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Risici vedr. det kommende lovtiltag om ”minimumsnormeringer” 

 

Kære Pernille Rosenkrantz-Theil  

Som opfølgning på den indgåede aftale om at indføre lovgivning vedrørende normering i vuggestuer og 

børnehaver baseret på et kommunalt gennemsnitligt niveau, har Børnenes bureau (tidligere Bedre Bør-

neliv Danmark) udarbejdet et eksempel, som skitserer problemerne ved at indføre lovgivningen på den 

måde, jf. vedhæftede bilag 1. Vi ønsker i forbindelse hermed ministerens bekræftelse af, at ministeren 

med indførelsen af normeringer baseret på et kommunalt gennemsnitligt niveau er bekendt med og har 

kalkuleret med, at lovgivningen vil have den effekt, som angivet i vores eksempel, jf. bilag 1?   

Det er vores vurdering, at håndteringen af lovgivningen om minimumsnormeringer er i uoverensstem-

melse med princippet om barnets bedste, jf. børnekonventionens artikel 3, som siger, at barnets tarv 

altid skal komme i første række, når man vedtager lovgivning. Vi mener også, at lovgivningen er i uover-

ensstemmelse med princippet om effektiv implementering af lovgivning jf. børnekonventionens artikel 

4, som siger, at den lovgivning, man effektuerer, ikke kun symbolsk men reelt skal sikre barnets tarv. Vi 

er bekendte med, at ”intentionen” med den aftale, der er indgået af aftalepartierne, efter sigende er, at 

minimumsnormeringerne skal sikre en bund for alle børn – men vi anerkender ikke, at denne ”intention” 

reelt vil afspejles i praksis i kommunerne. Dette styrket af, at opgørelsesmetoden følger den aktuelle 

normeringsstatistik, der opgøres af Danmarks Statistik. Danmarks Statistik har selv i en pressemedde-

lelse forklaret, hvorfor deres tal er misvisende til formålet, jf. også bilag 1.  

Børnenes bureau er bekendt med, at når der ”foreligger viden om”, hvordan kommunerne indfaser de 

lovbundne minimumsnormeringer, og når den ”nødvendige data” om bl.a. normeringer på institutionsni-

veau foreligger på et ”tilstrækkeligt valideret grundlag”, så er aftalepartierne enige om at ”vurdere mu-

ligheden for og hensigtsmæssigheden af” eventuelt lovbundne minimumsnormeringer på institutionsni-

veau. Det er vores opfattelse, at dette punkt i aftalen er logikstridigt og samtidig vores vurdering, at der 

ikke foreligger nogen form for saglig begrundelse for at undlade at implementere normeringen på insti-

tutionsniveau med det samme, jf. også bilag 1. 

For at give et billede af de menneskelige konsekvenser af den mangelfulde lovgivning, I er ved at udar-

bejde, vedhæftes desuden en leders fortælling fra hverdagen sammen med børn i en institution med 

utilstrækkelig normering, jf. bilag 2, som vi håber, du vil tage dig tid til at læse. 

Med venlig hilsen  

Jacob Møllemose og Pernille Toop  
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