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Minimumsnormeringer i daginstitutionerne i år 2022.
Niels Erik Danielsen, Enhedslisten, De Rød-Grønne, har stillet følgende spørgsmål
vedrørende Budget 2022 til administrationen:
” Hvad vil det koste, hvis vi i 2022 indførte minimumsnormeringer i daginstitutionerne i
Kalundborg ”
Thomas Malthesen Hiorth, Socialistisk Folkeparti, har stillet følgende spørgsmål
vedrørende Budget 2022 til administrationen:
”Er det nødvendigt for Kalundborg Kommune at afsætte yderligere midler i
budgetterne, for at kunne opnå minimumsnormeringer i 2024?”
Indførsel af minimumsnormeringer i daginstitutionerne i Kalundborg i 2022 vil betyde
en brutto-budgettilførsel på 12,2 mio.kr. De formodede tildelte puljemidler i 2022
udgør 7 mio.kr., men heraf er 0,9 mio.kr. reserveret til private institutioner og øvrige
øgede udgifter, hvilket betyder, at der vil være behov for en yderligere brutto budgettilførsel på 6,1 mio.kr.
Netto-budgettilførslen vil være på 5,1 mio.kr. som følge af en højere takstindtægt på
1,5 mio.kr. og øgede udgifter til økonomisk friplads på 0,4 mio.kr. og økonomisk
søskendetilskud på 0,1 mio.kr.
Denne beregning forudsætter, at puljen til minimumsnormeringer til Kalundborg
Kommune er 0,7% af den samlede pulje fra Regeringen (800 mio.kr. fra Finansloven
2020 og yderligere 200 mio.kr. til hurtigere indfasning af minimumsnormeringer fra
Finansloven 2021).
Data vedr. personale, som er brugt til beregningen, er fra KRL (Kommunernes og
Regionernes Løndatakontor) og opgjort jf. opgørelsesmetoden fra Danmarks Statistik.
Personale ansat som følge af de statslige puljer til sociale normeringer er ikke
fraregnet, da disse korrektioner endnu ikke er indarbejdet i Danmarks Statistiks
offentliggjorte normeringsstatistik.
Pr. 1. januar 2022 er Nordlyset eneste daginstitution med småbørnspladser. Den
indgår i beregningen på samme vilkår som øvrige børnehaver.
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Det er administrationens vurdering, at der i 2024 er overensstemmelse mellem
budgettildelingen og den tildelte pulje samt forældrebetalingen.
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