
Udmøntning af midler til  
normeringer for 2020
I det følgende beskrives udmøntning af FL20-midlerne til normeringer i 2020.

Indhold

Økonomi Der er på finansloven for 2020 afsat 500 mio. kr. i 2020 til indfasning af minimumsnormeringer.

Udmøntning • Midlerne udmøntes via direkte statslig tildeling til kommunerne og dermed uden forudgående ansøgning 
fra kommunerne mhp. at sikre hurtig udmøntning og begrænse administrationen forbundet herved. 

• Det er forventningen, at midlerne samlet set anvendes på en måde, så den nuværende uddannelsessam-
mensætning blandt personalet som minimum fastholdes.  

• Midlerne fordeles til kommunerne efter den enkelte kommunes andel af skønnede antal 0-5-årige børn i 
hvert år (offentliggjort af Danmarks Statistik i maj 2019). 

• Kommunerne kan anvende puljemidlerne til ansættelse af pædagogisk personale i kommunale, selvejende, 
udliciterede daginstitutioner samt puljeinstitutioner.  

• Puljemidlerne kan ikke anvendes til ansættelser i privatinstitutioner og private pasningsordninger. 

• Som betingelse for modtagelse af midlerne forpligtes kommunerne til, at tilskuddet anvendes til pædago-
gisk personale i daginstitutioner (kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner samt puljeinstitu-
tioner) i form af løn- og pensionsudgifter og relaterede udgifter i form af overhead (husleje, it, kompetence-
udvikling mv.) samt til udgifter i tilknytning til de revisionspåtegnede regnskaber.  

• Det er en tilskudsbetingelse, at det tildelte tilskud kommer oven i det vedtagne budget for 2020 på dagtil-
budsområdet. 

• Såfremt nogle kommuner ønsker at frasige sig bevillingen, vil dette være muligt, da kommunerne ikke af 
egen drift har ansøgt om midlerne. I det tilfælde vil de resterende midler opsamles og tildeles på ny i en 2. 
bevillingsrunde. 

Opfølgning • Der stilles krav om revisorpåtegnet regnskab for kommunernes anvendelse af midlerne, hvor det dokumen-
teres, at kommunerne har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med formålene.  

• Kommunerne skal endvidere som led i aflæggelsen af det revisionspåtegnede regnskab bekræfte, at 
tilskuddet er lagt oven i det vedtagne budget for 2020, og at en eventuel budgetmæssig omprioritering på 
dagtilbudsområdet ikke skyldes det tildelte tilskud. Opfølgningen medfører dog ikke en fastlåsning af hver-
ken kommunernes budget- eller regnskabsniveau på dagtilbudsområdet, som derfor vil kunne reguleres, 
som følge af fx faldende/stigende børnetal og/eller lokale politiske prioriteringer. 

• Kommuner, som ikke indsender revisorpåtegnet regnskab eller som ikke kan godtgøre, at midlerne er 
anvendt som forudsat, herunder at midlerne er lagt oven i det vedtagne budget for 2020, vil blive pålagt at 
tilbageføre tilskuddet.

Udmøntningen vil ske hurtigst muligt, idet der tages forbehold for, at alle processkridt i udmøntningen ikke er 
beskrevet i ovenstående.


