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Kravsspecifikation for private leverandører af 

dagtilbud 

Til private leverandører og andre interesserede 

 

Indledning  

Kravspecifikationen skal fungere som den konkrete udmøntning af lov-

givningen om etablering og drift af private dagtilbud, nærmere bestemt 

Dagtilbudsloven § 19 – 20 og § 36 – 40.  

Loven giver Albertslund Kommune mulighed for at fastsætte og beskrive 

de krav, kommunen ønsker at stille til egne kommunale institutioner og 

til private dagtilbud, etableret og drevet af private leverandører. 

  

Albertslund Kommune skal ifølge lovgivningen godkende oprettelse af en 

privat institution, hvis den opfylder betingelserne i dagtilbudsloven, 

kommunens kravspecifikation, samt alle relevante politikker inden for 

området. 

 Grundlaget skal beskrives i den ansøgning, den private leverandør frem-

sender til Børne- og Ungeforvaltningen. For at kunne blive godkendt som 

privat institution, skal det beskrives, hvordan man agter at leve op til de i 

kravspecifikationen beskrevne områder.  

Private leverandører må forvente, at godkendelsesproceduren tager op til 

3 mdr. Det skyldes, at det er Kommunalbestyrelsen, der godkender an-

søgningen, og der er et ordinært sagsforløb, der skal efterleves i den 

sammenhæng. I de tilfælde hvor ansøgningen ikke lever op til kravene, 

må godkendelsesproceduren forventes at tage længere tid end de tre 

måneder. 

  

Godkendelsesproceduren begynder først i det øjeblik ansøgeren har de-

poneret 30.000 kr. på kommunens konto. Pengene refunderes når Kom-

munalbestyrelsen har taget beslutning om godkendelse af ansøgningen, 

og beslutningen er meddelt ansøgeren. 

  

Hvis man som interesseret privat leverandør har spørgsmål til materialet 

og kravene, kan man henvende sig til den pædagogisk administrative 

konsulent i Institutionsafdelingen.  
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2.Generelt  

Overordnet set skal private leverandører efterleve de samme love, regler 

og rammer som kommunale dagtilbud. Forskellen er primært, at det pri-

vate dagtilbud har nogle andre frihedsgrader end kommunale dagtilbud i 

forhold til anvendelse af økonomi, herunder overskud og formue.  

Desuden indgår et privat dagtilbud ikke i den kommunale pladsanvisning, 

og kan derfor ikke forvente at kommunen anviser børn til institutionen. 

Det er op til driftsherren af det private dagtilbud at afgøre, om et privat 

dagtilbud senere skal nedlægges.  

 

Institutionen skal oprette en hjemmeside, hvor alle dokumenter er til-

gængelige på lige fod med de kommunale institutioner. 

 

Vedtægter 

Der skal udarbejdes vedtægter for den private institution, som vedlæg-

ges den konkrete ansøgning. Disse vedtægter skal blandt andet indehol-

de: formål, optagelseskriterier, opsigelsesvarsel, åbningstid, børneantal, 

forældreindflydelse, bestyrelseskonstruktion, anvendelse af eventuelt 

overskud 

 

Krav 

Private leverandører, der ønsker at oprette og drive private dagtilbud i 

Albertslund Kommune, er overordnet set forpligtet til at overholde den til 

enhver tid gældende kommunale kravspecifikation og efterleve følgende: 

• Den til enhver tid gældende lovgivning på området : 

• Dagtilbudsloven  

• Forvaltningsloven og offentlighedsloven, for så vidt det alene an-

går borgerrelaterede situationer 

• Byggelovgivningen  

• Planlovens bestemmelser vedr. placering af daginstitutioner  

• Arbejdsmiljøloven 

Herudover skal der tegnes de nødvendige forsikringer eksempelvis byg-

nings – og brandforsikring, indboforsikring, arbejdsskadeforsikring og der 

skal fremskaffes et virksomhedsregistreringsbevis fra Erhvervsselskabs-

styrelsen samt ibrugtagningstilladelse. 

 

Optagelsesregler 

Den private leverandør kan som udgangspunkt selv fastsætte antallet af 

børn i dagtilbuddet, dog skal det i forbindelse med godkendelsen i Kom-

munalbestyrelsen oplyses, hvor mange enheder, der søges godkendelse 

til.  
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Et privat dagtilbud fastsætter selv sine optagelses- og ventelistekriterier. 

