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Til forældrebestyrelser i dagtilbud, de lokale MED-udvalg, 

CenterMED og de faglige organisationer (BUPL og FOA) 
 

 

 

 

 
 

Høring vedr. udkast til ny ressourcetildelingsmodel for dagtilbud i 

Struer Kommune 

 

Børne- og uddannelsesudvalget besluttede i deres møde den 2. februar 

2017, at sende udkast til nye ressourcetildelingsmodel for dagtilbud i 

høring i perioden 3. februar 2017 og indtil den 24. februar 2017 kl. 

12:00. 

 

En arbejdsgruppe bestående af 3 dagtilbudsledere, 1 økonomikonsu-

lent og skole- og dagtilbudschefen har udarbejdet udkast til en ny res-

sourcetildelingsmodel gældende fra 1. august 2017. 

 

Forslag til principper for den nye ressourcetildelingsmodel: 

  

 Der gives forlods en grundtildeling på 150.000 kr. til hvert distrikt  

 Der gives en ressourcetildeling pr. barn i forhold til aldersgrup-

pe/modul  

 Modellen er kun udregnet på løn  

 Diverse børnetalsafhængige udgifter vil blive indregnet i ressour-

cetildelingsmodellen  

 De faste udgifter (bygningsudgifter mv.) tildeles som en grundtil-

deling uden for ressourcetildelingsmodellen  

 Ressourcetildelingen til specialområdet, herunder ressourcepæda-

gogerne, tildeles som en grundtildeling 

  

En grundtildeling vil tilgodese de mindste institutioner, hvilket også 

fremgår af konsekvensberegningen. 

  

Det samlede provenu fra SFO fordeles med 2/3 til dagtilbud og 1/3 til 

skole via beløb pr. barn/elev. Provenuet fremkommer ved fastholdelse 

af SFO-taksterne.  
  

Der er i den nye model indarbejdet en bruttobesparelse på 1.615.914 

kr. i forbindelse med byrådets beslutning om, at der skal spares 

3.432.076 kr. på ledelse i skoler og dagtilbud. 

  

Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på 

dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at 

få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte 

oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: 

www.datatilsynet.dk 
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Ændringer i forhold til den nuværende model: 

 Ledelsestillægget på 200.000 kr. fjernes 

 Tildelingen på 150.000 kr. til Østbyens og Vestbyens dagtilbud 

pga. at flere enheder fjernes 

 

Modellen er ligesom den nuværende model enkel at arbejde med og til 

at gennemskue for alle. Det er nemt umiddelbart at regne ud, hvor 

meget den enkelte dagtilbud får tildelt, ligesom det er muligt af lave 

simulering ud fra et tænkt børnetal. 

 

Høringssvar skal indsendes via mail til csd@struer.dk senest den 24. 

februar 2017 kl. 12. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Jørn Thomsen 

Skole- og Dagtilbudschef 

 

 

 
Bilag: 

 Regneark vedr. de økonomiske konsekvenser ved de nye ressourcetildelings-

modeller 

 Referat fra sagen fra børne- og uddannelsesudvalgets møde den 2. februar 2017 
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