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Kære alle
Jeg ved, at I mange steder oplever store udfordringer med højt fravær
blandt personalet på dagtilbudsområdet som følge af smitte og isolation.
Først og fremmest skal I igen have en stor tak for den kæmpe indsats,
der bliver ydet alle steder for at få hverdagen til at hænge sammen.
Det er en klar prioritet for regeringen at holde dagtilbud åbne, også
selvom samfundssmitten er høj. Dagtilbuddene er blandt de funktioner i
vores samfund, som er helt afgørende for, at andre dele af samfundet
kan fungere.
Som bekendt har I i kommunerne i henhold til dagtilbudsloven en pligt
til at opfylde pasningsgarantien i loven. Konsekvensen af et brud på pasningsgarantien er reguleret i dagtilbudsloven og kan bl.a. være, at kommunen skal hæve det kommunale tilskud til en dagtilbudsplads for alle
forældre fra de nuværende minimum 75 pct. af bruttodriftsudgifterne til
78 pct.
Det er afgørende, at I fortsat lokalt i dialog mellem ledelse, ansatte og
forældre så vidt det overhovedet er muligt finder løsninger på udfordringerne. Jeg ved, at I gør, hvad I kan, og jeg lytter mig frem til, at I mange
steder finder gode lokale løsninger, hvor f.eks. medarbejdere flyttes midlertidig fra en institution til en anden, personale, som arbejder på deltid, i
en periode går op på fuldtid, personalet tager ekstra vagter, der bruges
ekstra vikarkorps, lederne i en periode er mere sammen med børnene
mv.
Jeg vil dog også her gøre jer opmærksomme på det, man kan kalde en juridisk "nødbremse", som I som ansvarlige kommunalbestyrelser kan
være nødt til at tage i anvendelse, når der helt ekstraordinært opstår en situation, hvor I må konstatere, at det er umuligt for kommunen at opfylde pasningsgarantien.

I sådanne situationer er I efter ministeriets opfattelse ikke forpligtet til at
opfylde pasningsgarantien, hvilket følger af en almindelig retsgrundsætning om, at ingen er forpligtet til det umulige, så længe denne umulighed
stiller sig i vejen for at opfylde en handlepligt. I de tilfælde, hvor der er
opstået og fortsat er en sådan umulig situation, vil det efter ministeriets
vurdering ikke kunne få økonomiske konsekvenser for kommunen ikke
at opfylde pasningsgarantien.
Det er ministeriets vurdering, at en helt ekstraordinær situation kan være,
hvis der på grund af covid-19 f.eks. er så mange sygemeldte personaler
en morgen, at det vil være uforsvarligt at modtage børn som sædvanligt,
og hvor kommunen har afsøgt alle muligheder for at skaffe ekstra arbejdskraft. I en sådan situation kan det være umuligt for kommunen at
efterleve pasningsgarantien.
Det er den enkelte kommune, der skal foretage en konkret vurdering af,
om der foreligger en sådan helt ekstraordinær situation, hvor alle muligheder for at finde ekstra personale er udtømte. Det vil være en forudsætning, at man med det samme arbejder på at finde en løsning, så kommunalbestyrelsen dagen efter eller hurtigst muligt derefter igen kan opfylde
pasningsgarantien, så forældrene igen kan få passet deres børn.
En beslutning om at bryde pasningsgarantien vil altid være med udgangspunkt i en akut situation, og en kommune kan ikke inden for rammerne
af dagtilbudsloven planlægge efter at bryde pasningsgarantien. Men med
den høje samfundssmitte, som vi har i øjeblikket, er vi i en situation, som
i stadig flere tilfælde vil kunne betyde, at det kan være nødvendigt at
trække i "nødbremsen".
Covid-19 udvikler sig hele tiden, og vi følger naturligvis situationen tæt
og vurderer løbende, om der er behov for andre håndtag.

Med venlig hilsen

Pernille Rosenkrantz-Theil
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