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1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 2025
Kommunale og selvejende 13.971 13.971 13.971 13.971 13.971
Centrale midler de enkelte år -5.239 -6.986 -10.478 -12.225 -13.971
Mellemregning 8.732 6.985 3.493 1.746 0

Forældrebetaling -2.183 -1.746 -873 -437 0
Afledt effekte til private 1.170 936 468 234 0
I alt 7.719 6.175 3.088 1.543 0  
 
Resume:  
Finansloven for 2020 indeholder aftale om at indføre lovbundne minimumsnormeringer 
med fuld indfasning i 2025. Ud fra Svendborg Kommunes andel i 2020, forventes det at 
tilskud fra den centralt afsatte pulje udgør 13,971 mio. kr. i 2025. Der stilles forslag om 
at fremrykke en bedre normering i børnehusene. Der afsættes 7,719 mio. kr. i 2021 til 
fremrykning af bedre normeringer. Idet tilskud fra den centrale pulje stiger frem til 2025, 
vil beløb der skal afsættes internt falde frem til 2024, og helt falde bort i 2025.  
 
Sagsfremstilling: 
Finansloven for 2020 indeholder aftale om, at indføre lovbundne minimumsnormeringer 
med fuld indfasning i 2025. I finansloven er der afsat 500 mio. kr. i 2020, 600 mio. kr. i 
2021, 800 mio. kr. i 2022, 1.200 mio. kr. i 2023, 1.400 mio. kr. i 2024 og 1.600 mio. kr. 
i 2025.  
 
Svendborg Kommunes andel udgjorde i 2020 0,87 pct. af den samlede pulje. Modellen 
for minimumsnormeringer er ikke udmeldt endnu, men det antages i beregningerne at 
andelen også fremadrettet udgør 0,87 pct. af den samlede pulje. I 2021 forventes 
tilskuddet således at udgøre 5,239 mio. kr. voksende til 13,971 mio. kr. i 2025. 
 
I 2020 er midler fra den centrale pulje givet med den forudsætning, at der ikke måtte 
opkræves forældrebetaling heraf, ligesom der ikke kunne bevilliges midler til private 
dagtilbud. Det antages, at den centrale model for 2021-2025 fastholder, at midler ikke 
må tildeles private dagtilbud, ligesom der ikke må opkræves forældrebetaling heraf.  
 
Påvirkning på andre områder:  
Der er ingen påvirkning af andre områder.  
 
Økonomi:  
Der stilles forslag om at fremrykke en bedre normering i dagtilbud, således at der 
afsættes 7,719 mio. kr. i 2021. I 2022 afsættes 6,175 mio. kr., i 2023 afsættes 3,088 
mio. kr. og i 2024 afsættes 1,543 mio. kr. I 2025 er tilskud centralt fra fuldt indfaset, og 
der skal ikke afsættes yderligere. 
 
Midler der afsættes af kommunen, dvs. udover midler afsat i Finansloven, skal jf. 
Dagtilbudsloven indregnes i forældrebetalingen og dermed i driftstilskuddet til private. 
Konkret betyder det, at forældrebetalingen stiger med 2,183 mio. kr. og afledt effekt til 
private stiger med 1,170 mio. kr. Fra 2022 og frem mindskes både forældrebetalingen og 
den afledte effekt til private, idet de internt afsatte midler sænkes de kommende år. I 
2021 vil den øgede forældrebetaling svare til, at en vuggestueplads vil stige 185 kr. pr. 
måned og en børnehaveplads vil stige 93 kr. pr. måned.  
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Når kriterier for midler fra centralt hold er meldt ud, skal forældrebetaling og driftstilskud 
til private pasningsordninger evt. genberegnes hvis modellen tilskriver det.  
 
 


