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Oversigt: Ny lovgivning på dagtilbudsområdet 

Den 28. februar fremsatte ministeren lovforslag til en række ændringer af Dagtilbudsloven samt konsekvensændringer i Folkeskoleloven. Loven er 3. behandlet og 
vedtaget i Folketinget den 24. maj. Hovedparten af ændringerne træder i kraft den 1. juli 2018

I nærværende notat gennemgås ændringsforslagene i oversigtsform med fokus på betydningen for Holbæk Kommune indholdsmæssigt og økonomisk.  Desuden gøres 
der kort status på forberedelserne til implementeringen af lovændringerne. 

Ændringsforslagene er opdelt i to hovedtemaer: Styrket kvalitet i dagtilbud, samt Øget fleksibilitet og valgfrihed for forældre.

Ud for de enkelte forslag er der en farvemarkering med enten grøn eller rød. Grøn markerer, at ”her er vi godt med i forberedelserne”. Rød markering er udtryk for, at 
lovforslaget kræver mere specifikke handlinger og/eller beslutninger, som ikke er igangsat på nuværende tidspunkt – og som blandt andet har afventet vedtagelsen af 
loven.        

1. Styrket kvalitet i dagtilbud
Den ny dagtilbudslov betoner høj kvalitet i dagtilbud og et sammenhængende børneliv. Kommunalbestyrelserne har fortsat ansvaret for dagtilbuddene, men til forskel 
fra tidligere bliver de overordnede mål for dagtilbuddene nu fastsat på nationalt plan. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre rammer for dagtilbuddene. 
Som led i dette arbejde skal prioriterede indsatser på området beskrives og det skal i den sammenhæng sikres, at de fastsatte rammer og prioriterede indsatser 
medvirker til udmøntning af kommunernes sammenhængende børnepolitik. 
Fastsættelsen af rammerne og de prioriterede indsatser skal blandt andet træffes med udgangspunkt i den politiske drøftelse af dagtilbudsområdet, der skal finde sted 
hvert andet år. 

Betydning for Holbæk Kommune Status på forberedelse og 
implementering

Økonomiske konsekvenser

1.1.Bedre sammenhænge i kommunens indsats for 
de 0-6årige

I den nationale politiske aftale om ”Stærke dagtilbud 
– alle børn skal med i fællesskabet” betones det, at 
der er behov for at skabe en større og mere tydelig 
sammenhæng og kontinuitet i 0-6-årige børns
liv. 

Det daværende Byråd vedtog i 
2016 en fælles ramme for 
samarbejdet om børns læring og 
trivsel.

Rammen for samarbejdet 
udspringer af kommunens børne- 
og ungepolitik og sætter retning 

Med afsæt i byrådets vedtagelsen 
af rammen for samarbejdet om 
børns læring og trivsel har 
dagtilbud, skoler og 
Børneindsatsen som centrale 
aktører arbejdet med, at realiserer 
rammen. 

Samlet for alle kommuner 
skønnes det fra ministeriets side, 
at forslaget vil medføre 
merudgifter på 5,3 mio. kr. i 2018 
og på 1,8 mio. kr. i 2019 og årligt 
herefter som følge af 
administrative merudgifter i 
forbindelse med fastsættelse af 
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Som led heri skal kommunalbestyrelsen fastsætter 
retningslinjer for samarbejdet om barnet, Herunder 
om videregivelse af relevante oplysninger om børn 
mellem forskellige instanser og tilbud.  

Et tværministerielt udvalg arbejder pt. med forslag 
til, hvordan videregivelsen af relevante oplysninger 
om barnet kan ske så hensigtsmæssigt, smidigt og 
ubureaukratisk som muligt og med inddragelse af 
forældrene. 

for, hvordan samarbejdet mellem 
de fagprofessionelle indbyrdes og 
med forældrene skal forløb 
(værdier og organisering).
 
Udgangspunktet er, at forældrene 
altid i videst muligt omfang er 
inddraget og medvirkende. Hvilket 
også understøtter en 
uproblematisk videregivelse af 
relevante informationer.

Organiseringen i de fire dagtilbuds- 
og skoleområder understøtter 
desuden et sammenhængende 
(lærings-)forløb for alle børn.      

Vi er nået et godt stykke vej, men 
der er også plads til forbedringer – 
og temaet ”sammenhæng i 
indsatsen” bør også fremover 
været et prioriteret indsatsområde 
med udgangspunkt i den 
besluttede ramme.

