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BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 

5.  Ny budgetmodel for døgnåbne daginstitutioner (2011-66551)  

Udvalget skal tage stilling til, om forslag til ny budgetmodel for døgnåbne institutioner skal sendes til 

høring. 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, 

1. at forslag til ny budgetmodel for døgnåbne institutioner sendes i høring 

PROBLEMSTILLING 

Der er kun én døgnåben institution i Københavns Kommune, og budgetmodellen vedrører derfor kun 

institutionen Vartov, som er en del af klyngen IB6. Den nuværende model baserer sig på en aftale fra 

1996 og tilhørende personalenormeringsbudget, der er fastfrossent og fremskrevet til aktuelt pris- og 

lønniveau. Både institution og forvaltning ønsker en budgetmodel, der er opdateret, enkel og 

gennemskuelig, således at budgettet kan danne grundlag for en god økonomistyring. 

Københavns Kommune har et ønske om at give forældrene mulighed for pasning hele døgnet. Den ny 

budgetmodel skal sikre en budgettildeling, der svarer til de udgifter, der er forbundet med at være 

døgnåben. Vartov har 22 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn og er en populær institution, fordi 

forældrene har mulighed for at få aften- og natpasning. Når et barn skrives op til ventelisten, skal 

behovet for døgnpasning dokumenteres, typisk ved at forældrene selv arbejder om aftenen eller natten.  

LØSNING 

Forvaltningen har i samarbejde med institutionen igennem et par måneder arbejdet med 

budgetmodellen for at sikre en fuldstændig gennemgang af potentielle budgetelementer. 

 

Modellen 

Målet med den nye budgetmodel er at skabe en ensartet og gennemsigtig model, der giver døgnåbne 

institutioner økonomisk bæredygtighed. I alt tildeles 3,95 mio. kr. til den døgnåbne del.  

 

Budgetmodellen er en udbygning af budgetmodellen for de weekendåbne institutioner, som blev 

besluttet af Børne- og Ungdomsudvalget den 5. maj 2010 og blev implementeret med tilbagevirkende 

kraft pr. 1. januar 2010. Den døgnåbne institution får efter det fremlagte forslag samme budget som de 

weekendåbne til at have åbent i weekenden. Der tilføjes dog et yderligere budgetmodul, der vedrører 

aften- og døgnåbent. Princippet i weekendmodellen er at tildele et opdateret budget til køkken/mad, 

rengøring og vedligeholdelse. Dertil kommer et lønbudget, som dækker udgifterne til to personer på 

arbejde i de 10 timer, der er weekendåbent. Lønbudgettet beregnes ud fra gennemsnitsløn og 

weekendtillæg samt en gennemsnitlig fordeling af pædagogassistenter og – medhjælpere. Det er ikke 

muligt at gøre lønbudgettet aktivitetsafhængigt, da der skal være to ansatte til stede, uanset om der er ét 

eller 10 børn. Endelig gives budget til vikardækning. 

 

Ud over weekendmodellen indeholder døgnmodellen 2 væsentlige budgetelementer, som skal 

fremhæves her. For en nærmere beskrivelse af alle døgnmodellens budgetelementer henvises til 

bilagene. 

 

Det første element er, at der gives budget til et serviceniveau, hvor der kan være tre på arbejde mellem 

kl. 17 og 21 på hverdage. Siden 1998 har Vartov fået budget svarende til tre ansatte, da der ind i 

mellem er mere end 10 børn til stede. Arbejdsgruppen har vurderet, at der fortsat er behov for at have 
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denne kapacitet. Dermed er institutionen også forpligtet på at tage flere end 10 børn mellem 17 og 21. 

