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Principper for ny budgettildelingsmodel for 
daginstitutioner

1. MODELLENS BAGGRUND OG FORMÅL
Tildelingsmodellen skal bidrage til at skabe det bedst mulige grundlag for 
økonomisk styring på daginstitutionsområdet. Modellen skal opleves som 
enkel, gennemskuelig og fair, og bygge på virkelighedsnære 
forudsætninger, der afspejler hverdagen i kommunens daginstitutioner.

Den nye budgettildelingsmodel har til formål at styrke de 
budgetforudsætninger, modellerne er bygget op omkring, samt det 
decentrale kendskab og ejerskab til budgetforudsætningerne.

2. GRUNDLÆGGENDE MODELPRINCIPPER
Der gælder følgende grundprincipper for den nye budgettildelingsmodel:

• Så enkle og gennemsigtige som muligt
• Så omkostningsægte som muligt
• Så retfærdige som muligt - uden at være millimeterretfærdige
• Lette at forstå og kommunikere – helt fra central
administration til forældrebestyrelse
• Synliggør bindinger – lovgivningsmæssige og lokalpolitiske
• Indlagte incitamentsstrukturer der understøtter en 
sund økonomi og fokus på kerneopgaven
• Tildeling af nettobeløb og ”en pose penge”-logik

SÆRLIGT FOR DAGINSTITUTIONER

Tildelingen sker med udgangspunkt i institutionernes børnetal, åbningsdage 
og åbningstider samt en normering og en ratio for andelen af hhv. 
pædagoger og pædagogmedhjælpere. Der er en grundtildeling til ledelse 
til alle afdelinger i hvert område. Tildelingen til øvrig drift (alle øvrige 
opgaver) sker efter børnetal.

3. DAGINSTITUTIONS-MODEL

3.1 OVERORDNET OPBYGNING
Budgettildelingsmodellen er opbygget i del-modeller, der til sammen udgør 
den samlede tildelingsmodel. Del-modellerne er:

• Tildeling til personale
• Tildeling til ledelse 
• Tildeling til øvrig drift
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I det følgende gennemgås opbygningen af delmodellerne. Helt 
grundlæggende skal det dog understreges, at der gælder en ”en pose 
penge”-logik, hvilket betyder at den konkrete udmøntning af budgettet, 
herunder beslutninger om eksempelvis arbejdsplanlægning, omfanget af 
udflugter mv., beslutninger vedr. materialeindkøb mv- træffes af den 
enkelte budgetansvarlige leder.

3.2 PERSONALETILDELING
Tildelingen sker med udgangspunkt i institutionernes børnetal og 
åbningstider samt en normering (børn pr. voksen). Endvidere er der indlagt 
en forudsætning om, hvor stor en andel af personalet, der skal være hhv. 
uddannede pædagoger eller uuddannede pædagogmedhjælpere. 
Den anvendte gennemsnitsløn i tildelingsmodellen skal være udtryk for 
Faxe Kommunes faktiske gennemsnitlige lønudgifter for de ansatte 
medarbejdere på dagtilbudsområdet. Gennemsnitslønnen kontrolleres og 
opdateres derfor årligt ifm. budgetlægningen.

Der tildeles herefter 4 % af lønsummen til vikar. 

De afdelinger, der har skærmede grupper, får ikke ekstra budgettildeling til 
varetagelse af denne opgave, idet de ekstra timer leveres af PPR og SPT.

3.3 TILDELING TIL LEDELSE OG ADMINISTRATION
Der er en grundtildeling til ledelse, der tager udgangspunkt i antallet af 
afdelinger i hvert område. Det forudsættes dog fortsat, at områdelederen 
kan agere daglig pædagogisk leder for én afdeling i hvert område, hvorfor 
denne ikke får en yderligere ledelsestildeling. Der er ingen yderligere 
tildeling til sekretærbistand eller lignende i den nuværende model.

Grundtildelingen er på 0,5 årsværk ledelse. Det forudsættes dermed, at 
den daglige pædagogiske leder også har timer som pædagog og indgår i 
normeringen i halvdelen af sin tid.

3.4 TILDELING TIL ØVRIG DRIFT
Denne del af modellen beregner budgettet til dækning af alle øvrige 
driftsudgifter, herunder materialer og inventar, sprogkurser mv. Tildelingen 
er en børnetalstildeling, der er beregnet som en residual.  


