
Administrationsgrundlag for kommunale og selvejende dagtilbud  
ekskl. Dagplejen i Svendborg Kommune 2021 

Formål 

Principper for ressourcetildeling til kommunale og selvejende dagtilbud (0-6 år) i Svendborg 
Kommune blev besluttet af Børne- og Ungeudvalget den 12. juni 2019. 

Princippernes formål er, at 

 Fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse 
 Skabe en tildeling der tager højde for dagtilbuddenes forskellige vilkår 

Principperne skal herudover understøtte muligheden for at anvende tildelte ressourcer fleksibelt 
indenfor dagtilbudsloven, den fælles pædagogiske referenceramme i Svendborg Kommunes 
dagtilbud (Vision, Mission og Fælles pædagogisk grundlag), og den fælles forståelse af begrebet 
professionel pædagogisk faglighed i Svendborg Kommunes dagtilbud (Faglighedsblomsten). 

Lønsummen er fremskrevet med overenskomstmæssige beregnede stigninger jævnfør KL’s 
vejledning. Herudover indregnes konsekvenser af Byrådets beslutninger samt lovgivningsmæssige 
initiativer. I 2021 er der givet budget til bedre normering, idet budgetter i børnehusene er opskrevet 
med 8,732 mio. kr. 

Modellen er beskrevet nedenfor, så det er muligt for medarbejdere og forældrebestyrelser at 
gennemskue og forstå udgangspunktet. 

1. Lønbudget indeholdt i ressourcetildeling  

 Tildelingen udgør i gennemsnit 7,26 børnehavebørn pr. medarbejder, og 3,68 vuggestuebørn 
pr. medarbejder. Opgørelsen er excl. ledelse, administration samt ressourceindsatser der 
konteres centralt. 

 Vuggestuebørn tæller med faktor 1,974. 
 Der gives en grundtildeling svarende til 57.338 kr. pr. børnepoint for de første 30 

børnepoint. Grundtildeling til 30 børnepoint gives til alle børnehuse. 
 Budgettildeling pr. børnepoint udgør 53.394 kr. pr. børnepoint mellem 30 og 100 
 Budgettildeling pr. børnepoint udgør 57.338 kr. pr. børnepoint >100. 
 Børnetallet fastsættes én gang årligt for det kommende budgetår. Budget tilrettes herefter. 

Der gives samme budget pr. barn uanset om barnet er i en heltidsplads eller en deltidsplads. 
 Fra 2019 er dagtilbudsområdet overgået til rammestyring, og der sker ikke længere 

automatisk regulering af budgettet ved mer- eller mindre-indskrivning. 
 Som udgangspunkt tilbydes der børnehavestart pr. den 1. i den måned hvor barnet fylder 3 

år. Der er indført frivillig tidlig børnehavestart med start fra 2 år og 10 måneder til reduceret 
børnehavetakst.  

 Der tildeles ud fra en ugentlig åbningstid på 50 timer. 
 Der er gradueret tildeling til pædagogisk teamledelse. Alle børnehuse tildeles som 

udgangspunkt 15 timer til ledelse. Børnehuse med mellem 30 og 100 point tildeles ud over 
grundtildeling yderligere 19 minutters ledelse pr. børnepoint. Børnehuse med over 100 
børnepoint tildeles i alt 37 timers ledelse. 

 Det enkelte område tildeles budget efter de forventede udgifter til dagtilbudsleder. 
 Der er tildeling til udegrupper/flere matrikler 



 Der er tildeling til socioøkonomi 
 Der tildeles særskilt til 12.9-tillæg samt 6.0-tillæg, som er opgjort og er under udfasning. 

Provenuet beholdes i den samlede ramme til fordeling. 
 Ved opførelse af nye børnehuse tilrettes områdets budget i forhold til gældende 

budgetmodel vedr. ledelse, tildeling pr. børnepoint mv. 
 Lønsummen er inklusiv: 

 Løn til vikar 
 Funktionsløn på baggrund af forhåndsaftaler og kvalifikationsløn 
 Ulempetillæg og øvrige tillæg 

 Udgifter til sygdom afholdes af dagtilbuddene. Dagpengerefusion tilgår det enkelte 
dagtilbud. 

 Anciennitetsstigninger kompenserer det enkelte dagtilbud selv for. 
 Opsigelser dækkes af dagtilbuddets eget budget. 
 Børnehuse tildeles særskilt til ressourcepladser. 
 Mindst 50% af det fastansatte personale (opgjort i timer) skal være pædagogudannet.  
 Der er etableret en pulje til pædagogisk assistent-elever, bestående af den fastsatte 

arbejdskraftværdi. 
 Det forpligtende netværk af selvejende dagtilbud tilføres budget således, at der er en 

ensartethed mellem ressourcetildelingen mellem de kommunale og selvejende dagtilbud. 