Desuden anbefales det, at der som 
led i en evt. kommende revision af 
de to strategier for dagtilbud og 
skoler særskilt sættes fokus på 
hvordan, der skal arbejdes videre 
med et sammenhængende 
læringsforløb for alle børn fra 0-16.     

retningslinjer for samarbejdet 
mellem den kommunale 
sundhedspleje og dagtilbud og 
dagtilbud og skole samt andre 
relevante aktører.

Set i en Holbæk kontekst er det 
forudsat, at det øgede fokus på 
sammenhæng i indsatsen betyde, 
at udgiften til specialindsatser 
reduceres.   

 

1.2.Justering af formålsbestemmelsen

Dagtilbudslovens formålsbestemmelse for dagtilbud 
fastsætter dagtilbuddenes primære opgaver.
I lovforslaget er formålsbestemmelsen udformet, så 
der skabes sammenhæng til den nye ramme for den 
pædagogiske læreplan i dagtilbud. 

Det foreslås i relation hertil, at det fastsættes, at 
dagtilbuddene skal fremme børns trivsel, læring,
udvikling og dannelse gennem trygge pædagogiske 
læringsmiljøer.

For at understrege legens betydning og 
barndommens værdi forslås det ligeledes indskrevet, 
at legen er grundlæggende, og at der skal tages 

Den ny formålsbestemmelse 
matcher på mange måder det 
børne- og læringssyn, som 
udtrykkes i Holbæk Kommunes 
strategi for fremtidens dagtilbud – 
og den retning, der i dag arbejdes 
ud fra i dagtilbuddene på baggrund 
af de senere års udviklingsarbejde.

Det pædagogiske arbejde i 
kommunens dagtilbud bestræber 
sig på at etablere et læringsmiljø 
for alle børn, der er baseret på et 
bredt læringsbegreb, hvor børnene 
er medskabere af egen læring 

Ledere og TR’er på 
dagtilbudsområdet er hen over 
vinteren præsenteret for de 
væsentligste ændringer i den ny 
dagtilbudslov. 

Der er i den forbindelse blandt 
andet blevet arbejdet med, hvad 
den ny formålsbestemmelse mere 
konkret betyder. Primært centret 
om betoningen af 
børneperspektivet og legens 
betydning, samt 
dannelsesbegrebet.

Ingen direkte økonomisk 
betydning
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udgangspunkt i et børneperspektiv. 

Desuden forslås det, at det fastsættes i 
formålsbestemmelsen, at dagtilbud og forældre i 
samarbejde skal sikre børn en god overgang fra hjem 
til dagtilbud samt mellem dagtilbud.

(inddragelse af børneperspektivet. 

Det pædagogiske personale har 
ansvaret for at støtte, guide og 
udfordre børnene, både når der er 
tale om børne- og vokseninitierede 
aktiviteter, samt ved spontane og 
planlagte situationer i form af leg, 
aktiviteter og rutiner.

Som led i det videre arbejde med 
den ny styrkede pædagogiske 
læreplan skal der arbejdes videre 
med den ”fokusjustering”, som 
forslaget til ny 
formålsbestemmelse er udtryk for 
– og som også skal afspejles endnu 
tydeligere i den pædagogiske 
praksis.       

1.3.En styrket pædagogisk plan

Den pædagogiske læreplan udgør rammen
for det pædagogiske arbejde og har
til formål at sikre øget læring, trivsel og
udvikling for alle børn. 

Kommunalbestyrelsens arbejde med udvikling af 
dagtilbudsområdet skal derfor tage afsæt i
læreplanernes pædagogiske grundlag.

Kommunalbestyrelsen skal ikke længere godkende 
den pædagogiske læreplan eller drøfte dagtilbuddets 
evalueringer af læreplanen. I stedet skal 
kommunalbestyrelsen hvert andet år sikre en politisk 
drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet.

Kravet om en skriftlig pædagogisk læreplan
gælder alle dagtilbud. 

Som led i udarbejdelsen af nye pædagogiske 
læreplaner ophæves kravet om, at det enkelte 
dagtilbud skal opstille mål for børns læring inden for 

Det ny ”koncept” for en styrket 
pædagogisk læreplan spiller fint 
sammen med den tilgang, som der 
arbejdes med i dagtilbuddene.

Revisionen af de nuværende 
pædagogiske læreplan i de fire 
områder har afventet 
lovændringerne og har derfor 
været udskudt siden etableringen 
af de fire områder.     

