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BUPL’s høringssvar til ny tildelingsmodel for dagtilbud 

Faxe Kommune har sendt forslag til ny tildelingsmodel for dagtilbuddene i Faxe Kommune i høring. 

Her er BUPL’s bemærkninger til de to modeller i det fremsatte forslag. 

 

Generelle bemærkninger 

BUPL er overordnet tilfreds med, at Faxe Kommune har lyttet til kritikken af tildelingen af 

ressourcer på dagtilbudsområdet, som nu omsættes til et konkret forslag for daginstitutionernes 

fremtidige økonomi, der matcher byrådets kvalitetskrav på området. 

BUPL er også positiv overfor, at normeringen på området samtidig får et mindre løft. 

Fagforeningen havde dog gerne set, at man politisk havde fulgt op på løfter og hensigter fra 

valgkampen i 2017 og konstitueringsaftalen og gennemført et reelt løft af kvaliteten. Herunder også 

et løft af pædagogandelen af det samlede personale fra 60 procent til 70 procent. BUPL’s 

anbefaling er en pædagogandel på 80 procent. De politiske beslutninger bør ikke kun føres ud i 

livet i praksis, som det kommer til at ske nu, de bør også tages op til revision med henblik på at 

styrke børneområdet. 

 

Tildeling til ledelse 

Begge de foreslåede tildelingsmodeller lider under en væsentlig svaghed med hensyn til tildelingen 

til de daglige pædagogiske ledere på institutionerne. I følge den nye tildelingsmodel tildeles 

institutionerne ressourcer svarende til, at de daglige ledere varetager ledelsesopgaver i halvdelen 

af deres arbejdstid og almindelige pædagogiske opgaver i den resterende arbejdstid. Men de 

principper afspejler ikke virkeligheden i institutionerne. 

I Område Vest har man desuden den særlige udfordring, at den daglige pædagogiske leder og 

områdelederen hver især har ansvar for to adskilte matrikler. Uden at der ressourcemæssigt 

tildeles kompensation herfor.  

For det første kræver omfanget af ledelsesopgaver, at de daglige pædagogiske ledere varetager 

opgaven i hele eller den altovervejende del af deres arbejdstid. Det betyder, at de ikke har 

mulighed for at bidrage i nævneværdigt omfang til de daglige pædagogiske opgaver, som 

tildelingsmodellen forudsætter. Der vil derfor fortsat være et gab mellem den ønskede normering 

og den faktiske. Ansættelse af kontorpersonale, som anbefalet i model 2, løser ikke 

problematikken, men tenderer at trække endnu flere ressourcer væk fra arbejdet med børnene.  



Dertil kommer, at der alene tildeles løn til 50 procent af ledelsesopgaven. Da den budgetterede 

lederløn er højere end gennemsnitslønnen, der ligger til grund for tildelingen, er det med til at 

udhule den samlede økonomi i dagtilbuddet.  

Problematikken omkring ledernes opgaver og løn er et levn fra indførelsen af områdeledelsen. 

Siden har praksis vist, at der er behov for fuldtidsledere på alle afdelinger, og at lederen holdes 

ude af den planlagte normering.  

BUPL mener ikke, at den nye tildelingsmodel, når det kommer til den daglige ledelse på 

institutionerne, lever op til målsætningerne om at skabe en model, der er enkel, gennemskuelig og 

fair. Den situation kunne kommunen måske have undgået, hvis den - som det gentagende gange 

er blevet foreslået - havde inddraget BUPL i arbejdet med den nye tildelingsmodel.  

 

Sociale normeringer 

Kommunens forslag indeholder to modeller. Forskellen på model 1 og 2 er, at kommunens afsatte 

ressourcer til sociale normeringer er indarbejdet i model 1, men ikke i model 2. BUPL anbefaler, at 

sociale normeringer indarbejdes i modellen, da det giver det bedste overblik over og 

gennemskuelighed i anvendelsen af kommunens ressourcer. BUPL anbefaler, at 

tildelingsmodellen udbygges, så det fremgår, hvilke kriterier der ligger til grund for tildelingen af 

sociale normeringer. 

 

Selvejende daginstitutioner  

Det fremgår ikke af tildelingsmodellen, hvordan man vil sikre en klar og gennemsigtig tildeling til de 

selvejende institutioner i Faxe Kommune.  Faxe Kommune har driftsoverenskomst med to 

selvejende institutioner. Disse er ikke omfattet af områdeledelsen og den ledelsesstruktur, der 

ligger til grund for tildelingsmodellen til de kommunale institutioner.  

De selvejende institutioner skal leve op til de samme målsætninger for kvalitet som kommunens 

øvrige institutioner, og det skal afspejles ved, at de tildeles efter samme principper for normeringer, 

sociale normeringer og pædagogandel. Og ved at tildelingsmodellen tager hensyn til, at de 

selvejende institutioner ikke indgår i kommunens områdeledelse, men har den klassiske ledelse 

med leder og souschef eller afdelingsleder(e).  

 

Lønniveauer 

Kvalitet handler om penge, og skal forudsætningerne for tildelingsmodellen lykkes, så kræver det, 

at der er økonomi til at indfri de politisk vedtagne mål. Derfor er det afgørende, at der 

budgetmæssigt afsættes ressourcer, der afspejler det reelle lønniveau. Sker det ikke, vil 

udhulingen af området gentage sig og mulighederne for, at indfri de politisk vedtagne 

forudsætninger for normering og pædagog-medhjælperratio forværres. 

 



Pose-penge-logik 

Det fremgår af bemærkningerne til forslaget, at institutionerne tildeles efter “en pose penge-logik”, 

hvilket betyder, at den konkrete udmøntning af budgettet træffes af den enkelte budgetansvarlige 

leder. BUPL er enig i, at institutionerne skal drives under såvel frihed som ansvar. Men mener, at 

det skal understreges, at institutioner skal leve op til de politiske målsætninger for normering og 

pædagogandel.  

 

Anbefalinger 

Det er BUPL’s opfattelse, at der er arbejdet grundigt på at skabe en tildelingsmodel, der er enkel, 

gennemskuelig og fair. Men at både den generelle problematik omkring områdeledelse og daglig 

pædagogisk ledelse, normeringer og ressourcetildeling og den specifikke ledelsesudfordring for 

Område Vest bør indarbejdes i den nye model. BUPL anbefaler model 1 med de foreslåede 

ændringer vedr. ledelsestid og økonomi samt, at de selvejende daginstitutioner indarbejdes i 

modellen.  

Vi håber, at vi med vores kommentarer har bidraget til, at modellen kan gøres endnu mere enkel, 

gennemskuelig og fair samt sikre, at det politiske valgte serviceniveau og den pædagogiske 

kvalitet i daginstitutionerne kan indfries. 
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