 

Det andet element vedrører personalets sammensætning i tidsrummet efter kl. 17. Institutionen har 

udtrykt ønske om, at det kun er pædagogassistenter, der arbejder efter kl. 17. Dette ønske er ikke 

imødekommet i forslaget til ny model, da det er forvaltningens klare opfattelse, at døgnåbne 

institutioner skal sidestilles med weekendåbne institutioner, hvor arbejdet på skæve tidspunkter kan 

udføres af både medhjælpere og assistenter. I modellen er det forudsat, at fordelingen af ansatte svarer 

til 67 % pædagoger og 33 % medhjælpere. Dette skyldes for det første, at forvaltningen vurderer, at en 

pædagogmedhjælper kan udføre aften- og natarbejdet med tilstrækkelig kvalitet. For det andet er det 

ikke hensigtsmæssigt at binde en institution til stort set kun at have pædagogassistenter ansat, når 

samme institution i dagdelen får budget som alle andre, hvilket forudsætter, at der er ansat 

pædagogmedhjælpere. Gives der budget til 100 % assistenter forværres mulighederne for en 

hensigtsmæssig økonomistyring på dagdelen. Institutionen har pt. en strukturel ubalance i 

personalesammensætningen med for få pædagogmedhjælpere ansat på dagdelen. Dette er klyngen og 

Området opmærksom på, og udfordringen håndteres i sammenhæng med det generelle arbejde 

med handleplaner. Det er forvaltningens vurdering, at det vil være realistisk, at klyngen i løbet af den 

foreslåede indfasningsordning kan opnå en tilfredsstillende budgetoverholdelse.  Forvaltningen har 

desuden vurderet, at hverken børnesammensætningen eller institutionens åbningstid er faktorer, som 

giver institutionen særlige udfordringer mht. budgetoverholdelse i den nye budgetmodel.  

 

Døgndelen er dimensioneret til at have 10 børn sovende. Der sover i gennemsnit 2-3 børn i 

institutionen, mens der i weekenden i gennemsnit er 4-6 børn om dagen. Det er vanskeligt at fylde 

pladserne helt op, da det er muligt for forældrene med kort varsel, f.eks. dagen før at afmelde eller 

tilmelde, at de har behov for en weekend/døgnplads. Budgetmodellen betyder, at institutionen i 

weekend- og natdelen får budget der sikrer, at at der er det nødvendige personale tilstedede uanset 

antallet af børn, mens det i dagdelen - ligesom i andre institutioner er antallet af indmeldte børn - 

der afgør budgettets størrelse. Flere børn i weekenden vil derfor ikke ændre på institutionens økonomi.  

 

Indfasning 

Forvaltningen foreslår en 2-årig indfasningsordning som følge af, at gennemsnitslønningerne i Vartov 

ligger højere end gennemsnitslønningerne generelt. Det skyldes, at ancienniteten hos personalet er 

høj. Vartov har en merudgift på 215 t.kr. i 2011 som følge af, at gennemsnitslønnen er højere end 

generelt. Det foreslås, at der i 2012 gives budget til 66 % af 215 t. kr., svarende til 143 t.kr, og i 2013 

gives 33 % af forskellen, svarende til 72 t.kr. I 2014 udfases overgangsordningen og der gives ikke 

budget til dette. I 2012, hvor der gives indfasning på 143 t.kr. tildeles institutionen 74 t.kr. mere end i 

2011, men når indfasningen er afsluttet i 2014 tildeles institutionen varigt 69 t.kr. mindre end i 2011 (i 

2011 niveau). I 2012 finansierer bevillingsrammen således mertildelingen på 74 t.kr. I 2013 gives 

budget som nu, og fra 2014 tildeles bevillingsrammen midlerne fra den varige besparelse på 69 t.kr. 

 

Institutionens gæld 

Forvaltningen er opmærksom på, at institutionen de sidste 4-5 år har oparbejdet en gæld, der i regnskab 

2010 var akkumuleret til ca. 1,5 mio. kr. Klyngens samlede gæld er ikke tilstrækkelig stor til, at 

klyngen, efter de principper, der blev vedtaget i Børne- og Ungdomsudvalget den 21. september 2011 

(2010-96631), får andel i de generelle gældssaneringsmidler. Klyngen har et ønske om at få eftergivet 

gæld i forbindelse med budgetmodellen. Forvaltningen vurderer dog, at ønsket ikke skal 

imødekommes, idet der ikke varigt gives mere budget i den nye budgetmodel. Gælden skyldes derfor 

ikke en for lav budgettildeling, og derfor indstilles der ikke en gældssanering af institutionen.  