Fagcenteret, lederne og 
repræsentanter for medarbejderne 
arbejder sammen om, at udvikle en 
overordnet plan for, hvordan 
realiseringen af den styrkede 
pædagogiske læreplan skal 
tilrettelægges. Herunder hvordan 
der sikres en bred inddragelse og 
involvering af alle medarbejdere. 

Lovforslagets betoningen af en 
styrket, systematisk og udviklende 
evalueringskultur ligger fint i tråd 
med hidtidige indsatser og ikke 
mindst arbejdet med, at 
dokumentation og evaluering skal 
gøre en forskel (meningsfuld).

Evalueringskulturen skal dog 
yderligere styrkes i de kommende 
år både. Både hvad angår metode 
og systematik.       

Ændringen af lovgivningen ift. 
den pædagogiske læreplan 
bygger på en forudsætning om, at 
det ikke medfører ekstraopgaver 
for kommunerne, og at 
ændringerne skal løses inden for 
den nuværende økonomiske 
ramme. Nye opgaver skal dermed 
erstatte tidligere kommunale 
opgaver.

I praksis betyder det i Holbæk 
konteksten, at arbejdet med 
realiseringen af den styrkede 
pædagogiske læreplan bør have 
en høj prioritet for at sikre det 
nødvendige fokus – og dermed 
resultater. 
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hvert læreplanstema. Kravet ”afløses af” at Børne- og 
socialministeren bemyndiges il at udarbejde 
indholdsbeskrivelsen for hvert tema samt til at 
fastsætte to overordnede læringsmål for hvert.

Det betones, at en styrket, systematisk og udviklende 
evalueringskultur er afgørende, hvis realiseringen af 
den styrkede pædagogiske læreplan skal lykkes. 

Det kræver blandt andet, at det pædagogiske 
personale og ledelsen i dagtilbuddene løbende 
foretager pædagogisk dokumentation og evaluerer 
sammenhængen mellem det pædagogiske 
læringsmiljø og børnenes trivsel, læring og udvikling.

Arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan 
skal igangsættes ved lovens ikrafttræden den 1. juli 
2018. Den lovgivningsmæssige ramme for den 
pædagogiske læreplan skal være implementeret i 
dagtilbuddene senest to år efter lovens ikrafttræden.

1.4.Krav om læringsfokus i SFO og fritidshjem indtil 
undervisningspligten indtræder

Lovforslaget betyder, at der i SFO ved tidlig SFO start 
enten skal arbejdes med børnehaveklassens 
kompetenceområder eller temaerne i den 
pædagogiske læreplan.

Der er aktuelt kun meget få 
skoleafdelinger, hvor der er tidlig 
SFO start. Forslaget har derfor på 
nuværende tidspunkt kun meget 
begrænset betydning for Holbæk 
Kommune.

Hvis der træffes anden beslutning 
om tidlig SFOstart får det en mere 
omfattende betydning.
  

Forslag om tidlig SFOstart indgår 
pt. i budgetprocessen (budget 
2019).

Det forudsættes i 
bemærkningerne til lovforslaget, 
at der er behov for at 
kompetenceudvikle 
medarbejderne i SFO med henblik 
på, at kunne løfte opgaven. 

Samlet set for kommunerne er 
merudgiften skønnet til 3,2 mio. 
kr. i 2018, 3,1 mio. kr. i 2019 og 
0,5 mio. kr. i 2020 til 
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opkvalificering af det 
pædagogiske personale i SFO.

1.5.Bedre kvalitet i private pasningsordninger

Lovforslaget betyder, at private pasningsordninger 
skal indrette arbejdet, så det fremmer børns læring 
gennem pædagogiske læringsmiljøer. Lovforslaget 
skal ses i lyset af, at der ikke tidligere har været 
formuleret specifikke krav til det pædagogiske miljø i 
de private pasningsordninger.  

Dertil skal det kommunale tilsyn med 
pasningsordningerne styrkes, og betegnelsen ”privat 
pasningsordning” skal indgå i alle private 
pasningsordningers navn.

Forud for godkendelsen af pasningsordningen
skal forældrene gøres bekendte med kommunens 
retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud efter 
tilskuddet af den private pasningsordning ophører.

De nye regler og krav til private pasningsordninger
er alene gældende for aftaler om private 
pasningsordninger, de indgås fremadrettet

Indenfor Holbæk Kommune er der 
relativt mange private 
pasningsordninger. 

