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Ministeriet for Familie- og forbrugeranliggender
Stormgade 2-6
1470 København K

HØRING VEDRØRENDE UDKAST TIL
LOVFORSLAG OM ÆNDRING AF LOV OM
SOCIAL SERVICE – LANDSDÆKKENDE
PASNINGSGARANTI TIL BØRN I
DAGTILBUD.
D. 15. 10. 2004.
Børnerådet takker for det tilsendte lovforslag. Det er
Børnerådets holdning, at et barn har ret til at have enten sin
mor eller far hos sig i sit første leveår, der er den periode, hvor
barnets udvikling forløber stærkest, og hvor barnets
modstandsdygtighed opbygges. Det er Børnerådets holdning, at
lovændringen i 2002, der gav mulighed for at modtage fuld
dagpengebetaling i op til 46 uger, var et skridt i den rigtige
retning.
Samtidig er det Børnerådets holdning, at pasningsgarantien bør
forstås som barnets retskrav på en plads i vuggestue eller
dagpleje. Og ikke som forældrenes ret til at få passet deres
barn. Udgangspunktet skal være hvad der er bedst for barnet.
Hvor et barn der lever i en familie, der er belastet socialt eller
på anden måde, kan have behov for særlig omsorg og
beskyttelse fra statens side og således for en (akut)plads i
vuggestue eller dagpleje så tidligt som muligt, kan det forholde
sig helt anderledes med flertallet af børn.
Ved indførelse af en ufravigelig pasningsgaranti for børn i
alderen 6 måneder og indtil skolestart kan forældre, der ellers
for den ene eller andens vedkommende ville gøre brug af den
udvidede barselsorlov på 46 uger, blive presset på arbejde af
arbejdsmarkedet, allerede når barnet er 6 måneder.
Børnerådet finder det derfor ønskeligt, om regeringen tydeligt
vil signalere til arbejdsmarkedet såvel som til forældrene, at det
er vigtigt for barnet at være sammen med den ene eller anden
af forældrene på fuld tid det første år af barnets liv.
Med venlig hilsen

http://brd.dk/b%c3%b8rner%c3%a5det+mener/h%c3%b8ringssvar/2004/h%c3%b8ri...

17-02-2014

Børnerådet - Høringssvar 2004 - 18

Side 2 af 2

Klaus Wilmann

Formand
&
Susanne Glending
Fuldmægtig

http://brd.dk/b%c3%b8rner%c3%a5det+mener/h%c3%b8ringssvar/2004/h%c3%b8ri...

17-02-2014

