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Troelstrupgård, 3. januar 2019 
 
HMDI/Troelstrupgårds kommentarer til forslag til ny budgettildelingsmodel på 
daginstitutionsområdet. 
 

Allerførst vil vi gerne kvittere for, at der i begge modeller er taget udgangspunkt i et forbedret 
grundlag for normeringsberegningen, således at der fremover vil være færre børn pr. voksen. Det 
anser vi som værende positivt og mere i samklang med den sammenhængende børne- og 
ungepolitik, der skal være med til at sikre, ”at alle børn og unge opnår de bedste muligheder for 
udvikling, trivsel og selvstændighed”. 
 

Vi er opmærksomme på, at der i forslagene lægges op til ændringer i ledelsestiden for de enkelte 
dagtilbud. Som selvejende dagtilbud med driftsoverenskomst med Faxe kommune er vi ikke 
omfattet af dette forhold, men vi ønsker dog alligevel at knytte en kommentar hertil. 
Grundlæggende er det vores opfattelse og erfaring, at ledelse udøves bedst så tæt på 
kerneopgaven som muligt. Vi mener derfor, at en styrkelse af den daglige pædagogiske ledelse på 
institutionen bør ske på bekostning af områdelederstrukturen.  
 

Byrådet har besluttet og med budgetforliget økonomisk bakket op, at den service til borgerne, der 
er besluttet for dagtilbud (eks. antal børn pr. voksen), nu skal udmøntes i praksis. Det er positivt. 
For at udmøntningen kan ske i praksis helt ude ved og i kerneopgaven, fordrer det, at  
 

1. den tildelte årlige bruttolønudgift pr. medarbejder, reelt dækker den udgift der er i 
virkelighedens verden ude på institutionerne.  
 

Troelstrupgård har en, lad os bare kalde det, rutineret medarbejdergruppe, der har været 
hos os i mange år. Det er dygtige og erfarne pædagoger og medhjælpere, som samtidig er 
meget vellidte af vores forældre. Det betyder, at vi er særdeles sårbare over for en for lavt 
sat gennemsnitlig bruttolønudgift pr. medarbejder. 
 

2. institutionerne får tildelt normering og lønbudget for hele året og ikke kun for 48 uger som 
f.eks. i 2018. 

 

Hvis dette ikke sker, vil byrådets besluttede service ikke kunne udmøntes i praksis, da 
manglende budgettildeling for et helt år kun kan hentes hjem ved at have færre daglige 
medarbejdere ansat, end normeringerne ellers tilsiger det. 

 
Vi anerkender, at institutioner kan have større eller mindre udfordringer i det daglige pædagogiske 
arbejde, bl.a. i forhold til børn fra socialt udsatte familier. Omkring sociale normeringer, som udgør 
en væsentlig forskel mellem de 2 modeller, anbefaler vi model 1, således at de sociale 
normeringer er lagt ind. 
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