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28.00.00-G00-10-15 

7.        Ny ressourcetildelingsmodel - dagtilbud 

Resumé 

Børne- og uddannelsesudvalget godkendte den 30. november 2015 (pkt. 105), den nu-

værende ressourcetildelingsmodel for dagtilbud og SFO. 

  

Struer Byråd besluttede den 29. november 2016 (pkt. 123), at der udarbejdes nye res-

sourcetildelingsmodeller på skole- og dagtilbudsområdet gældende fra 1. august 2017. 

  

Heraf fremgik endvidere, at SFO'en som udgangspunkt ledes af skolen.  

  

Som følge heraf, flyttes SFO'en fra ressourcetildelingsmodellen på dagtilbudsområdet til 

skoleområdet fremover. 

  

  

  

  

  

Administrationen indstiller, 

    

at materialet sendes i høring hos dagtilbud, Center MED og faglige organisation fra den 

3. februar til den 24. februar 2017 kl. 12.00 

Sagsfremstilling 

En arbejdsgruppe, bestående af 3 dagtilbudsledere, 1 økonomikonsulent og skole- og 

dagtilbudschefen, har udarbejdet udkast til en ny ressourcetildelingsmodel, 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 aldersgruppe/modul  

 Modellen er kun udregnet på løn 

 Diverse børnetalsafhængige udgifter vil blive indregnet i ressourcetildelingsmo-

dellen 

 De faste udgifter (bygningsudgifter mv.) tildeles som en grundtildeling uden for 

ressourcetildelingsmodellen 

 Ressourcetildelingen til specialområdet, herunder ressourcepædagogerne, tildeles 

som en grundtildeling 
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En grundtildeling vil tilgodese de mindste institutioner, hvilket også fremgår af konse-

kvensberegningen. 

  

Østbyens Dagtilbud får, jf. børne- og uddannelsesudvalgets tidligere udmelding, et tillæg 

på 176.089 kr. til ekstra ledelse pga. størrelse. Tildelingen kommer fra provenuet ved 

fastholdelse af SFO-taksterne.  

  

Tildelingen er beregnet forholdsmæssigt i forhold til lønudgifter på Parkskolen, Lim-

fjordsskolen, Thyholm Skole og Østbyens dagtilbud. 

  

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 dag-

tilbud. 

  

Ændringer i forhold til den nuværende model: 

- Ledelsestillægget på 200.000 kr. fjernes 

- Tildelingen på 150.000 kr. til Østbyens og Vestbyens dagtilbud pga. flere enheder fjer-

nes 

  

  

Økonomi 

Økonomi og løn kan oplyse, at ressourcemodellen er udarbejdet ud fra forventede børne-

tal 2017. 

Beslutning 

Børne- og uddannelsesudvalget besluttede at sende materialet i høring hos dagtilbud, 

Center MED og faglige organisationer fra den 3. februar og indtil den 24. februar 2017 

kl. 12.00 med følgende ændring: 

  

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

beløb pr. barn/elev. 

Bilag 

 Dagtilbud opstart model PDF 
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