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Børne- og Ungestaben 

 

Svar på KBS-spørgsmål fra Daniel Panduro om anvendelse af minimumsnormeringspenge 

Spørgsmål:  

Jeg vil gerne have tilsendt den juridiske vurdering der viser at det er lovligt at bruge minimums-

normeringspengene til andet end minimumsnormeringer - Derudover vil jeg gerne have forvalt-

ningens vurdering af, om det at bruge minimumsnormeringspenge til at 

undgå klassesammenlægning er i tråd med den politiske intention i aftalen om minimumsnorme-

ringer. 

Svar:  

Frederiksberg Kommune tilfører i 2021 15,330 mio.kr. til de kommunale og selvejende daginstitu-

tioner til bedre normeringer (vedtaget med budget 2021), plus 1,266 mio.kr. til private daginstituti-

oner, der som følge af de ændrede statslige regler vedr. tildeling af statslige midler vedr. mini-

mumsnormeringerne i 2021 vil modtage et øget tilskud. 

 

Frederiksberg Kommune modtager i 2021 statslige midler fra Puljen til minimumsnormeringer på 

i alt 14,832 mio.kr. Da Frederiksberg vedtog budget 2021, var det forudsat, at den statslige finan-

siering var 11,6 mio.kr. Og at de kommunale og selvejende daginstitutioner skulle tilføres 15,330 

mio.kr. Det var også forudsat, at de private daginstitutioner ikke skulle tilføres midler via et højere 

tilskud, da lovgivningen for midlerne til bedre normeringer i 2020 ikke gav mulighed for at udbe-

tale tilskud til private daginstitutioner.  

 

De statslige regler vedr. brugen af de statslige midler vedr. minimumsnormeringer er ændret fra 

2020 til 2021. I 2020 var der krav om at det statslige tilskud skulle anvendes ud over budget, at 

der ikke måtte beregnes forældrebetaling af tilskuddet og at der ikke må beregnes tilskud til pri-

vate daginstitutioner af tilskuddet. I 2021 er ikke krav om at tilskuddet skal anvendes ud over 

 



 

 

budget, der kan beregnes forældrebetaling af tilskuddet og der skal beregnes øget tilskud til pri-

vate daginstitutioner. Nyeste tilskudsbrev samt vejledning fra både 2020 og 2021 er vedlagt dette 

svar som bilag. 

 

Den faktiske tildeling af midler fra den statslige Pulje til minimumsnormeringer betyder, at med en 

fortsat tildeling af 15,33 mio.kr. til de kommunale og selvejende daginstitutioner, så er der over-

skydende midler på 3,232 mio.kr. (14,832-11,600). Af disse overskydende midler skal det nye 

højere tilskud til de private institutioner på 1,266 mio.kr. finansieres. Efterfølgende er der over-

skydende midler på 1,966 mio.kr., der stammer fra den planlagte selvfinansiering fra Frederiks-

berg Kommune.  

 

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 17. maj 2021, sag nr. 177, at de overskydende midler benyt-

tes til at finansiere 0,306 mio.kr. til Skolen på Bülowsvej til oprettelse af 4 klasser på den kom-

mende årgang i 2021/2022, samt 1,660 mio.kr. til at øge puljen til ekstra ressourcer. De tilførte 

midler til puljen til ekstra ressourcer vil blive anvendt til medarbejderressourcer, der kan støtte op 

om børn i sårbare og udsatte positioner, og som følge deraf også øger institutionernes samlede 

normeringer. 

 

Det er Kommunalbestyrelsens beslutningskompetence, at disponere og bevilge overskydende 

kommunale midler. 

 

Med venlig hilsen 

Nina Eg Hansen 

Børne- og ungedirektøren 

  
 


