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Milepælsplan  
Følgende beskrivelse giver et overblik over processen omkring velfærdsaftalen. Milepælsplanen tydeliggør 
de mellem- og slutresultater, som skal nås i forløbet.  

Processen omkring Velfærdsaftalen inddeles overordnet i tre faser:  

1. Den forberedende fase,  
2. Implementeringsfasen (opdelt i 3 år) 
3. Evaluering og forankringsfase.  

Tidsmæssigt strækker processen sig fra oktober 2020 – juni 2024 med en 3-årig implementeringsperiode. 
Der vil både være løbende evaluering og status og en afsluttende evaluering inden projektets udløb i 2024. 
Det skal sikre en god overgang til de nye rammer for dagtilbuddene efter velfærdsaftalens udløb. 

 Projektfaser 
 

Forberedende fase (oktober 2020 – maj 2021)
 

 Statsministerens åbningstale: Præsentation af velfærdsaftaler (6. oktober) 
 Underskrivning af principaftale (Statsminister og berørte borgmestre (29. oktober) 
 Indgåelse af velfærdsaftale (9. december) 
 Udarbejdelse af endelig velfærdsaftale med tilhørende bilag (februar-marts 2021) 

 Udarbejdelse af kommunalt bilag til velfærdsaftale (marts 2021) 
 Løbende forældreinvolvering i sparringsfora 
 Opstart af ledelsesunderstøttelse (frisættende ledelse) 
 Opstart af arbejde i relevante arbejdsgrupper. Målsætning og forventede resultater formuleres.  
 Fremsættelse af lovforslag i Folketinget om velfærdsaftaler (ultimo marts 2021) 
 Indgivelse af evt. ønsker om yderligere frisættelse (deadline 1. april 2021) 
 Forventet ikrafttræden af lov om velfærdsaftaler (1. maj 2021) 

 

Implementering år 1 (juni 2021 – juni 2022) 

 Opstart af initiativer lokalt (fra 1. juni 2021 og løbende) 
 Beskrivelse af ændringer og forventede resultater lokalt 

 Evaluering på 1. års initiativer i forhold til forventede resultater og politisk målsætning 
(lokalt, kommunalt og nationalt).  

 Videndeling på tværs.  
 Indgivelse af evt. ønsker om yderligere frisættelse (deadline 1. april + 1. oktober 2021) 

 



Side 2 af 4

Implementering år 2 (juni 2022 – juni 2023) 

 Fortsættelse og evt. justering af iværksatte initiativer 
 Evt. opstart af nye initiativer lokalt (løbende) 

 Beskrivelse af ændringer og forventede resultater lokalt 
 Fortsat arbejde i relevante arbejdsgrupper.  
 Videndeling på tværs 
 Evaluering på 2. års initiativer i forhold til forventede resultater og politisk målsætning 

(lokalt, kommunalt og nationalt).  
 Indgivelse af evt. ønsker om yderligere frisættelse (deadline 1. oktober 2022 + 1. april 2022) 

 

Implementering år 3 (juni 2023 – juni 2024) 

 Fortsættelse og evt. justering af iværksatte initiativer 
 Evt. opstart af nye initiativer lokalt (løbende) 

 Beskrivelse af ændringer og forventede resultater lokalt 
 Fortsat arbejde i relevante arbejdsgrupper samt evaluering på egne mål og realiserede resultater. 
 Videndeling på tværs 
 Evaluering på 3. års initiativer i forhold til forventede resultater og politisk målsætning 

(lokalt, kommunalt og nationalt). 

 Forberedelse af rammer og retningslinjer (nationalt og kommunalt) efter juni 2024.  
 Planlægning af overgang fra velfærdsaftale til nye rammer og retningslinjer efter juni 2024.  

 
 

Evaluering og forankring (Foretages i god tid inden juni 2024, så dagtilbud kender det lovgrundlag, rammer 
og retningslinjer de skal arbejde under efter velfærdsaftalens ophør). 

Der er er en fælles evalueringsramme v. Børne- og undervisningsministeriet og VIVE. Derudover vil der væ-
re en kommunal og lokal evaluering på de lokale initiativer og arbejdet i de kommunale arbejdsgrupper. 

 
 
Tidsplan 

Processen anskues i 3 overordnede faser: 

1. Den indledende fase, hvor velfærdsaftalerne udarbejdes. Denne fase startede fra Statsmi-
nisterens åbningstale og løber frem til indgåelse af velfærdsaftale mellem regeringen og 
kommunerne i foråret 2021.  

2. Den udførende fase, hvor dagtilbuddene arbejder med og implementerer velfærdsaftalen. 
Denne fase er tre-årige og anskues i årlige etaper, som går fra juni til juni. Efter et år følges 
der op og evalueres på det forgangne år og perspektiver for den kommende etape.  

3. Den afsluttende evaluerende fase.Denne starter inden de tre år er gået med henblik på 
smidig overgang fra velfærdsaftalens periode til tilstanden efter. 
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Tid Milepæl - statslig Milepæl - kommunal Bemærkning 

November- de-
cember 

Politisk aftale på dagtilbudsområdet 
d. 9. december 2020 

  

December - primo 
februar 

Udarbejdelse af lovforslag   

Februar - marts Ekstern Høring   

Primo februar Dialog med kommunerne om lov-
forslag 

  

3. februar 
BFU 

 Videre drøftelse af mål- og 
retning + frisættelse 

 

Marts  Udarbejdelse af evt. ønske 
om yderligere frisættelse 

 

9.-10- marts 
SU/BFU: 25. marts: 
BY 

 Politisk beslutning om ønske 
for kommunal frisættelse 

 

Ultimo marts Fremsættelse af lovforslag om vel-
færdsaftaler i Folketinget 

  

1.april 2021 Skæringsdato for indmeldelse af 
ønsker om yderligere frihedsgrader 

  

1.maj Forventet i krafttrædelse af lov om 
velfærdsaftaler 

  

Juni 2021- Juni 
2022 

 Velfærdsaftalen træder i 
kraft:  
Implementering år 1 

 

Foråret 2021  Evaluering  

1.oktober 2021 Skæringsdato for indmeldelse af 
ønsker om yderligere frihedsgrader 

  

Juni 2022 - juni 
2023 

 Implementering år 2  

1.april 2022 Skæringsdato for indmeldelse af 
ønsker om yderligere frihedsgrader 
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Foråret 2022  Evaluering  

Juni 2023- Juni 
2024 

 Implementering år 3  

Ultimo 2023-primo 
2024 

Afsluttende evaluering Afsluttende evaluering  

Primo 2024 Overgang til periode efter velfærds-
aftalen 

  