ØKONOMI 

-  

VIDERE PROCES 

Godkender udvalget indstillingen sendes forslaget i 6 ugers høring hos de faglige organisationer og 

klyngen. Det endelige forslag til ny budgetmodel for døgnåbne institutioner vil herefter blive fremlagt 

Side 2



for udvalget. En ændret budgetmodel vil have betydning for aftalen fra 1996, der tildeler institutionen 

det nuværende fastfrosne budget. Denne aftale skal i givet fald opsiges. Hvis den endelige model 

godkendes i BUU, udmeldes det reviderede budget til institutionen med virkning fra 2012. 

 

 

                                        Else Sommer                             /Sti Andreas Garde 

BESLUTNING 

Indstillingen blev godkendt.  

BILAG 

1. Budgetmodel for døgnåbne institutioner 

2. Regneark med ny budgetmodel 
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KØBENHAVNS KOMMUNE 

Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Budget og Regnskab 

 

 

Gyldenløvesgade 15 

1502 København V 

 

Telefon 

3366 4218 

 

E-mail 

LI98@buf.kk.dk 

 

EAN nummer 

5798009386229 

 

www.kk.dk 
 

Bilag 1: Budgetmodel for døgnåbne institutioner 

Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker at harmonisere 

budgetmodellen for døgnåbne daginstitutioner, så budgetmodellen 

bliver ensartet og gennemskuelig og ikke blot er en videreførelse af et 

fastfrossent budget fra 1996. 

 

Bilaget består af to dele. Den første del beskriver principperne i 

budgetmodellen, mens den anden del er en teknisk gennemgang af 

modellens elementer. 

 

1) Beskrivelse af modellens principper 
Modellen for den døgnåbne institution Vartov er lavet som en 

udbygning af modellen for de weekendåbne institutioner. I det 

følgende beskrives elementerne i den nye model. 

 

At bygge oven på den nye weekendmodel er en logisk videreførelse af 

tankegangen, hvor weekend- og døgndel betragtes som moduler, der 

lægges oven i normalinstitutionerne. For weekendåbne institutioner 

gælder det, at de holder åbent fra 07-17 på weekend og helligdage, og 

med den nye døgnmodel, lægges der således et modul fra 17-07 oveni. 

Der regnes i døgnmodellen med en normering på 10 børn. 

Døgnmodellen for Vartov består af to weekenddele 07-17 og 17-07 

samt to hverdagsdøgndele 17-21 og 21-07. 

 

  
Døgnmodellen består af: 

 Weekenddel 

      Prisen opgøres dels som en weekend dagdel og dels som en  

      weekend natdel. 

 

 Hverdagsdøgndel 

Prisen opgøres dels som en hverdagsdøgndel (aften) fra 17-21 og 

en hverdagsdøgndel (nat) fra 21-07. Dette skyldes, at der til den 

gamle aftale er tilføjet budgetmidler således, at der er 3 ansatte på 

arbejde fra 17.15 til 21. I forslag til budgetmodel indstiller 
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forvaltningen, at der gives budget til tre ansatte på arbejde fra kl. 

17 til kl. 21.  

 

Der skal ikke gives bevilling til udvidet åbningstid med denne 

budgetmodel, idet der gives lønbevilling fra kl. 17 til 07 på hverdage 

og i hele weekenden. Åbningstiden på normaldelen er således 50 

timer. 

 

Der gives bevilling til 114 weekend/helligdage pr. år og 251 hverdage. 

Dermed gives også bevilling til at finansiere, at institutionen ikke kan 

holde lukkedage. Dette sker ved at tildele en særbevilling som 

modregning for de indførte lukkedage og sommerlukket. 

 

Der indgår ikke ekstra bevilling til energi/el/gas/varme, idet 

institutioner principielt får udmeldt bevilling svarende til et 

gennemsnit af de forrige års forbrug. Weekend- og døgnbevillingen 

ligger hermed inkluderet i den normale energibevilling. 

