
 

 
 

 
   

 
Lukning af venteliste til dagtilbud for børn fra andre 
kommuner 

 

Med dette notat orienteres Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) om, at 

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) den 20. december har 

forlænget lukningen af ventelisten til dagtilbud for børn fra andre 

kommuner med yderligere 3 måneder frem til den 20. marts 2023. 

Dette følger af politisk beslutning fra 2004.  

 

Når ventelisten er lukket for børn fra andre kommuner, vil det være 

lettere at opfylde den politisk besluttede pasningsgaranti, da flere af 

pladserne vil blive besat af børn med bopæl i Københavns Kommune. 

Hvis ventelisterne åbnes, vil der på sigt blive behov for at bygge endnu 

flere nye daginstitutioner og rekruttere flere medarbejdere, hvilket kan 

være en udfordring. Det kan også være vanskeligere for 

københavnerbørn at få plads i de mest populære institutioner. 

 

Baggrund 

Ventelisten kan lukkes for børn fra andre kommuner, når antallet af børn 

fra andre kommuner på ventelisten overstiger 1 % af de børn, som er 

bosiddende i kommunen og indskrevet i et dagtilbud (vuggestuer, 

dagplejer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner). 

 

I Københavns Kommune er mere end 30.000 børn indmeldt i et 

dagtilbud med bopæl i kommunen og knap 1.100 børn fra andre 

kommuner står på venteliste, hvilket skyldes, at personer, der fraflytter 

Københavns Kommune, kan blive stående på ventelisten til dagtilbud. 

Hermed overstiger antallet af børn fra andre kommuner på ventelisten 1 

% i forhold til indmeldte københavnerbørn. I bilag 1 fremgår antallet af 

børn fra andre kommuner på venteliste fra 2018 og frem.  

 

I 2004 besluttede det daværende Familie- og Arbejdsmarkedsudvalg at 

lukke ventelisten for børn fra andre kommuner i henhold til 

dagtilbudsloven. 

 

Ventelisten for børn fra andre kommuner lukkes efter gældende regler i 

bekendtgørelse om Dagtilbud, BEK nr. 1542 af 19/12/2019. 
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Lukningen fremgår af kommunes hjemmeside www.kk.dk, samt 

Socialstyrelsens officielle side for lukning af ventelister: 

www.ventelistelukning.dk.  

 
Videre proces 

Ventelisten til dagtilbud for børn fra andre kommuner er lukket frem til 

den 20. marts 2023. Forvaltningen vil forlænge lukningen af ventelisten 

hvis det er muligt, altså hvis antallet af børn fra andre kommuner på 

ventelisten stadig overstiger 1 % af de børn, som er bosiddende i 

kommunen og indskrevet i et dagtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget 

vil blive orienteret herom. 
 

Bilag 1: 

I tabel 1 nedenfor vises udviklingen i antallet af børn fra andre 

kommuner på venteliste til dagtilbud fra 2018 og frem. 

 

Tabel 1: Antal børn fra andre kommuner på venteliste til dagtilbud i 

Københavns Kommune 
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