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Sagsfremstilling
Der er i samarbejde med BDO rådgivnings- og revisionsvirksomhed udarbejdet forslag til ny 
budgettildelingsmodel for daginstitutionerne. Formålet er at skabe det bedst mulige 
grundlag for økonomisk styring på området. De grundlæggende krav til modellen er, at den 
skal opleves som enkel, gennemskuelig og fair. Og modellen skal bygge på 
virkelighedsnære forudsætninger, der afspejler daginstitutionernes hverdag.

En god og gennemskuelig model er et vigtigt værktøj til at daginstitutionerne kan 
koncentrere sig om at arbejde med mål og indhold for en godt pædagogisk tilbud, hvor 
omdrejningspunktet er børnenes udvikling og trivsel og medarbejdernes faglighed og trivsel.

Alle modeller er bygget op omkring en tildeling til personale ud fra åbningstid og 
personalefordeling, til ledelse og øvrig drift (alle øvrige opgaver).

Der fremlægges 3 alternative modeller. Forskellene mellem modellerne beskrives nedenfor.

Model 1. Her er de sociale normeringer lagt ind i selve modellen. Fordelingen sker efter 
samme socioøkonomiske indeks som hidtil. Baggrunden for at lægge disse ind i modellen 
er, at dermed samles så meget som muligt ét sted. Det skaber overblik, og lederen kender 
sit budget fra dag 1. Andelen af pædagoger/pædagogmedhjælpere er 60/40.

Model 2. Her er de sociale normeringer IKKE lagt ind i tildelingsmodellen. Det muliggør 
politisk prioritering af midlerne fra år til år. Andelen af pædagoger/pædagogmedhjælpere er 
60/40.

Model 3. Her er andelen af uddannede pædagoger lavere end i model 1 og 2, idet andelen 
af pædagoger/pædagogmedhjælpere er 50/50. Dermed kan andelen af børn pr. voksne 
blive lidt lavere.  

Center for Børn & Undervisning anbefaler model 1 med den begrundelse, at denne model 
giver størst mulighed for den enkelte leders budgetsikkerhed fra årets start, og med en 
forventet højere andel af pædagoger end pædagogmedhjælpere.

I bilag 1 er principperne for budgettildelingsmodellen beskrevet nærmere.

Som bilag 2-4 er vedlagt de 3 budgettildelingsmodeller med forudsætninger m.v. 

Center for Børn & Undervisning
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Lovgrundlag
Dagtilbudsloven.

Økonomi
 Ingen budgetmæssige konsekvenser, da budgettildelingsmodellen fordeler indenfor 
gældende budgetramme.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling
Center for Børn & Undervisning indstiller, at

1. de tre alternative budgettildelingsmodeller for daginstitutioner sendes i høring i relevante 
bestyrelser og MED-udvalg i tidsrummet 17. november til 3. januar 2019.  

2. sagen genoptages efter høringsperioden på udvalgets møde den 23. januar 2019  

Beslutning
Udvalget sender model 1 og 2 i høring og der er ikke politisk taget stilling til hvilken model 
der endelig anbefales.

Model 3 sendes ikke i høring da den ikke lever op til den politiske beslutning om en 60/ 40 
fordeling af pædagoger og pædagogmedhjælpere.
Enclosures: 

 principper_for_budgettildelingsmodel_-_daginstitutioner_0.pdf
 dagtilbud_-_model_1_0.pdf
 dagtilbud_-_model_2_0.pdf
 dagtilbud_-_model_3_0.pdf
 oplaeg_for_politisk_udvalg_151118_2.pdf

https://www.faxekommune.dk/system/files/upload/Boern__Laeringsudvalg_%282018%29_15-11-2018_Dagsorden_%28ID2524%29/Bilag/principper_for_budgettildelingsmodel_-_daginstitutioner_0.pdf
https://www.faxekommune.dk/system/files/upload/Boern__Laeringsudvalg_%282018%29_15-11-2018_Dagsorden_%28ID2524%29/Bilag/dagtilbud_-_model_1_0.pdf
https://www.faxekommune.dk/system/files/upload/Boern__Laeringsudvalg_%282018%29_15-11-2018_Dagsorden_%28ID2524%29/Bilag/dagtilbud_-_model_2_0.pdf
https://www.faxekommune.dk/system/files/upload/Boern__Laeringsudvalg_%282018%29_15-11-2018_Dagsorden_%28ID2524%29/Bilag/dagtilbud_-_model_3_0.pdf
https://www.faxekommune.dk/system/files/upload/Boern__Laeringsudvalg_%282018%29_15-11-2018_Dagsorden_%28ID2524%29/Bilag/oplaeg_for_politisk_udvalg_151118_2.pdf