I arbejdsgruppen har været en dialog om hvorvidt, der skal gives 

budget til at det kun er pædagogassistenter, der arbejder efter kl. 17, 

eller om det også kan være pædagogmedhjælpere, der arbejder sent. 

Forvaltningen indstiller, at det der sendes i høring svarer til 

serviceniveauet for weekendmodellen, hvor arbejde på skæve 

tidspunkter kan udføres af både medhjælpere og pædagogassistenter. 

Således er det antaget at fordelingen er 67 % pædagogassistenter og 

33 % medhjælpere, som det vil være i den gamle normeringsmodel. 

Dette har flere grunde. For det første, og som det væsentligste, er det 

ikke sandsynliggjort at en pædagogmedhjælper udfører aften- og 

natarbejdet ringere end en uddannet pædagog. For det andet er det 

ikke hensigtsmæssigt af økonomistyringsmæssige årsager at forpligte 

en institution til stort set kun at have pædagogassistenter ansat, når 

samme institution i dagdelen får budget som alle andre, hvilket 

forudsætter at der er ansat pædagogmedhjælpere.  

 

2) Teknisk gennemgang af budgetelementerne 

Bevillingen til institutionen for at være døgnåben vil blive tildelt som 

et samlet beløb, der bliver pris- og lønreguleret de kommende år. Det 

samlede beløb består af en række budgetelementer. I arbejdsgruppens 

arbejde er dette udregnet med et beløb pr. barn pr. dag, men i dette 

bilag er det summeret til et årligt beløb. Det følgende er relateret til 

den beregning af budgetelementerne som findes i bilag 2, og er en 

teknisk og detaljeret gennemgang. 

 

- Køkkenudgift (kolonne 2) 

Weekend- og hverdagsdøgndel 

Køkkenudgifterne på weekenddagdel opgøres til svarende til det der 

anvendes på fuld forplejning, mens aftensmaden på natdelen svarer til 

beløbet der anvendes på frokostmåltidet i daginstitutioner. Endelig 

gives et beløb til morgenmad der svarer til det der gives til 

Side 5



 Side 3 af 7 

cateringmorgenmad samt en andel af lønnen til øvrig forplejning. Det 

samlede budget er 82.433 kr. pr. år for weekenddel og 89.758 kr. pr. 

år for hverdagsdøgndel. 

 

Aktuel model 

I den aktuelle model gives der en samlet køkkenbevilling til både 

weekenddelen og døgndelen svarende til 7 timer pr. uge hvilket udgør 

et beløb på 55.625 kr. pr. år. 

 

- Rengøring (kolonne 3) 

Weekend- og døgndel 

Svarende til de weekendåbne institutioner vil der på de døgnåbne 

institutioner blive tildelt 3 timers rengøring pr. åbningsdag 

(weekender og helligdage). Taksten vil være beregnet på baggrund af 

lønarbejdertakst inkl. pension og med weekendtillæg.  

 

Desuden er der på en døgnåben institution ekstra behov for rengøring 

på grund af overnattende børn. Det vurderes, at behovet er en tredjedel 

af behovet på weekenddage, dvs. 1 time. Dette gælder uanset om det 

er en weekenddag eller et hverdagsdøgn. 

 

Rengøringsbeløbet udgør henholdsvis 96.4.93 kr. for weekenddel, og 

53.114 kr. pr. år for døgndel.  

 

Aktuel model 

Der gives ikke en ekstra rengøringsbevilling i den aktuelle model. 

 

- Vedligeholdelse (kolonne 4) 

Weekenddel 

Til de almindelige institutioner tildeles et budget pr. barn til indvendig 

vedligeholdelse. Dette kan omregnes til et budget pr. dag og kan 

sættes i forhold til antallet af weekenddage, hvilket giver et budget på 

8.527 kr. pr. år. 

 

Hverdagsdøgndel 

Der tildeles samme beløb pr. barn pr. dag til natdelen som til 

weekenddelen, jf. ovenfor, og institutionen får således på hverdage 

dobbelt vedligeholdelsesbudget. Det samlede beløb bliver derved 

9.387 kr. pr. år. 

