Magistraten

Punkt 15.

Godkendelse af bevilling vedr. midler til minimumsnormeringer samt pulje til
institutioner med mange sårbare 0-2 årige børn
2019-097856
Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der i 2020 gives tillægsbevilling på 17.964.000 kr. til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen til øgede
pædagogiske normeringer i daginstitutionerne,
at der i 2020 gives tillægsbevilling på 2.601.000 kr. til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen til at styrke
kvaliteten i daginstitutionernes tilbud til sårbare og udsatte børn,
at finansieringen heraf kommer fra statslige tilskud, og at der dermed gives tillægsbevilling til en indtægt på
samlet 20.565.000 kr.
Der er tale om tilskud fra staten, hvorfor tillægsbevillingerne ikke påvirker kommunens kassebeholdning.
Da der er tale om flerårige projekter, vil tilskuddene blive lagt ind i de efterfølgende år i forbindelse med
budgettet for 2021-2024.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Udmøntning af 500 mio. kr. til minimumsnormeringer
Regeringen og støttepartierne har aftalt at indføre lovbundne minimumsnormeringer i daginstitutionerne, så
de er fuldt indfasede i 2025. Målet er, at minimumsnormeringer fuldt indfaset skal sikre, at der maksimalt er 3
børn pr. voksen i vuggestuer og 6 børn pr. voksen i børnehaver. Den nuværende måde at opgøre minimumsnormeringerne på (Normeringsstatistikken fra Danmarks Statistik) er en opgørelse af, hvor mange ressourcer i form af pædagogisk personale den enkelte kommune bruger på dagtilbudsområdet pr. barn hen
over et år. Det betyder, at Normeringsstatistikken ikke er et udtryk for den faktiske normering på et tilfældigt
tidspunkt på en tilfældig dag i en tilfældig institution.
Der er i finansloven for 2020 afsat en pulje på 500 mio. kr., og det indgår i aftalen, at beløbet øges, så det
udgør 600 mio. kr. i 2021, 800 mio. kr. i 2022, 1.200 mio. kr. i 2023, 1.400 mio. kr. i 2024 og 1,6 mia. kr. i
2025. Hermed kan kommunerne løbende øge normeringerne frem mod ikrafttrædelse af lovkravet.
Fordelingen af puljemidlerne i 2020 sker efter kommunernes skønnede antal 0-5 årige jf. Danmarks Statistik
(maj 2019). Aalborg Kommune har 13.300 0-5 årige i 2020, som svarer til et tilskud på 18.0 mio. kr.
Hvis nuværende fordelingsnøgle fastholdes, vil Aalborg Kommune i de kommende år modtage:
Mio. kr.

2020
18,0

2021
21,6

2022
28,8

2023
43,2

2024
50,4

2025->
57,6

Udmøntning i 2020
 puljemidlerne udmøntes som direkte statslig tildeling uden forudgående ansøgning
 udmøntningen sker med forventning om, at den nuværende uddannelsessammensætning blandt
personalet som minimum fastholdes
 midlerne kan anvendes til ansættelse af pædagogisk personale i kommunale, selvejende, udliciterede
daginstitutioner samt puljeinstitutioner, men ikke til ansættelser i private institutioner og private pasningsordninger
 kommunerne forpligtes til, at tilskuddet anvendes til pædagogisk personale i form af løn- og
pensionsudgifter og relaterede udgifter i form af overhead (husleje, it, kompetenceudvikling mv.) samt i
tilknytning til de revisorpåtegnede regnskaber
 det er en betingelse, at tilskuddet kommer oven i det vedtagne budget for 2020 på dagtilbudsområdet.
Udmøntningen sker hurtigst muligt. Der er som opfølgning krav om revisorpåtegnet regnskab som dokumentation for, at tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med formålene. Kommunerne skal i den forbindelse
bekræfte, at tilskuddet er lagt oven i det vedtagne budget for 2020, og at en eventuel omprioritering på
dagtilbudsområdet ikke skyldes det tildelte tilskud. Dette medfører dog ikke, at budget- og
regnskabsniveauet på dagtilbudsområdet er fastlåst, det vil fortsat kunne reguleres som følge af f.eks.
stigende/faldende børnetal og/eller lokale politiske prioriteringer.
Tilskuddet skal tilbagebetales, hvis der ikke indsendes revisorpåtegnet regnskab, eller hvis det ikke kan
godtgøres, at tilskuddet er anvendt som forudsat.
Udmøntning i Aalborg Kommune:
Efter en drøftelse i Familie- og Socialudvalget udmøntes midlerne på følgende måde i 2020:
 Puljemidlerne udmøntes efter en fordelingsnøgle, så de kommer alle kommunale, selvejende,
udliciterede daginstitutioner samt puljeinstitutioner til gode
 Den nuværende personalesammensætning i Aalborg Kommune fastholdes - dvs.75%
pædagoguddan- nede og 25% andet personale
 Tilskuddet lægges til det vedtagne budget på dagtilbudsområdet.
Midler fra pulje til daginstitutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn
Aalborg Kommune ansøgte i juli 2019 Socialstyrelsen om midler fra puljen til ansættelse af flere pædagoger
og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn.
Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til at styrke kvaliteten i daginstitutionernes indsats for sårbare og
udsatte børn i de første 1.000 dage gennem ansættelse af flere pædagoger og pædagogiske assistenter i
daginstitutioner.
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Socialstyrelsen har givet tilsagn om puljemidler til fire daginstitutioner i Aalborg Kommune, og kommunen
modtager yderligere ca. 2,6 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022.
Tilskuddene tildeles den enkelte daginstitution, og Aalborg Kommune kan således ikke fordele tilskuddet til
andre institutioner, eller ændre i fordelingen af tilskud mellem de institutioner, som har fået tilskud.
Der skal fremsendes en kort redegørelse til Socialstyrelsen over de forventede nyansættelser og opnormeringer for puljemidlerne samt lønudgifter i 2019. Det er et krav, at midlerne kommer oveni det vedtagne årlige
budget og dermed hensigten, at der er tale om en reel opnormering af personale i den pågældende daginstitution. Desuden må kommunen ikke opkræve forældrebetaling af puljemidlerne.
Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2020
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Sektor: Børn og unge
05.25.14 Daginstitutioner
Statslig pulje til normeringer i 2020, minimumsnormeringer
Tilskud fra ansøgningspulje til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn
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17.964

-17.964

2.601

-2.601
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