
FOA Sydsjællands høringssvar til ny budgettildelingsmodel på daginstitutionsområdet fra maj 2019.  
 
 
FOA bakker op om de oveordnede intentioner for en ny tildelingsmodel. En model der skal opleves som 
enkel, gennemskuelig og fair, og bygge på virkelighedsnære forudsætninger, der afspejler hverdagen i Faxe 
kommunes daginstitutioner. 
Børn & Læringsudvalget har valgt at sende to modeller i høring, her vil FOA Sydsjælland anbefale model 1, 
da de ekstra midler til sociale normeringer er lagt ind i denne model og det betyder at ledelsen har kenskab 
til den årlige budgettildeling. 
 
Personaletildeling 
I modelen er der indlagt en forudsætning for andelen af henholdsvis pædagoger og pædagogmedhjælpere 
en 60/40 % fordeling, beregningen tager samtidig udgangspunkt i daginstitutionernes konkrete 
gennemsnitsløn dermed fastlåses lønbudgettet på den enkelte institution, hvilket gør at der ikke vil være et 
ensartet serviceniveau i kommunens daginstitutioner, da lønninger er meget forskellige på de enkelte 
daginstitutioner, alt efter hvilket personalesammensætning og lønniveau der er i dag. 
FOA har derfor en generel bekymring for, at gennemsnitslønnen ikke er tilstrækkelig.  
 
 
Tildeling til ledelse   
FOA er bekymret for at tildelingen på ½ årsværk til børnetid til den daglige pædagogiske leder, ikke vil 
kunne mærkes i dagligdagen i børnegrupperne, da det allerede i dag  kan konstateres at ledelses og 
administrative opgaver kræver væsentligt mere end et ½ årsværk.  
Faxe kommune beskriver selv, at modellen skal være virkelighedsnær og afspejle daginstitutionens 
hverdag, dette mener FOA ikke vil kunne lade sig gøre med den valgte model.  
 
FOA har samtidig en bekymring for de institutioner hvor områdelederen er daglig pædagogisk leder, vil 
blive meget sårbare, i tilfælde af ledelses fraværd på de andre institutioner, samt den øget opgaveløsning i 
forbindelse med rollen som områdeleder.  
 
 
Sociale normeringer  
I model 1, er der indregnet midler til sociale normeringer, dette bakker FOA helt bestemt op – det er vigtigt 
at sikre alle børn en god start på livet. Den ekstra normering vil betyde at der vil være mulighed for at 
imødekomme børnenes individuelle behov og tid til at arbejde med, at det enkelte barn kan føle sig som en 
vigtig del af børnefællesskabet. 
I materialet kan vi læse, at fordelingen vil ske efter samme socioøkonomiske indeks som hidtil. Vores 
medlemmer, har gjort os opmærksomme på, at det er svært at gennemskue hvilke kriterier der danner 
grundlag for den socioøkonomiske indeks.  
Vi vil derfor opfordre Faxe Kommune til at synliggøre hvilke kriterier der ligger til grund for fordelingen af 
de ekstra midler. 
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