
Spørgsmål om garantipladser 

Kære Sofie 

Du har den 19. april 2022 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen om 
garantipladser: 

1) Hvor mange flerlinge-familier er bosat i Københavns Kommune 

med børn født i 2020 eller 2021?  
2) Hvilke rettigheder har flerlinge-familier ift. at få børnene i samme 

garantiplads-institution?  
3) Såfremt de ikke har ret til garantiplads i samme institution, er der da 

noget lovgivning, der er til hinder for det?  
4) Hvilke rettigheder har flerlinge-familier ift. at få børnene i samme 

institution på den ordinære venteliste?  

Besvarelse 

Ad 1 
Antal familier der aktuelt bor i Københavns Kommune med tvillinger 
fordelt på fødselsår: 
2020: 92 familier med tvillinger (184 børn) 
2021: 115 familier med tvillinger (230 børn) 

Der bor ingen familier i Københavns Kommune, der har født trillinger 
(eller flere) i 2020 eller i 2021.  
Der er en enkelt familie i København, der har trillinger født i 2019 og en 
anden familie, der har trillinger født i 2022. 

Ad2 
Der findes efter dagtilbudsloven ikke særlige rettigheder for flerlinge-
familier om at få børnene i samme garantiplads-institution. Efter 
lovgivningen skal kommunen for at opfylde pasningsgarantien tilbyde 
plads i et dagtilbud, der er alderssvarende, men pasningsgarantien 
indebærer ikke en garanti for en plads i et bestemt dagtilbud.   

Der er ikke i København besluttet supplerende kommunale servicemål 
vedr. emnet.  
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Ad3 
Kommunen må gerne tilbyde garantiplads i samme institution til 
flerlinge, (dog under forudsætning af, at hver flerling er skrevet op til 
garantiplads samtidigt, således at en flerling ikke forfordeles i forhold til 
et andet tidligere opskrevet barn).  

I København bestræber vi os på at tilbyde flerlinge garantiplads i 
samme institution, hvis familien ønsker dette. Vi ser os dog forpligtede 
til at overholde pasningsgarantien, så hvis vi i en tænkt situation er 
presset på pasningsgarantien, vil vi bryde vores bestræbelse på at 
tilbyde flerlinge garantipladser i samme institution, inden vi vil bryde 
pasningsgarantien. Dette har dog endnu ikke været aktuelt.  

Ad4 
Der findes efter dagtilbudsloven ikke særlige rettigheder for flerlinge-
familier om at få børnene i samme institution. Derimod gælder der en 
regel om, at børn skal tilbydes plads efter anciennitet på institutionens 
venteliste.  

Der er ikke i København besluttet supplerende kommunale servicemål 
vedr. emnet.  

I København er det vores praksis at bestræbe os på at tilbyde flerlinge 
plads i den samme institution (igen under forudsætning af at de hver 
især er opskrevet samtidig på institutionens venteliste og dermed har 
samme anciennitet). I langt de fleste tilfælde er institutionerne meget 
samarbejdsvillige og fleksible ift. at få dette til at lykkes.  
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