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Til Byrådet 

 

 

NOTAT – Takster på Børn & Læringsudvalgets område, Byrådets dagsorden 

den 13. december 2018, punkt 202 

På Børn & Læringsudvalgets møde den 28. november samt på 

Økonomiudvalgets møde den 5. december, blev der under punktet om 

takster bedt om en uddybning af sagsfremstillingen. 

 

Hvordan beregnes takster for daginstitutionerne? 

Taksterne beregnes i henhold til de fastsatte budgetter, og ud fra 

Dagtilbudslovens kapitel 5. (Se vedlagte bilag 1 med lovteksten). 

 

Konkret betyder det, at alle institutionernes bruttodriftsbudgetter og 

centrale midler, der konkret vedrører daginstitutionernes drift medregnes. 

Forældrebetalingen udgør 25 % af de samlede udgifter. 

I daginstitutionstaksterne er indregnet demografiberegning  på -3,5 mio.kr. 

og budgetbeslutningen om at tilføre 9 mio.kr årligt fra 2019 og frem. 

 

Taksterne er gældende fra 1. januar 2019, og der vil ud fra ovenstående 

ikke komme yderligere reguleringer i taksten for daginstitutionsområdet i 

2019. 

 

Hvordan skal takstændringer varsles? 

Reglerne for varsling er, at takstændringer skal varsles med 3 måneder, 

med mindre det er i forbindelse med nyt budgetår/budgetvedtagelse  – så 

kan det klares med 1 enkelt måneds varsel.  (Jf. Bekendtgørelse om 

opkrævning og regulering af forældrebetaling for en plads i dag-, fritids- og 

klubtilbud m.v. til børn og unge, §2.) 

 

I Faxe Kommune sker varslingen ved budgetvedtagelse normalt ved 

offentliggørelse af taksterne på hjemmesiden. Denne gang har Center for 

Børn & Undervisning valgt også at lave opslag på alle dagtilbud fra den 1. 

december. I denne besked er anført, at varslingen om takststigningen fra 1. 

januar 2019 sker under forudsætning af Byrådets endelige godkendelse af 

takststigningen den 13. december 2018. Denne fremgangsmetode er i tråd 

med gældende juridisk praksis. Skulle det så vise sig, at byrådet beslutter 

noget andet, så må man varsle igen, men fortsat kun med 1 måned, før 

ændringen kan træde i kraft. 

 

Hvornår sker der ansættelse af flere pædagoger – jf. den nye bevilling på 

årligt 9 mio.kr. ekstra til daginstitutionerne? 

Forslag til ny budgettildelingsmodel for daginstiutionerne fra 1. maj 2019 er i 

høring, og behandles igen på Børn & Læringsudvalgets møde den 23. 

januar 2019. Når denne sag er besluttet, ansætter daginstiutionerne straks 

herefter ekstra pædagoger svarende til merbevillingen på 9 mio.kr i 2019 
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og frem, og ud fra den samlede økonomi på området inklusiv 

demografitilpasning og fripladstilskud. 

 

Hvad sker der med SFO-taksterne? 

Taksterne til SFO gældende fra 1. januar 2019 er alene prisfremskrevet. Der 

vil ske en genberegning af SFO-taksterne i 2019 i forbindelse med 

nedlægning af SFO3 og udvidelse af SFO2 fra 1. august 2019. Denne takst 

beregnes når selve budgetbeslutningen er planlagt og gennemregnet, og 

varsles med 3 måneder. 