De skal som minimum overholde gældende lovgivning om lige adgang, 

medmindre det i den af Kommunalbestyrelsen godkendte ansøgning fra 

en private leverandør fremgår, at optagelse eksempelvis begrænser sig 

til børn af forældre, der er ansat på en bestemt arbejds-

plads/virksomhed.  

  

Dagtilbuddet kan alene afvise optagelse, hvis der ikke er ledige pladser 

(her træder det private dagtilbuds ventelistekriterier i kraft – disse skal 

fremgå af dagtilbuddets vedtægter). Albertslund Kommune stiller krav 

om, at optagelses- og ventelistekriterierne er offentligt tilgængelige, fx 

via dagtilbuddets hjemmeside. 

  

Et privat dagtilbud er forpligtet til at optage børn med handicaps eller 

andre særlige problemstillinger. Afslag om optagelse af børn med særlige 

behov kan alene begrundes ud fra følgende kriterier: 

   

o At de fysiske rammer ikke er eller kan tilpasses barnets 

behov  

o At personalets kvalifikationer ikke matcher de faglige 

krav, der skal til for at sikre børn med særlige behov de 

nødvendige udviklingsmuligheder (et privat dagtilbud kan 

optage alligevel, og derefter ansøge Albertslund Kommune 

om støttepædagogressourcer).  

 

Det private dagtilbud skal tage kontakt til Albertslund Kommune, hvis det 

optager/har et barn indskrevet med særlige behov, således at Alberts-

lund Kommune kan vurdere behovet for særlige støtteforanstaltninger, 

herunder om det er hensigtsmæssigt, at barnet er optaget i det private 

dagtilbud.  

 

Albertslund Kommune kan ifølge Vejledning om dagtilbud kap.11.8.2. be-

slutte, at et barn med særlige behov skal flyttes fra et dagtilbud til et an-

det (kommunalt) dagtilbud, hvis det vurderes, at det private dagtilbud 

ikke vil være i stand til at varetage hensynet til barnets tarv og udvikling 

på en pædagogisk forsvarlig måde. 

 

Albertslund kommune gør opmærksom på, at ansatte i et privat tilbud er 

omfattet af reglerne om underretning til de sociale myndigheder.  

Det forventes, at den private institution forpligter sig til at deltage i det 

tværfaglige kommunale samarbejde omkring børn. 

 

Forældrebetaling 

Private dagtilbud er ikke omfattet af gældende regler om forældrebeta-

ling på max. 25 %. Der er således fri mulighed for at fastsætte forældre-
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betalingen i et privat dagtilbud. Det følger af, at forældrene træffer et op-

lyst valg mellem forskellige dagtilbud. 

De almindelige regler for tilskud til fripladser og søskendetilskud gælder 

også for børn og forældre i private dagtilbud og kan ikke overstige foræl-

drenes egenbetaling. 

 

Krav til kvalitet, rammer og pædagogisk indhold 

Private leverandører, der ønsker at oprette og drive dagtilbud i Alberts-

lund Kommune, er desuden forpligtet på at overholde og efterleve de til 

enhver tid gældende Kommunalbestyrelsesbeslutninger vedrørende nor-

mering, bygningsforhold, økonomisk bæredygtighed, og kommunale poli-

tikker.  

 

Kravene til private leverandører skal følge de generelle krav til kommu-

nens egne dagtilbud, hvilket betyder, at krav til kvalitet, rammer og pæ-

dagogisk indhold ikke skal være mere restriktive eller mere lempelige 

end de krav, som Kommunalbestyrelsen har besluttet skal være gælden-

de for de kommunale dagtilbud.  

 

Det kommunale uddannelsesmæssige krav er, at der efter ansættelse af 

ledelse (pædagogisk og administrativ leder og souschef/stedfortræder) til 

institutionen, sker en fordeling af personaleressourcen, således at der 

ansættes 70 % pædagoger og 30 % ikke uddannet arbejdskraft. Derud-

over ansættes køkkenmedarbejder, såfremt der tilbydes kost i institutio-

nen.  

Det forudsættes, at institutionen har tilknyttet vikarer, således at der kan 

dækkes forsvarligt ind i tilfælde af sygdom, ferie og kurser. Der indhen-

tes børneattester og straffeattester på ansatte og frivillige, som medvir-

ker i det daglige arbejde med børnene.  

Institutionen skal være åben for børn i særlige vanskeligheder og samar-

bejde med de relevante kommunale instanser om nødvendige tiltag over-

for disse børn. 

