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Høring over ny bekendtgørelse om rammer for puljer udmøntet i forbindelse med aftale
om minimumsnormeringer
Selveje Danmark skal hermed afgive høringssvar vedrørende ovennævnte.
Det skal indledningsvis understreges, at det er positivt, at der er kommet en aftale der styrker
nomeringen i daginstitutioner – offentlige såvel som ikke-offentlige. Og ved at lade midlerne til at
sikre minimumsnormeringer indgå i fastsættelsen af kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling,
sikres det, at de ikke-offentlige daginstitutioner via takstbetalingen også får en tilsvarende højere
takstbetaling. Det er positivt.
Hvad der ikke er positivt er, at tilskuddet generelt ikke afspejler et ligeværdigt niveau for betaling
mellem kommunale og ikke-offentlige daginstitutioner. Det skyldes blandt andet at udgifterne til
kommunale dagplejere på nuværende tidspunkt indgår i fastsættelsen af taksten til private
daginstitutioner hvilket igen betyder at det samlede takstniveau dermed sænkes.
I nærværende aftale om minimumsnormringer er dagplejeområdet undtaget, hvilket antageligvis
skyldes at strukturen på dagplejeområdet er en helt anden end på daginstitutionsområdet. Den
erkendelse burde give anledning til en samlet revurdering af hele takststrukturen, med henblik på at
udgiftsniveauet i en kommunale og de ikke-offentlige daginstitutioner afspejler hinanden.
Bemærkninger vedr. budgetværn
Det er bekymrende, at der ikke i aftalen om ekstramidler er indlagt et budgetværn, der sikre at
kommunerne ikke kan reducere deres udgifter så reduktionen modsvarer midlerne, der nu udmøntes
til minimumsnormeringer.
Først i 2024 vil kommunerne skulle leve op til de opstillede krav, og det vil reelt betyde, at de ikkeoffentlige daginstitutioner. Risikerer at står i en situation, hvor de i hele perioden frem mod 2024 ikke
vil kunne leve op til de politiske intentioner bag den politiske aftale om minimumsnomeringer.
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Det burde derfor være sådan, at midlerne i hele perioden udmøntes til de daginstititioner, der er
omfattet af aftalen. Om kommunen så for såvidt angår sin andel vælger at reducerer omkostningerne
tilsvarende, er et anliggende for kommunen alene, mens de ikke-offentlige daginstitutioner kan
begynde at sikre en bedre nomering i hele den resterende periode.
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