Fra: Charlotte Meibom <chme@sm.dk>
Dato: 12. december 2018 kl. 15.52.21 CET
Til: Liselotte Birkholm <lib@vesthimmerland.dk>
Emne: SV: Kommunalbestyrelsesn kompetencer
Kære Liselotte Birkholm,
Du har rettet henvendelse til Børne- og Socialministeriet vedrørende dagtilbudslovens regler om privat pasning.
Ministeriet kan ikke forhold sig til den konkrete sag, men kan vejledende udtale følgende:
Reglerne om privat pasning er fastsat i dagtilbudslovens §§ 80-85.
Det følger af dagtilbudslovens § 78, at etablering og drift af en privat pasningsordning kræver tilladelse fra
kommunalbestyrelsen, hvis der modtages mere end to børn. Det følger af dagtilbudslovens § 79, stk. 1, at der
kan gives tilladelse til op til 5 børn, hvis pasningen foregår i privat hjem.
Kommunalbestyrelsen skal efter dagtilbudslovens § 80, stk. 1, give forældre med børn i alderen 24 uger og frem
til skolestart mulighed for at vælge et tilskud til privat pasning i stedet for en plads i dagtilbud.
Det følger af dagtilbudslovens § 81, stk. 1, at kommunalbestyrelsen skal godkende aftalen om privat pasning
mellem forældrene og den private pasningsordning og føre løbende tilsyn med ordningen. Godkendelsen er en
forudsætning for, at forældrene kan modtage et økonomisk tilskud til brug for pasningsordningen. Som en del af
godkendelsen skal kommunen sikre, at de personlige forudsætninger hos den private børnepasser og de fysiske
rammer, hvor pasningen skal foregå, er forsvarlige, ligesom kommunen skal godkende de økonomiske forhold i
aftalen.
Kommunens vurdering af, om en privat pasningsordning kan godkendes, skal bero på en konkret og individuel
vurdering af den samlede pasningsordning, herunder hensynet til barnets behov. Kommunen kan således ikke
opstille generelle regler for godkendelse af private pasningsordninger, som tilsidesætter den konkrete
individuelle vurdering, der skal ligge til grund for godkendelsen af den enkelte pasningsaftale.
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