
Referat fra møde i landssammenslutning 

Tid: Lørdag den 13. November 2021 kl. 10 – 15.30 1/3 sider
Sted: Odense, Stadionvej 50, lokale K

Fremmødte: 
Århus: Anne, Dorthe, Marian
Fyn: Elsebeth, Tina, Grethe, Betina
Sjælland: Camilla, Lone
Vesthimmerland: Lisbeth
Nordjylland: May-Britt, Eva

Referent: May-Britt. Aalborg
Ordstyrer: Tina, Fyn

Der blev udleveret fakturaer
- en for oprettelse af hjemmeside bevardetfrievalg.dk, på 250 kr. (oprettet i Juli 2021 og gælder i 1 år. )
- en for julefrokosts maden den 13.11.2021, på 358 kr., svarende til 179 kr. pr. person.

1. information om tilbud på forsikring fra Ulrik og Jesper fra DKFM
De fortæller om en erhvervsansvarsforsikring og arbejdsskadeforsikring (lovpligtig, hvis man har vikar) til 
samlet pris på ca. 800 kr. årlig. Det er en kollektiv ordning og medlemmer skal betale via foreninger ved 
kontingentopkrævning. Så afregnes der med DKFM en gang om året for det aktuelt antal medlemmer pt. 
Hver forening afregner selv med DKFM. Men de forhandler pris hjem for alle samlet. Så de 800 kr. kan blive
mindre ved at vi er mange.

Hver bestyrelse går hjem og finder ud af om de vil være med i ordningen.
Og melder tilbage til Ulrik og Jesper via mail. 

2. Orientering om de nye regler ved Anne
Anne gennemgår landssammenslutningens materiale, der er lavet til møde på borgen, høringssvar og til 
politiker løbende. Alle foreninger fik udleveret materialet.
Materialet består af:
- Talen fra da de var på borgen den 24/9-2021.
- Økonomisk oversigt. (Vi skal have 3 børn, for at være opnå ret til dagpenge.)
- bilag 1: oversigt på variation i tilskuddet i kommunerne.
- bilag 2: faktorer der påvirker ppo årlige indtægt.
- bilag 3: sammenligning af økonomiske rammer for kommunale og private pasningsordninger.
- bilag 4: øvrige arbejdsopgaver udover åbningstiden.
- bilag 5: Driftsudgifter for ppo.
- Forklarings beskrivelse.

Hvis vi vil sende bilag ud til politikere, oplyser vi Anne om mailadresse til person, så sender hun det afsted 
og de kan rette henvendelse til hende med spørgsmål. 
Vi er blevet rådgivet af politikere til at slå på, at de varslede nye regler vil gøre de private pasningsordninger 
til et tilbud for de riges børn. 
Landssammenslutningen skal lave høringssvar til dec., med ændring i lovtekst for at lukke huller i 
lovteksten. Alle er enige om vi arbejder på/henviser til, at en privat pasningsordning udelukkende er op til 10
børn i hjemlige omgivelser og bare at en af pasningspersoner har bopæl, kan man gå flere sammen. Alle 
selvstændige børnepassere skal deltage i pasning af børnene i den overvejende del af tiden for at kunne blive 
godkendt. 
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Vi taler om  at foreningerne kan betale løn til Annes vikar, nogle timer om ugen. Så hun bliver frigivet til at 
sidde ved skrivebordet til det politiske arbejde i spidsbelastet perioder.

Sidste år betalte hver forening 5000 kr. i vederlag til Anne, som hun har betalt SKAT af, som betaling for 
ekstraordinært mange arbejdstimer med rådgivning og vejledning i forbindelse med Covid-19 epidemien.
I år har Anne brugt endnu flere timer på arbejde for Landssammenslutningen på grund af de varslede nye 
regler. 
Efter landsmødet har Anne overvejet en løsning og vil foreslå følgende:
Hvert år på landsmødet, der afholdes sidst på året, besluttes det på landsmødet om, der har været 
ekstraordinære arbejdsopgaver i det forgangne år. Har der det, så betaler de 4 store foreninger hver især 5000
kr. i vederlag til Anne. Har der ikke været ekstraordinære arbejdsopgaver, så finder Anne tiden her og der og 
arbejder ulønnet for Landssammenslutningen.
Hvis de 4 foreningers bestyrelser kan godkende det, vil Anne derfor anmode om vederlag for arbejdet i 2021 
på grund af de ekstraordinært mange arbejdstimer i forbindelse med de varslede nye regler for de private 
pasningsordninger og det vil være rigtig fint, hvis vederlaget kan betales i december måned.

3. DLO
Der har været flere henvendelser fra medlemmer omkring ukorrekt vejledning fra DLO. 
Landssammenslutning har været i dialog med DLO om deres juridiske vejledning har været mangelfuld og at
de vejleder ud fra KLs retningslinjer, som at det var lov. Disse er retningslinjer og ikke lov, men KLs egen 
fortolkning af loven. 
Ligeledes tekst på DLOs hjemmeside er ikke helt korrekt, vi har rettet henvendelse og gjort opmærksom på 
det ukorrekte. Det er synd for de medlemmer som får en ukorrekt vejledning og de bliver dybt frustreret over
den forkerte vejledning. Nogle medlemmer har landssammenslutning hjulpet ud af deres aktuelle 
problemstilling. 