Det er de pædagogiske ledere i 
dagplejen, der har ansvaret for 
tilsynet med de private 
pasningsordninger – og ændringen 
hilses her velkommen, da den giver 
et endnu bedre grundlag for 
tilsynet.  

Holbæk Kommunes rammer for 
tilsyn med dagtilbud er under 
revision og forventes politiske 
behandlet indenfor de næste 3-4 
måneder.

I forslaget til reviderede rammer er 
der taget højde for de 
lovgivningsmæssige ændringer.

Forslaget om bedre kvalitet i 
private pasningsordninger 
skønnes samlet set for 
kommunerne at medføre 
merudgifter på 5,1 mio. kr. i 2018 
og på 10,3 mio. kr. i 2019 og årligt 
herefter som følge af øget 
kommunalt tilsyn.
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2. Øget fleksibilitet og valgfrihed for forældre

Betydning for Holbæk Kommune Status på forberedelse og 
implementering

Økonomiske konsekvenser

2.1.Styrket forældreindflydelse i 
forældrebestyrelser

Udgangspunktet for forslaget er, at 
forældreindflydelsen i forældrebestyrelser i både 
dagpleje og daginstitutioner skal styrkes. Konkret 
fremgår det af bemærkningerne at 
minimumskompetencen
skal udvides, så forældrebestyrelsen fastsætter 
principper for samarbejdet mellem dagtilbud og 
hjem.

Det forslås ligeledes, at forældre med børn i 
dagtilbud der består af flere enheder skal have ret til 
at være repræsenteret i forældrebestyrelsen via
en forældrerepræsentant fra den enhed deres barn 
går i.

Forslaget har kun begrænset 
betydning for Holbæk Kommune.

I forvejen har 
forældrebestyrelserne i Holbæk 
Kommuner jf. 
styrelsesvedtægterne for de 
kommunale dagtilbud maksimum 
kompetence.

Det er ligeledes fastsat i 
styrelsesvedtægterne, at 
forældrebestyrelsen består af en 
repræsentant fra hvert børnehus, 
således, at alle enheder er sikret en 
repræsentation.  

Ingen
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2.2.Styrket mulighed for forældre til at ønske og få 
konkret dagtilbud

Lovforslaget betyder, at forældre skal have mulighed 
for at stå på venteliste til et bestemt 
dagtilbud/enhed - og også selv om de fået plads 
andetsteds. 

Dette gælder også for opskrivning til pladser i andre 
kommuner.  

Ændringen vedr. opskrivning og overflytning til 
ønskeplads først træde i kraft den 1. januar 2019.

Holbæk Kommune opererer ikke 
med opskrivning og venteliste til 
kommunens dagtilbud, da 
forældrene selv booker en plads i 
det ønskede børnehus/dagplejer.

Hvis der ikke er ledigt det 
pågældende sted kan forældrene 
bede om at blive adviseret, når der 
er plads med henblik på booking.

Det vurderes, at Holbæk 
Kommunes bookingsystem som 
udgangspunkt lever op til det 
kommende lovkrav.

Det gælder også for borgere, der er  
bosiddende udenfor Holbæk 
Kommune og som ønsker en 
dagtilbudsplads i Holbæk 
Kommune (frit valg over 
kommunegrænser).   

Det forudsættes, at kommunerne 
vil få en ekstraudgift i forbindelse 
med tilpasning af kommunens 
systemer vedrørende 
opskrivning,
optagelse og overflytning.

Det er vurderingen, at 
lovændringen kun i begrænset 
omfang vil berøre Holbæk 
Kommune.

2.2.1. Ændrede godkendelseskriterier

Lovforslaget betyder

1. At kommunerne forpligtes til at behandle 
ansøgninger om godkendelse af 
privatinstitutioner umiddelbart efter 
ansøgningen er modtaget. 

2. At privatinstitutioner fremadrettet skal leve op til 
de gældende krav og kriterier senest seks 
måneder efter, at kommunalbestyrelsen har 
offentliggjort nye godkendelseskriterier.

Ændringerne har kun betydning for institutioner, der 
godkendes efter lovforslaget er trådt i kraft.

Ansøgninger om oprettelse af 
privatinstitutioner behandles 
løbende i Holbæk Kommune og 
denne del af lovændringen får ikke 
betydning for kommunen. 