 

Albertslund Kommune er forpligtet til efter begæring herom, at udarbejde 

en pædagogisk psykologisk vurdering af et barn og senere at træffe af-

gørelse om, hvilken ydelse pågældende barn eventuelt er berettiget til og 

skal modtage i institutionen.  

Det er således Albertslund kommune, der træffer beslutning om behovet 

for støtte til børn bosat i kommunen, og betaler for støtten. Hvis kom-

munen vurderer, at barnet ikke trives i institutionen, kan kommunen be-

slutte/pålægge, at barnet flyttes til et andet tilbud med den nødvendige 

støtte. Dette bør ske i et samarbejde med forældrene. 
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I forbindelse med afsked og nyansættelser modtager den pædagogisk 

administrative konsulent i Institutionsafdelingen meddelelse herom med 

dokumentation af personalets uddannelses – og kompetenceniveau.  

Institutionen skal medvirke til og understøtte børns demokratiforståelse, 

inklusion i fællesskabet, tolerance og medmenneskelighed. Der må ikke 

finde påvirkning sted, som sigter mod ensretning af børnenes tilgang og 

opfattelse af livet og verden omkring dem. Det forventes, at der tales 

dansk i institutionen.  

Forældre til børn i private dagtilbud skal sikres den samme inddragelse 

og medbestemmelse som i kommunale dagtilbud.  

Derudover skal private dagtilbud udarbejde: 

• formål og vedtægter for dagtilbuddets virke  

• en virksomhedsplan hvert andet år i januar måned der sendes til 

den pædagogisk administrative konsulent, som bl.a. skal inde-

holde arbejdet med de pædagogiske læreplaner, lokale målsæt-

ninger / politikker og andre lovgivningsmæssige krav til pædago-

gisk kvalitet. 

• et revisor påtegnet årsregnskab der hvert år ultimo januar sendes 

til pædagogisk konsulent i Afdeling for Dagtilbud og til Økonomi 

og Stab  

• synlige og gennemskuelige optagelsesregler, der:  

o Er i overensstemmelse med almindelige rets grundsætnin-

ger, herunder lighedsprincippet og forbuddet mod at dis-

kriminere på grund af race, køn, religion og lignende  

o Afspejler menneskesynet i udviklingsstrategien og den 

sammenhængende børnepolitik 

o Ikke udelukker visse grupper fra optagelse i institutionen  

Tilsyn 

Et privat dagtilbud er, ligesom alle øvrige dagtilbud under Dagtilbudslo-

ven, underlagt det kommunale pædagogiske tilsyn. Det medfører, at Af-

deling for Dagtilbud på vegne af Kommunalbestyrelsen, skal gennemføre 

pædagogisk tilsyn på private institutioner. Det løbende kommunale pæ-

dagogiske tilsyn skal foregå frit og uhindret. 

 

Forældre til børn i det private dagtilbud kan forfølge et eventuelt erstat-

ningskrav via de civilretslige instanser og myndigheder. Forældre kan 

henvende sig til Albertslund Kommune, hvis de har spørgsmål eller ople-

velser, der er relevante i forhold til tilsynet med det private dagtilbud. 
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Bespisning 

Såfremt der etableres bespisning i institutionen, stiller Albertslund Kom-

mune krav om, at et privat dagtilbud etablerer et produktionskøkken og 

efterlever Albertslund Kommunes kostpolitik på området, samt gældende 

retningslinjer for hygiejne og egenkontrol. Dette betyder, at institutionen 

skal leve op til kommunens kvalitetskriterier om økologisk kost, tilberedt 

af fagfolk, i dagtilbuddet. 

 

Tilskud  

Albertslund Kommune er forpligtet til at yde et månedligt tilskud til dag-

tilbudspladser for børn, hvis de er i alderen 6 måneder til skolestart; er 

berettiget til en plads i et kommunalt dagtilbud; er bosiddende i kommu-

nen, samt hvis ordningen er oprettet i henhold til dagtilbudsloven §19-20 

og §36-40.  

  

Afdeling for Dagtilbud skal hver måned modtage en liste over indskrevne 

børn. Dette for at kunne udbetale de retsmæssige tilskud til institutionen. 

