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Nedsættelse af børnehavealderen til 2 år og 9 måneder
Dato: 25-04-2012
Forslagsstiller: Administrationen

Revideret dato: 31-05-2012

Udvalg: Institutions- og Skoleudvalg
Center: Institutions- og Skolecenter
Politikområde: 60 Institutioner for børn og unge
Udviklingsstrategi:
Sammenhæng til andre bidrag:
Ændringen vedrører (sæt X)
Effektivisering, afbureaukratisering og digitalisering
Strukturændring
Merindtægter
Servicereduktion (herunder bortfald af tilbud)

X

Udvidelsesbidrag
Beløb i hele kr.

2013

2014

2015

2016

Nuværende budget
Budgetændring

-1.484.000

-5.087.000

-5.087.000

-5.087.000

26,47

26,47

26,47

26,47

Nyt budget
Ændring i antal
fuldtidsmedarbejdere
1. Status
Den nuværende børnehavealder er 3 år og 0 måneder. Det vil sige at børn i
daginstitutioner og dagpleje i dag indskrives eller overflyttes til børnehavegrupper i
institutionerne den måned, de fylder 3 år. Forældrebetalingen følger ligeledes dette
mønster, således at der betales vuggestuetakst for 0-2 årige børn og børnehavetakst for
3-5 årige børn.
Daginstitutionerne er indrettet med fleksible børnegrupper afhængigt af behov. Jf.
normeringsaftalen på området tilstræbes det, at en vuggestuegruppe ikke er mindre end
8 børn og ikke større end 12 børn. For en børnehavegruppe tilstræbes det, at den ikke er
mindre end 16 børn og ikke større end 24 børn.
2. Ændringsforslag
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Det foreslås at børnehavealderen sættes ned til 2 år og 9 måneder, således at børn
indskrives eller overflyttes til børnehavegrupper i institutionerne den måned, de fylder 2
år og 9 måneder. På baggrund af indskrevne børn i perioden november 2011 til april
2012 kan det beregnes, at ændringen forventes at medføre et behov for ca. 159 færre
vuggestue-/dagplejepladser og en tilsvarende stigning på ca. 159 børnehavepladser.
Forslaget medfører følgende økonomiske ændringer:
2013

2014 og frem

-8.221.000

-8.221.000

Løn, køkkenpersonale

-745.000

-745.000

Løn, dagplejen

-642.000

-642.000

Rammebeløb

-397.000

-397.000

Løn, pædagogisk personale

Opsigelsesfrister og feriepenge
Bruttobesparelse i alt

4.804.000
-5.201.000

-10.005.000

forældrebetaling

1.325.000

2.526.000

Mindreindtægter vuggestuebørn

2.392.000

2.392.000

-1.484.000

-5.087.000

Tab på beregningsgrundlag

Nettobesparelse i alt

Beregning er foretaget på baggrund af det aftalte børnetal for 2012 og vil skulle
genberegnes i forhold til det aktuelle børnetal for 2013.
3. Konsekvenser ved forslaget
Der kan indskrives flere børn i daginstitutionerne fordi kravet til m2 er lavere til
børnehavebørn. Der kan indskrives flere børn pr. voksen fordi normeringen er lavere for
børnehavebørn. Lønsummen bliver reduceret med deraf følgende afskedigelser. Det vil
sige at medarbejderne fremover skal passe flere børn på mindre plads.
Den fremtidige børnesammensætning af vuggestuebørn og børnehavebørn skal
analyseres i forhold til at der muligvis bliver behov for at ændringer i gruppestrukturen i
de forskellige institutioner – ligesom der kan være behov for ændringer i grupperum. Et
enkelt eksempel er, at der som konsekvens af dette forslag skal etableres pusleborde på
børnehavetoiletter.
4. Tidshorisont
Besparelsen forudsætter, at personalereduktioner igangsættes umiddelbart efter
budgetvedtagelsen, og der må regnes med mellem 3 og 6 mdrs. Opsigelsesvarsler samt
udgifter til feriepenge i forbindelse med fratrædelser i 2013. Det vil sige, at der må
regnes med halvårsvirkning af lønreduktionerne i 2013 og helårsvirkning i 2014.
5. Risikovurdering
Den fysiske kapacitet vil i en overgangsperiode skulle justeres. Der kan blive problemer
med hensyn til at indskrive børn jf. den nuværende pladsgaranti i kommunen. Flere
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yngre børn, færre medarbejdere og mindre plads vil betyde færre aktiviteter. Det vil
være en større omsorgsopgave i form af bleskift, sovetider, trøst mm.
Erfaringer fra andre kommuner i hovedstadsregionen, der har ændret børnehavealderen
er at yngre børn i børnehaven passes på bekostning af de ældre børn, dette på trods af at
der er fuldt vuggestueressourcer med. (Kilde: Prioriteringsbidrag for budget

2012-2015).
6. Relevante dokumenter
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