aftale om Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet”.  
 
Socialstyrelsen bemærker, at det i vejledningen til ansøgningspuljen, vil det fremgå, at 
kommunen ved ansøgning skal bekræfte, at de har gjort private daginstitutioner op-
mærksomme på muligheden for at søge. Kommunen skal desuden bekræfte, at de 
har ansøgt på vegne af de private institutioner, der tilkendegiver accept af deltagelse.  
 
Socialstyrelsen finder på den baggrund ikke anledning til at ændre i bekendtgørelsen. 
 