 

Aktuel model 

Der gives ikke en ekstra vedligeholdelsesbevilling i den aktuelle 

model. 

 

- Vikardækning (kolonne 5) 

Aktuel model 

I den aktuelle model tildeles der som en del af bevilling til særlige 

pladser 18 vikartimer pr. uge (svarende til ca. 9,2 pct. eller 150.000 

kr.). Desuden har den døgnåbne institution fra en særlig central pulje 
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fået i gennemsnit 180.000 kr. pr. år de to sidste år. Dette er til dækning 

af vikarer i forskudt tid. Tilbage i 2007 og 2008 fik Vartov i disse år 

mellem 110.000 og 120.000 kr. i ekstra vikardækning.  

 

Weekenddel og Hverdagsdøgndel 

I forbindelse med budgetmodelarbejdet er vikarbudgetdækningen 

blevet undersøgt nærmere. Det ser ud til, at der i den nuværende 

budgetmodel er blevet givet dobbeltbudget til vikardækning, da der 

både er en varig og en midlertidig budgetregulering. I den nye 

budgetmodel er derfor alene videreført 9,2 pct. i vikarbudget.  

Samlet set giver det et budget på 108.861 kr. pr. år på weekenddelen 

og 121.207 kr. pr. år på hverdagsdøgndelen  

 

Vikarprocenten vedrører hele lønbevillingen og ikke kun 

lønbevillingen efter kl. 21.00 som i den aftale fra 1996, da der også 

kan forventes sygdom før kl. 21.00. 

 

- Lønbevilling pr. dag (kolonne 6) 

Weekenddel 

På weekenddelen opgøres lønbevillingen pr. dag på følgende måde: 

Der skal altid være to medarbejdere i institutionen, med en fordeling 

på 67,5 pct. gennemsnitsløn til pædagoger og 32,5 pct. 

gennemsnitsløn til pædagogmedhjælpere. Fordelingen 67,5 og 32,5 

svarer til, hvad en integreret institution ville få i den gamle 

normeringsmodel fra 1995. Hertil lægges et weekendtillæg. Der 

regnes med 10 timers løn på weekenddagdelen (07-17). På 

weekendens natdel regnes lønbevillingen på baggrund af samme 

principper som på weekenddagdel, men i 14 timer og inklusiv 

weekendtillæg. Dette giver en samlet lønbevilling i weekenddel på 

1.183.277 kr. pr. år 

 

Hverdagsdøgndel 

På hverdagsdøgndelen opgøres lønbevillingen pr. dag efter, at der skal 

være 2 ansatte i tidsrummet 17-21 og 2 ansatte i tidsrummet 21-07.  

Lønbevillingen på aftendelen (17-21) regnes på baggrund af en 

fordeling på 67,5 pct. gennemsnitsløn til pædagoger og 32,5 pct. 

gennemsnitsløn til pædagogmedhjælpere. Hertil lægges et 

hverdagsdøgntillæg.  

På natdelen (21-07) regnes der med samme personalefordeling og 

tillæg som i aftendelen, men i 10 timer (og nattillæg frem til kl. 6). 

Natnormeringen er 1,75 ansat, efter samme principper som i 

nuværende model.  

Samlet giver det et beløb på 1.317.472 kr. pr. år. 

 

- Forskudt tid (kolonne 7) 

Arbejdstidsaftalen for pædagogisk personale indeholder et princip om, 

at alle der arbejder i tidsrummet 17-06 have mulighed for at 

afspadsere 3 timer, hver gang der arbejdes 37 timer. Af 

arbejdstidsaftalen fremgår endvidere at hvis en vagt er begyndt efter 
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kl. 14.00, men har hovedvægten efter kl. 17.00 skal der gives 

afspadsering efter samme regler for timerne efter kl. 14. I 

budgetmodellen er forudsat at alle vagter begynder kl. 14. 

 

Weekenddel (17-06) 

På weekenddelen betyder dette, at der på natdelen gives i alt 2,38 

timer i afspadsering for begge ansatte, da der arbejdes 16 timer 

forskudt tid. I dette er taget højde for sovevagtskorrektion efter kl. 22. 