I de gældende 
godkendelseskriterier stilles der 
følgende generelle krav for at 
kunne opnås godkendelse:
 Bygningsgodkendelse fra 

kommunens 
bygningsmyndigheder. 

 Overholdelse af gældende 
lovgivning på 
dagtilbudsområdet. 

 Dokumentation for 
pædagogisk uddannelse af 
daglig leder. 

Der er igennem de seneste 4-5 år 
etableret et løbende og tættere 
samarbejde med de private 
daginstitutioner, der er beliggende 
i Holbæk Kommune. Blandt andet i 
tilknytning til tilsynet med 
institutionerne.

Det generelle indtryk er, at de 
private institutioner langt hen er 
vejen er opmærksomme på 
Holbæk Kommunes politiker på 
området og selv om de jf. 
godkendelseskriterierne ikke er 
direkte forpligtiget til at følge dem, 
så lægger de sig som udgangspunkt 
op af dem. 

   

Ingen
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 Dokumentation for konceptets 
forretningsmæssige soliditet. 

Endvidere er det et krav, at den 
private institution indgår i et 
samarbejde med Børneindsatsen 
og andre kommunale 
myndigheder. 

Medmindre Holbæk Kommune 
fremadrettet ønsker at stille mere 
specifikke krav til de private 
institutioner, så vil lovændringen 
ikke få betydning.   
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2.2.2. Justering af driftstilskud

Det foreslås at give kommunerne mere fleksibilitet til 
at fastsætte niveauet for driftstilskud til 
privatinstitutioner, så kommunen kan beslutte at yde 
et driftstilskud til privatinstitutioner, der alene
baseres på udgifterne til en plads i en alderssvarende 
daginstitution, såfremt kommunens udgifter til 
alderssvarende daginstitutioner er højere end 
udgiften til dagpleje. 

Holbæk Kommunes tilskud er i 
forvejen beregnet på baggrund af 
udgifterne til en plads i en 
alderssvarende daginstitution.

Kommunen kan vælge, at 
tilskuddet i stedet beregnes ud 
fra et (vægtet) gennemsnit af 
udgiften til en plads i både 
dagpleje og daginstitution.

Det vil i givet fald betyde en 
mindre reduktion i 
driftstilskuddet til 0-2 års 
pladserne i de private 
institutioner.

Såfremt der ændres 
beregningsmetode vil det betyde 
en besparelse for Holbæk 
Kommune på 0,6 mio. kr. fra 
2019.     

2.2.3. Justering af bygningstilskud
Det foreslås at ændre lovgivningen, så kommunerne 
får mulighed for at yde et højere bygningstilskud til 
privatinstitutioner end det tilskud, som 
dagtilbudsloven i dag giver mulighed for.

Holbæk Kommune fastsætter 
bygningstilskuddet med baggrund i 
de % satser, der fremgår af 
dagtilbudsloven. 

Kommunen kan vælge at øge 
bygningstilskuddet med de deraf 
følgende ekstraudgifter.
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2.3.Kombinationstilbud til familier med skæve 
arbejdstider

Det fremgår af det fremsatte lovforslag, at 
kommunen skal tilbyde enlige forældre og 
forældrepar, hvor begge har et dokumenteret 
arbejdsbetinget behov for pasning uden for 
dagtilbuddenes almindelige åbningstid, et 
kombinationstilbud.

Kombinationstilbuddet giver familier mulighed for at 
kombinere pasning i dagtilbud med privat pasning 
uden for dagtilbuddets åbningstider. 
Kombinationstilbuddet indebærer, at barnet kan få 
en deltidsplads i et dagtilbud, samtidig med at 
forældrene modtager et tilskud fra kommunen til 
fleksibel pasning.

Et kombinationstilbud kan ikke samlet overstige, 
hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et 
dagtilbud i kommunen.

Holbæk Kommune har ikke på 
nuværende tidspunkt et sådant 
tilbud – og har derfor heller ikke 
erfaringer med, hvor stor 
efterspørgslen i givet fald vil være.   

Kræver politisk beslutning.

Der skal findes og politisk besluttes 
en model for deltidspladser. Se 
ligeledes forslag 2.5. 

En fuldtidsplads er jf. lovforslaget 
defineret som den fulde åbningstid 
i et dagtilbud, der som et 
gennemsnit i Holbæk Kommune 
udgør 52 timer ugentligt. Ved et 
kombinationstilbud skal den 
fleksible pasning minimum udgøre 
10 timer pr. uge. Tilsammen må 
deltidstilbudet og den fleksible 
pasning ikke overstige de 52 timer.  