4. Kommunikation i landssammenslutning, udtalelser fra os.
Det besluttes, at Anne fortsat er talskvinde og at det udelukkende er hende, der udtaler sig, når der gives 
udtalelse på vegne af Landssammenslutningen. Hver forening udtaler sig som altid på egne vegne.  

En snak kom hvor vi skal have kommunikation. Vi kommunikerer med fif og gode ideer, oplysninger og 
problemstillinger på Facebook gruppen. Og det politiske kommunikerer vi på Messenger tråden for 
formændene, som så tager tingene/spørgsmålene med til egen bestyrelse og vender tilbage med svar fra ens 
foreningen i tråden igen, så Anne nemmere kan bevare det store overblik, og så hun hurtigere kan få svar på 
de ting det måtte haste pga. svarfrister videre ud.

5. nye regler om brandanlæg ABA:
Der er kommet udtalelse fra Indenrigs og Boligministeriet omkring reglerne for ABA (automatisk 
brandanlæg). Marie Bjerre fra Venstre har bedt Ministeriet redegøre for reglerne om ABA i private 
pasningsordninger. Svaret fra Ministeriet er:
Hvis pasningen foregår i et privat hjem med op til 10 børn, er der ikke krav om ABA-anlæg, idet boligen 
ikke skifter karakter til en erhvervsbolig i Byggelovens forstand, men stadig betragtes som privat bolig. 
Foregår pasningen ikke i et privat hjem eller passes der mere end 10 børn, er der tale om institutionslignende 
forhold og derfor er der så krav om installation af ABA-anlæg. 
Vi vil prøve at få Marie Bjerre til at sende til os også, når hun stiller andre spørgsmål til Ministerierne, der 
vedrører de private pasningsordninger, så vi får de lovfortolkende udtalelser.

6. Nyt fra foreningerne:
Fyn:  156 medlemmer – 17 stor ordninger.  En del er lukket ned under og efter corona. 
Nye forsikringer sundhedsforsikring og Arbejdsskades forsikring på os selv. 
Der er afholdt online 1. hjælps-kursus pga. corona og 2 nye hold med fremmøde er planlagt til marts. Der har
lige været 22 medlemmer på AMU kursus i ”for tidligt fødte børn” Nyt AMU kursus til januar ”Børns sociale
udvikling” Der er et godt samarbejde med SOSU-Fyn om disse kurser. Foredrag til foråret med en læge om 
”følgerne ved for tidligt født børn” 
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De har lavet en ny sponsor gruppe, – de laver kort med børnene og sælger for at få penge til hjælp til at 
kunne lave en form for sponsorat og de er ved at undersøge hvor ”sponsoratet” kan gå til, de har forespurgt 
på en reklame i de små lokale biografer på Fyn, med en reklame for foreningen Pris på dette 23.000 kr. for 3 
mdr. De har tidligere været i kontakt med en privat klink der scanner gravide, men de ønskede ikke et 
samarbejde. 
De er meget modtagelig for nye ideer til ting/steder der kan sponsoreres :-) 

Vesthimmerland:  23 medlemmer af 32 godkendte i kommunen.
De laver Første hjælps kursus.
Og løser forskellige problemstiller med kommunen.

Sjælland:  249 medlemmer
de har første hjælpe kursus
De vil prøve at få flere medlemmer med i forening fra flere dele af Sjælland.
Et foredrag med Ann E. Knudsen
juletræsfest for alle forældre og børn. De plejer at være op til 125 personer, i år er tilmeldt 50. (sikkert pga. 
corona)
de vil prøve at få lidt mere liv i deres Facebook gruppe med nogle sociale arrangementer og fællesskab.

Århus:  de er nået op over 100 medlemmer – JUBIIII :-) 
de har haft 2 online foredrag – sprog og jens Winther online ”sæt rammer for sine børn” som også var for 
forældre. Dette var en stor succes.
De har haft flere evert med sammen hver for sig, det har givet et rigtig godt fællesskab blandt medlemmer. 
regnbue event: krea-pose materiale og balloner til afslutningsfest og juleklip, mariehøne, Bi-event 
de døjer lidt med problemstillinger med kommunen.

Aalborg:  204 medlemmer
online foredrag med Ann E. Knudsen
Juleklip, mariehøne
første hjælps kurser
3 hold af foredrag med dialogisk læsning
foredrag om ICPD med Carina Brøndum her den 1. December 2021 

7. Evt.
May-Britt gøres til admin på fb gruppen.

8. Næste møde   
Aftalen lød at alle gik hjem og kiggede i kalenderen og vendte tilbage med forslag til en ny dato for næste 
møde om ca. 6 måneder. Det sker på Messengergruppen, hvor sted også aftales. Der deltager max. 2 fra hver 
bestyrelse på almindelige landsmøder pga. pladsen og muligheden for at få taletid, så møderne kan afholdes 
som halvdagsmøder.

Tak til Fyn for en rigtig hyggelig dag med dejlig mad, gode ideer til nye tiltag og konstruktive snakke.