Beløbet fremkommer ved at gange med gennemsnitslønnen af 67,5 % 

pædagog- og 32,5 % medhjælperløn og dette giver et samlet beløb på 

49.057 kr. pr. år. 

 

Hverdagsdøgndel (17-06) 

På aftendelen (17-21) udgøres bevillingen af 1,14 time i afspadsering 

for begge medarbejdere, da der arbejdes 7 timer forskudt tid. Her er 

ingen sovevagtskorrektion. Dette ganges med gennemsnitslønnen af 

67,5 % pædagog og 32,5 % medhjælperløn. 

På natdelen udgøres bevillingen af 1,24 time i afspadsering for begge 

ansatte, da der arbejdes 9 timer forskudt tid. I dette er taget højde for  

sovevagtskorrektion efter kl. 22. Dette ganges med ovenstående 

gennemsnitsløn.  

Samlet giver det et budget på 108.011 kr. på hverdagsdøgndelen. 

 

 - Administration (række 5 i bilag 2, regnearket) 

Det hidtidige budget til administration af de særlige forhold ved at 

være døgnåbne videreføres og udgør 10 timer pr. uge i 52 uger. De 10 

timer ganges med gennemsnitslønnen for pædagoger. Dette giver 

101.222 kr. pr. år. 

 

- Ingen lukkedage (række 6) 

Institutionen kan ikke have lukkedage i weekend og helligdage eller i 

døgndelen. Desuden kan Vartov heller ikke have lukket i hverdagen 

om dagen. I 2011 blev gennemført en besparelse for 10 lukkedage i 

sommerferien, og denne kan omregnes til kr. pr. barn. Sættes de 19 

lukkedage i forhold til Vartovs normering, giver det et budget på 

36.928 kr. pr. år 

 

- Tre på arbejde mellem kl. 17 og 21 (række 7) 

Aftalen fra 1996 gav mulighed for, at der senere opstod behov for tre 

personer på arbejde på hverdage mellem kl. 17 og kl. 21, idet flere 

forældre end svarende til 10 børn havde behov for pasning efter kl. 17. 

Der viste sig dette behov, og siden 1998 har Vartov fået budget 

svarende til tre ansatte. Forvaltningen vurderer, at der er behov for 

mere kapacitet end 10 børn og indstiller, at det fortsat gives budget til 

tre personer på arbejde indtil kl. 21. Dermed er institutionen forpligtet 

til at have mere end 10 børn i denne periode. Budgettet udgør ved en 

gennemsnitsløn og med en fordeling på 67,5 % assistenter og 32,5 % 

medhjælpere 247 t. kr. 
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- Overarbejdstime- versus rådighedstillæg budget (række 8) 

I den nuværende model gives et budget på 562 t. kr. til udbetaling af 2 

gange rådighedstillæg på 12.900 kr. i 2000 niveau. Det ene 

rådighedstillæg gives for ulempetillæg og det andet for den ekstra 

pædagogiske udfordring, der er ved pasning om aften og natten. Den 

nye model baserer sig på udgiften til tillæg for overarbejdstime, og 

giver et budget på 435 t. kr. For at videreføre aftalen fra 1996 er det 

indlagt i række 8, at institutionen får et budget på 127 t. kr., som er 

differencen mellem budget baseret på overarbejdstimetillæg og 

rådighedstillæg.  

 

Arbejdsgruppen har endvidere set på den konkrete udgift til 

rådighedstillæg. I 2010 har udgiften til udbetalte rådighedstillæg været 

72 t. kr. højere end de budgetmidler på 562 t.kr. som er tildelt. Det 

skyldes, at der har været sygdom blandt personalet, og både vikaren 

og den fastansatte skal have udbetalt rådighedstillægget, uanset at der 

er sygdom. Konkret har der været 2 langtidssyge i 2010, og 

arbejdsgruppen indstiller derfor, at der regnes med en tilsvarende 

sygdomsfrekvens fremover og gives budget til 2 ekstra 

rådighedstillæg pr. år, i alt 66 t. kr.  