Samlet set for alle kommuner 
skønnes det, at forslaget om 
kombinationstilbud til familier 
med skæve arbejdstider vil 
medføre merudgifter på 2,5 
mio.kr. i 2018 og 4,4 mio. kr. i 
2019 og årligt herefter. Blandt 
andet som følge af en stigning i 
antallet af godkendelser af 
private passere, samt 
administrative merudgifter i 
forbindelse med ændringer i 
takster og tilskud for den enkelte 
familie.

Her i er ikke medregnet, at 
driften af deltidspladser 
erfaringsmæssigt er dyrere end 
fuldtidspladser, da 
basisudgifterne (bygning, ledelse, 
rengøring mm.)  ofte er det 
samme som ved en fuldtidsplads.

Der må derfor imødeses en 
merudgift. Men da behovet ikke 
er kendt, så er det ikke muligt at 
opgøre den. 

2.4.Mere fleksibilitet i ordningen vedrørende 
tilskud til pasning af egne børn

Ændringsforslaget betyder, at tilskudsperioden til 
pasning af egne børn kan deles op i to perioder samt 

Holbæk Kommune tilbyder ikke 
tilskud til pasning af egne børn. 

Forslaget har derfor ikke aktualitet 
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fordeles på begge forældre.   medmindre, der fremadrettet 
træffes beslutning om, at yde 
tilskuddet.

2.5.Ret til deltidspladser

Lovforslaget betyder, at forældre, som er på barsel, 
får ret til at få en deltidsplads på 30 timer om
ugen til ældre søskende, som går i daginstitution.

Deltidspladsen skal tilbydes i den daginstitution, hvor 
barnet allerede går, og deltidspladsen skal have en 
reduceret forældrebetaling Kommunerne skal 
dermed stille deltidspladser til rådighed i alle 
dagtilbud til de børn, der bliver berettiget til en 
deltidsplads.

Bemærk, at denne paragraf først træder i
kraft 1.1. 2019.

Kræver politisk beslutning.

Der skal findes og politisk besluttes 
en model for deltidspladser på 30 
timer om ugen.

Forslaget om ret til deltidsplads 
for forældre på barsels- eller 
forældreorlov skønnes samlet for 
kommunerne, at medføre 
merudgifter på 1,5 mio. kr. i 2019 
og årligt herefter som følge af 
administration i forbindelse med 
ændringer fra heltids- til 
deltidspladser og omvendt.

KL vil i suppleringsskrivelsen vedr. 
dagtilbud til sommer komme med 
en vejledning til, hvordan en 
reduceret forældrebetalingstakst 
for en deltidsplads kan beregnes.

Se desuden afsnit 2.5 
(ovenstående) om udgiften til 
deltidspladser.

3. Informationsportal
Informationsportalen er ikke en del af selve dagtilbudsloven, men indgår i aftaleteksten mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre. Det 
fremgår af aftaleteksten, at hensigten med etableringen af en ny informationsportal er, at det skal være mere gennemsigtigt for forældrene, når de skal vælge dagtilbud.
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Informationsportalen skal indeholde en række sammenlignelige data om dagtilbuddene i hele landet. Informationerne skal dermed være samlet på ét sted for alle 
landets dagtilbud og skal ifølge aftaleteksten præsenteres lettilgængeligt og overskueligt. Aftaleteksten lægger op til, at portalen skal indeholde informationer om blandt 
andet antal lukkedage, andelen af pædagoger, normeringer eller andelen af børn af anden herkomst end dansk.

Det er hensigten, at Informationsportalen skal linkes til kommunens eksisterende selvbetjeningssystemer, så forældrene har én samlet indgang til at danne sig et 
overblik over dagtilbudsområdet. Informationsportalen forventes igangsat 1. oktober 2018 i en første version med et mindre antal obligatoriske oplysninger.

4. Generelt om de økonomiske konsekvenser for kommunerne:
Ifølge bemærkningerne til lovforslaget skønnes det, at den samlede lovpakke medfører årlige merudgifter for kommunerne på 30,6 mio. kr. i 2018, 24,7 mio. kr. i 2019, 
22,1 mio. kr. i 2020 og 21,6 mio. kr. i 2021 og årligt herefter (2018 pris og lønniveau). 