 

2. Centrale lønkroner 

 Den centrale barselspulje er gældende for hele kommunen og dækker forskellen mellem 
dagpengerefusion og op til minimum 95% af den faktiske lønudgift. Refusionen bogføres via 
lønnen og midler fra barselspuljen overføres via budgettet som en omplacering. Anmeldelse 
om graviditets/adoption sendes til HR, som udfylder skema med lønoplysninger, hvorefter 
økonomiafdelingen laver budgetomplaceringen. 

 Kompensation for FTR og LTR jævnfør gældende aftaler mellem organisationerne og 
Svendborg Kommune. 

 

3. Øvrig drift.  

 Udvendig vedligeholdelse, varetages af kommunens Center for Ejendomme og Teknisk Service 
(CETS). I 2021 udgør den samlede ramme til udvendig vedligeholdelse samt legepladstjek ca. 
32,0 mio. kr. for alle Svendborg Kommunes ejendomme.  Svendborg Kommunes dagtilbud 
indgår på lige fod med øvrige ejendomme i en samlet prioritering under Svendborg 
Kommunes ejendomsstrategi. 

Det selvejende dagtilbud Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave og Vuggeri, der huses i 
kommunal ejendom er omfattet af aftalen om udvendig vedligeholdelse. 

Hvor selvejende dagtilbud lejer sig ind i kommunal eller privat ejendom varetages udvendig 
vedligeholdelse af udlejer. 

De selvejende dagtilbud Fyrtårnet Byparkens Vuggestue, Fyrtårnet Børnegården Byparken 
samt Fyrtårnet Mariasøstrenes Børnehus som er i lejede bygninger, indgår i aftalen med et 
årligt legepladstjek, og der er overført budget hertil. 



 Indvendig vedligeholdelse varetages af Center for Ejendomme og Teknisk Service (CETS). 
Vedligeholdelsesbudgettet er som udgangspunkt afsat på baggrund af faktisk forbrug 2015-
2017.  

Alt, hvad der ikke er omfattet af udvendig vedligeholdelse, skal dækkes af budget til indvendig 
vedligeholdelse. 

 Forbrugsafgifter i kommunale dagtilbud varetages i CETS. Budgettet til forbrugsafgifter (el, 
vand og varme) er afsat på baggrund af faktisk forbrug de seneste tre år og budgettet 
fremskrives efter KL’s vejledning. 

 Forsikringer varetages i CETS. Arbejdsskadeforsikring og erhvervsansvarsforsikring afholdes 
centralt. Øvrige forsikringer afholdes af dagtilbuddets driftsbudget. De selvejende dagtilbud 
er ikke omfattet af Svendborg Kommunes forsikringer. 

 Rengøring varetages i CETS. Budgettet er afsat på baggrund af udbud. De selvejende dagtilbud 
er ikke omfattet heraf. 

 Rengøringsartikler varetages i CETS. Budgettet er afsat på baggrund af udbud. De selvejende 
dagtilbud er ikke omfattet heraf. 

 Øvrig drift er overgået til rammestyring fra 2019, og fastsættes ved årets start. 
 Kursusbudgettet er fra 2020 harmoniseret mellem Dagplejen og børnehusene ift. forventet 

børnetal og det samlede budget. Der afsættes et fast beløb pr. børnepoint. Beløbet for 2021 
er 598 kr. pr. børnepoint. Vuggestuebørn tæller 1,974 børnepoint og børnehavebørn tæller 
1,0 børnepoint. Dagplejen tæller 1,674 børnepoint. 

 Aktivitetsbudgettet er fra 2020 harmoniseret mellem Dagplejen og børnehusene ift. forventet 
børnetal og det samlede budget. Der afsættes et fast beløb pr. børnepoint. Beløbet for 2020 
er 2.178 kr. pr. børnepoint. Vuggestuebørn tæller 1,5 børnepoint og børnehavebørn tæller 
1,0 børnepoint. Dagplejen tæller 1,0 børnepoint.  

 Administrationsbudgettet fordeles med grundbeløb på 8.000 kr. pr. børnehus. Det resterende 
budget fordeles efter forventet børnetal.  

 

4. Demografipuljen 

Der er i 2021 forventning om færre børn end antallet af børn i oprindeligt budget. 
Demografipuljen er ikke reguleret hermed, og der er ved årets start en pulje på 1,032 mio. kr. til 
dækning af uforudsete udgifter.    

 

5. Økonomi/retningslinjer 

Kasse- og regnskabsregulativ, forretningsgangsbeskrivelser, administrative vejledninger og ØS 
Indsigt vejledninger findes på kommunens intranet. 

                                     

6. Administrationsgrundlaget er gældende for ét budgetår. 

Revideres en gang årligt i forbindelse med fastsættelsen af det forventede antal børn i det 
kommende kalenderår, herunder at det endelige budget er vedtaget. 

 



December 2020 
Birgit Lindberg 
Sekretariats- og Dagtilbudschef


