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Folketingets Lovsekretariat    

Dato: 9. marts 2007  

 

Folketinget har i skrivelse af 25. oktober 2006 (spørgsmål nr. S 413) udbedt sig min besvarelse 

af følgende af Lotte Bundsgaard (S) stillede spørgsmål: 

 

Spørgsmål nr. S 413: 
 
”Vil ministeren oplyse, om ministeren har overblik over antallet af kommuner, der i forbindelse 

med fastlæggelsen af budget 2007 har indført og/eller udvidet antallet af lukkedage 

i dagpasningen?” 

 

Endeligt svar: 
 
I det foreløbige svar af 3. november 2006 blev det lovet at vende tilbage med et svar, når den samlede opgø-

relse foreligger. 

 

Som nævnt i det foreløbige svar vil det som følge af kommunesammenlægningerne ikke give et retvisende 
billede af udviklingen i åbningsdagene at sammenligne 2006 og 2007 på kommuneniveau. Der kan derimod 

foretages en mere præcis sammenligning af tal for 2006 og 2007, opgjort som gennemsnit for hele landet og 

for de enkelte institutionstyper på landsbasis.  
 

Det mest retvisende tal opnås ved for hver institutionstype at vægte den enkelte kommunes oplysninger med 

de indskrevne børn i kommunen i den pågældende institutionstype. 

 

Som det ses af nedenstående skema peger udviklingen fra 2006 til 2007 på, at der for flere institutionstyper 

er tale om en stigning i det gennemsnitlige antal åbningsdage, når man ser på alle kommuner under ét.  

 

Gennemsnits antal åbningsdage opdelt efter institutionstype, vægtet efter antal indskrevne, okt. 
2006 

 
Kommunal 

dagpleje Vuggestue Børnehave 

Aldersintegreret 

institution Fritidshjem SFO 

2006 249 253 248 247 249 244 

2007 246 253 246 248 254 242 

Kilde: Kommunernes budgetindberetninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Vægtning baseret på 
antal børn i institutionerne i kommunerne opgjort oktober 2006, Den sociale ressourcetælling, DST. 

 

 
S 413 - 
Offentligt            
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Vægtes antallet af åbningsdage med antallet af indskrevne børn i de forskellige institutionstyper er der samlet 
set tale om et lille fald i antallet af åbningsdage på 0,75 dage fra 2006 til 2007.  

 

Gennemsnits antal åbningsdage for alle institutionsty-

per, vægtet efter antal indskrevne i institutionstypen 

2006 246,71 

2007 245,96 

Kilde: Kommunernes budgetindberetninger til Indenrigs- 
og Sundhedsministeriet. Vægtning baseret på antal børn i 

institutionerne i kommunerne opgjort oktober 2006, Den 

sociale ressourcetælling, DST. 
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