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Budget
2022-2025

Overskrift
Udvalg
Forslagsstiller
Udgiftstype

Prioriteringsforslag

Nr. ISU28

Budget til minimumsnormeringen inkluderes i
takstberegningen
Institutions- og Skoleudvalget
Administrationen
Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr.
2022-priser
Nuværende budget
Budgetændring – drift
Besparelse
Merindtægt
Samlet ændring (Netto)

2022

2023

680
-2.275
-1.595

949
-3.175
-2.226

2024

1.217
-4.075
-2.858

2025

1.217
-4.075
-2.858

Personalekonsekvenser
Berørte antal medarbejdere
Ændring i antal årsværk
Note: (-) = mindreudgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé
Midler til minimumsnormeringen inkluderes i takstberegningen på dagtilbudsområdet, så
forældrebetalingen udgør 25 pct. af de samlede udgifter på området.
2. Status
Modsat puljetildelingen i 2020 skal puljemidlerne i 2021 og fremrettet indgå i kommunens
opgørelse af udgifter til dagtilbud (de budgetterede bruttodriftsudgifter) efter gældende
regler, hvorfor forældrebetalingen kan reguleres som følge heraf. Tilskuddet indgår derfor
ligeledes i fastsættelsen af tilskud til privatinstitutioner samt tilskud til privat pasning.
Det er Byrådet, der beslutter om forældrebetalingen skal stige i forbindelse med
udmøntningen af puljemidlerne fra staten. I dag indregnes puljemidlerne ikke i taksten, og
dermed betaler forældrene en lavere andel af bruttodriftsudgifterne end de 25 %, som
kommunen gerne må opkræve.
3. Ændringsforslag
Beregningen af forældrebetaling vil fremefter inkludere midlerne vedr. minimumsnormeringer.
Det betyder, at forældrene vil opleve en takststigning i forhold til i dag.
4. Konsekvens
Højere takst for forældrene. I 2022 vil taksten pr. måned stige med 97 kr. for vuggestuebørn
og 49 kr. for børnehavebørn.
Der er i forslaget ikke lagt op til at bruge de øgede indtægter fra forældrene til yderligere
ansættelser af pædagogisk personale i daginstitutionerne.
Hvis man beslutter at bruge indtægterne fra forældrebetaling til yderligere ansættelse af
pædagogisk personale, vil der kunne ansættes knap 4 årsværk i 2022.
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5. Investeringsbehov
Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag
Der er ingen sammenhæng med øvrige forslag.
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