 

Tilskuddet, som afregnes månedligt med den private leverandør, omfat-

ter: 

• Driftstilskud – svarende til de gennemsnitlige kommunale budget-

terede nettodriftsudgifter for aldersgruppen pr. barn (eksklusiv 

støttepædagogudgifter) med bopæl i Albertslund Kommune  

• Administrationsbidrag – den private leverandør kan aftale med 

Kommunalbestyrelsen, at kommunen varetager privatinstitutio-

nens administration, hvorved bidraget bortfalder.  

• Bygningstilskud  

 

Institutionen skal leve op til de krav, som Kommunalbestyrelsen stiller 

vedrørende sprogstimulering, jf. dagtilbudslovens § 11. 

 

Kommunalbestyrelsen fastsætter i oktober hvert år i forbindelse med 

vedtagelsen af det kommunale budget det kommunale driftstilskud pr. 

barn i de forskellige dagtilbud samt forældrebetalingen. Ud fra dette be-

regnes nettodriftstilskuddene til børn i alderen 0 til 2 år og 10 måneder 

og til børn i alderen 2 år og 10 måneder til skolestart, som ikke går i 

kommunens egne institutioner. Institutionen vil modtage tilskud pr. ind-

meldt barn.  

  

Tilskuddet beregnes ud fra en åbningstid på 48 3/4 timer ugentligt som 

minimum mellem kl. 8.00 – 16.00. Der ydes ikke forhøjet tilskud til åb-

ningstid udover den kommunale åbningstid. Antallet af årlige lukkeda-

ge/uger skal fremgå af virksomhedsplanen. 
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Afdeling for Dagtilbud modtager hvert år i starten af januar måned en 

oversigt over: åbningstid, lukkedage og feriedage. 

 

Der ydes ikke tilskud på lukkedage, der ligger ud over de lukkedage, som 

er gældende for de kommunale dagtilbud. 

 

Kommunen er ikke forpligtet til at udføre økonomisk tilsyn, da de børne-

relaterede kommunale tilskud (driftstilskud, administrationsbidrag og 

bygningstilskud) er uafhængige af privatinstitutionens økonomi. Det skal 

dog fremgå af den private institutions regnskab, hvorvidt og hvordan den 

private institution har anvendt de kommunale tilskud. Manglende opfyl-

delse af ovenstående dokumentation vil blive opfattet som grov mislig-

holdelse af aftalen, og medføre øjeblikkeligt bortfald af alle tilskud. 

  

Økonomisk hæderlighed 

Private leverandører, der ønsker at oprette og drive dagtilbud i Alberts-

lund Kommune, skal være kvalificerede leverandører, dvs. de skal: 

Udvise økonomisk hæderlighed, dvs. være en økonomisk troværdig sam-

arbejdspartner, der overholder sine forpligtelser i forhold til:  

• At stille den nødvendige garantikapital på anfordringsvilkår der 

svarer til udgifterne ved 3 mdr. drift til det børnetal, der fremgår 

af ansøgningen, herunder depositum på 30.000 kr. ved fremsen-

delse af ansøgning (depositum tilbagebetales, når kommunen har 

truffet afgørelse om ansøgningen)  

• At sikre sammenhæng mellem indtægter og udgifter  

• At opfylde sine forpligtelser i forhold til betaling af skatter, sociale 

ydelser mv.  

• At anvende tilskud til det, de er bevilget til  

• At redegøre for, hvad et eventuelt overskud anvendes til (skal 

fremgå af dagtilbuddets formål og vedtægter).  

Tilsidesættelse af krav  

Hvis Albertslund Kommune får oplysninger om, eller via tilsyn bliver be-

kendt med, at en privat leverandør tilsidesætter de krav og forpligtelser, 

kravspecifikationen indeholder, kan det medføre: 

1. Bortfald af tilskud – sker med kort eller intet varsel, hvis Kommu-

nalbestyrelsen skønner at kravspecifikationens kriterier mislig-

holdes eller groft misligholdes  

2. Erstatningsansvar – de regler, der gælder for bestyrelsesmed-

lemmer ved selvejende institutioner, om lempet ansvarsgennem-

slag, finder ikke anvendelse i forbindelse med private dagtilbud.  
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Klagemulighed 

Bestemmelsen om klagegang på dagtilbudsområdet findes i dagtilbudslo-

vens §97: ”Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne lov kan, med-

mindre andet er fastsat i denne lov eller lov om retssikkerhed og admini-

stration på det sociale område, indbringes for det sociale nævn efter reg-

lerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale 

område” 

 

Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 4.oktober 2016 

 

 

 


