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Børne- og Socialministeriet 
Kontor for dagtilbud 

Vanløse, d. 22. maj 2019 
 
Høringssvar vedr. ny bekendtgørelse om dagtilbud – Sagsnr.: 2019-2139 
 
Spifo takker for muligheden for at fremkomme med bemærkninger til det fremsendte udkast til ny 
bekendtgørelse om dagtilbud. 
 
Vore bemærkninger til de to tilføjelser/justeringer i bekendtgørelsen er følgende: 
 
1) Nye regler for tilskud, frokost og bleer i forhold til børn i obligatorisk læringstilbud (§ 45). 
 
Ingen bemærkninger. 
 
2) Justering af tilbagefaldsreglen ved beregning af administrationstilskud til privatinstitutioner (§ 15).  
 
Vi hilser justeringen af tilbagefaldsreglen velkommen og har ingen bemærkninger til de konkrete ændringer 
i dagtilbudsbekendtgørelsen eller den omtalte ændring i momsrefusionsbekendtgørelsen.  
 
Med de ovennævnte ændringer bliver privatinstitutioner, der modtager administrationstilskud efter 
”Tilbagefaldsreglen”, fuldt økonomisk kompenseret for den merudgift som Skattestyrelsens afgørelse om, 
at der skal lægges moms administrationsydelsen, har medført. 
 
Derimod bliver privatinstitutioner, der modtager administrationstilskud efter hovedreglen i 
Dagtilbudslovens §38, stk. 2 (”Administrationstilskuddet svarer til det gennemsnitlige 
administrationstilskud pr. barn, som kommunalbestyrelsen giver til selvejende og udliciterede 
daginstitutioner i kommunen.”), ikke økonomisk kompenseret i forhold til deres tilsvarende nye merudgift 
som følge af, at der nu skal lægges moms på administrationsydelsen.  
 
Dette er efter Spifo´s opfattelse et stort problem, der stiller netop disse institutioner økonomisk ringere 
end såvel privatinstitutioner med tilskud efter tilbagefaldsreglen som selvejende daginstitutioner med 
driftsoverenskomst, der modtager administrationstilskud efter hovedreglen (DTL, §35, stk. 2). 
 
Ovennævnte er formentlig ikke en ”forskelsbehandling” som yderligere justeringer i 
Dagtilbudsbekendtgørelsen kan rette op på, men noget må kunne gøres for at eliminere problemstillingen.  
 
Spifo vil derfor opfordre Ministeriet til at tage initiativer, der kan reducere problemet; Eksempelvis v/ 
ændringer i Vejledning om dagtilbud eller udsendelse af ”hyrdebrev” til kommunerne om, at 
administrationstilskuddet til privatinstitutioner, der modtager tilskuddet i h.t. hovedreglen, bør forhøjes på 
samme måde, som administrationstilskud der udbetales efter tilbagefaldsreglen.  
  
 
Med venlig hilsen 
 
Morten Kyst 
seniorkonsulent 
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