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Høring om ny tildelingsmodel for dagtilbud
Børne- og Familieudvalget behandlede den 22. oktober 2020 forslag til ny tildelingsmodel for dagtilbud i
Holstebro Kommune. På mødet blev det besluttet at sende principperne i tildelingsmodellen i høring ved
forældrebestyrelserne.

Forslag til ny tildelingsmodel
I arbejdet med den nye tildelingsmodel har der været nedsat en arbejdsgruppe, der ud over
forvaltningen bestod af ledere af dagtilbud og landsbyordninger samt repræsentanter fra de faglige
organisationer.
Den reviderede tildelingsmodel omfatter 0-6 års området, herunder vuggestuer, børnehaver og
specialbørnehaver. Dagplejen ikke omfattet af modellen, idet der på dette område arbejdes med en
særskilt økonomisk model.
Hensigten med den nye tildelingsmodel er at forenkle modellen ved at basere fordelingen på færre
faktorer. Dette medvirker til:
•

Større gennemsigtighed – hvis modellen fremadrettet bliver mere enkel og faktiske
lederlønninger fjernes, vil det give mulighed for at modellen gøres tilgængelig for lederne

•

Større lokalt råderum, da budgetudmøntningen skal ses som en rammebevilling

•

Mindre detailstyring på kriterier i regnemodellen

•

Større fleksibilitet i styring og ledelse af ressourcer

Forslaget til ny tildelingsmodel består af nedenstående faktorer. Det primære parameter er institutionens
normering for 2021, altså det forventede antal passede børn.
Grundtildeling
Der gives en fast grundtildeling pr. institution på 230.000 kr. Grundtildelingen dækker et grundbidrag til
ledelse. Grundtildelingen er til dækning af omkostninger, som er uafhængige af institutionens størrelse.
Variabel tildeling efter børnetal
Der tildeles et beløb pr. barn indmeldt i pasning. Beløbet, der tildeles pr. barn, vægtes ift. pladstypen.
Vægtningen er et udtryk for, hvor pasningskrævende barnet er, hvorfor der gives en differentieret
ressourcetildeling til de forskellige pladstyper. Alle pladstyper vægtes i forhold til en almen
børnehaveplads, der vægter 100%. Modellens variable tildeling pr. pladstype er som følger:
•
•
•

Vuggestue: 200%
Børnehave: 100%
Specialbørnehave: 350%

Ovenstående vægtning er baseret på en fuldtidsplads. Hvis et barn indmeldes i en deltidsplads, vil den
variable tildeling blive reduceret til 80% ved 35 timer og 55% ved 30 timer.
Den variable tildeling udmøntes til at dække de omkostninger, der varierer i forhold til børnetallet. Den
variable tildeling skal dække udgifter til fagpersonale, ledelse, materialer, administration og teknisk
service (for ledelse dog kun den del af omkostningerne, der ikke dækkes af grundtildelingen).

Bygningsdrift og kontrakter
Denne del af modellen er uændret i forhold til nuværende tildeling. Der fastsættes tildeling ift. de
kontrakter samt børneafhængige tildelinger, som fremgår herunder:
•
•
•
•
•

Lokaler: Der tildeles et beløb i henhold til de gældende kontrakter.
Rengøring: Der tildeles et beløb i henhold til de gældende kontrakter.
Indvendig vedligeholdelse: Der tildeles et beløb pr. barn (410 kr. pr. barn i 2020 pris- og
lønniveau)
Udearealer: Der tildeles et beløb i henhold til de gældende kontrakter samt et beløb pr. barn
(387 kr. pr. barn i 2020 pris- og lønniveau)
Fælles IT: Der tildeles et beløb i henhold til de gældende kontrakter. Beløbet justeres i
forbindelse med budgetlægning til niveau for sidste års afregning

Puljer
•
•

Solidarisk driftssikring: Uændret i forhold til nuværende tildeling. Der er afsat 0,4 mio. kr. som
tildeles til de landsbyordninger, der opfylder kriterierne for at få midler fra puljen.
Flersprogede børn: Der tildeles ressourcer på baggrund af andelen af flersprogede børn i
institutionen. Institutioner med mere end 20% flersprogede børn får særskilt tildeling på
400.340 kr. (2020 pris- og lønniveau) svarende til 1 fuldtids pædagogstilling pr. 50 vægtede
børn (det er kun andelen af tosprogede børn, der indgår i den vægtede børneopgørelse til de 50
børn)

Særordninger
Der er to områder, hvortil der gives en særskilt ekstratildeling:
•
•

Særbevilling på 0,5 mio. kr. til Regnbuen i Herrup. Tildelingen blev besluttet ved
budgetvedtagelsen for 2012.
Administrationstilskud til selvejende institutioner. Tilskuddet er lovbestemt.

Vippeafregning
Daginstitutionerne tildeles budget ud fra den lokale leders bud på antal indmeldte børn for det
kommende år. Budgettet reguleres ved årets afslutning på baggrund af det faktiske antal indmeldte
børn.

Implementering af ny tildelingsmodel
Tildelingsmodellen træder i kraft pr. 1. januar 2021.
Tildelingsmodellen fordeler samme beløb som tidligere model. Såfremt modellen besluttes, har det ingen
indvirkning på Børne- og Familieudvalgets økonomiske ramme.
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Høringsperiode
Høringsperioden er den 23. oktober – 13. november 2020.
Indsendelse af høringssvar
Høringssvar skal være Børn og Unge Forvaltningen i hænde senest den 13. november 2020 på SB-SYS
sagen: Dagtilbud - Forslag til ny tildelingsmodel pr. 01.01.21 - Høring. Sagsnummer: 17.13.00-Ø00-120 under delforløb: Høring. Høringssvaret navngives med institutionens navn.
Hvis ikke institutionen har adgang til SB-SYS, bedes høringssvaret sendes til Boern.Unge@holstebro.dk
markeret med ”Høringssvar – Tildelingsmodel Dagtilbud”.

Med venlig hilsen

Torben Gudiksen

Susanne Ebdrup

Formand Børne- og Familieudvalget

Direktør Børn & Unge
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