 

- Indfasning af budgetmodel til gennemsnitsløn (række 9) 

Der er forskellig gennemsnitsløn i Vartov i forhold til det samlede 

dagtilbudsområde. Sammenlignes disse i 2011 ligger Vartovs 

lønninger ca. 36-38.000 kr. højere pr. medarbejder end gennemsnittet. 

I dette er fratrukket udgiften til rådighedstillæg og forskudttidstillæg, 

som Vartov bliver kompenseret for andre steder i budgetmodellen. 

Gives der budget svarende til lønudgiften som den er pt., vil det give 

215 t.kr. mere i budget.  

 

Da budgetmodellen er en model, der gælder for døgnåbne institutioner 

generelt, uanset at kommunen pt. kun har en, kan der ikke varigt i 

modellen indregnes konkrete forhold på Vartov. Derfor indstiller 

forvaltningen en tre årig indfasningsordning, således at Vartov i 2014 

kan have en gennemsnitsløn, der svarer til det generelle. Det betyder, 

at der i 2012 gives et midlertidigt budget på 66 % af 215 t.kr., i alt 143 

t.kr. I 2013 gives der tilsvarende en særbevilling på 33 %, i alt 72 t. kr. 

 

Sommerudflytning 

I aftalen fra 1996 indgår 200 ekstra timer til sommerflytning i tre 

måneder, så alle institutionens børn kan komme til udflytterdelen i 

dagdelen. Dette er en forlængelse af politisk bevilling fra 1983 om 

særligt budget. Bevillingen skyldes et ønske om at tilgodese børnene i 

Vartov i en situation hvor de ikke kommer på koloni og ikke har en 

legeplads. Men institutionen får nu kompensation for legeplads på 127 

t. kr., og derfor indstiller forvaltningen, at de 200 timer svarende til 39 

t. kr. udgår af budgettet, da der i sommermånederne ikke bruges 

personaleressourcer på at følge til legeplads, når alle børn er i 
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udflytterdel. Udflytterbusbudgettet bevares uændret, så der er midler 

til ekstra kørsel i sommermånederne. 

 

Samlet set ser budgetmodellen således ud: 

I kr. Weekend 

Dag 

Weekend 

Nat 

Hverdag 

Aften 

Hverdag 

Nat 

I alt 

Køkken 366 358 270 88  

Rengøring 635 212 0 212  

Vedligeholdelse 37 37 37   

Vikar 433 522 151 331  

Løn 4.708 5.672 1.647 3.602  

Forskudt tid 0 430 205 225  

Administration 10 timer pr. uge     101.222 

Ingen lukkedage     36.928 

Tre på arbejde mellem 17 og 21 

i hverdage 

    

251.451 

Overarbejdstime- versus 

rådighedstillægbudget 

    

193.000 

Indfasning af budgetmodel til 

gennemsnitsløn, midlertidigt 

    

143.333 

I alt pr. dag 6.179 7.231 2.311 4.458  

I alt pr. år  

114 weekend 

251 hverdage 704.374 824.284 580.069 1.118.891 3.953.552 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Køkkenbudget 
36,55 kr. pr. dag, 
27 kr. til aftensmad 
og 8,76 pr. morgen

Rengøringudgi
ft udfra 3 t. 
weekenddag 
og 1 t pr. nat

Vedligeholdb
udget 3,74 
pr. bhv barn 
til både dag 
og døgn

Vikardæknin
g 9,2 %

Lønbudget pr. 
dag

Forskudttid 3 
timer ved 37 t. 
efter 17.00 * 
gns.løn (regnet 
efter kl. 14.00)

Takst pr. 
weekenddag 
eller døgndel

Udgift ved 114 
week/hellig dage 
og 251 hverdage

1 Weekenddel 07-17 (2 ansatte) 366 635 37 433 4.708 0 6179 704.374
2 Weekendel 17-07 (2 ansatte) 358 212 37 522 5.672 2,38 6803 775.499
3 Døgndel hverdage 17-21 (2 ansatte) 270 0 37 151 1.647 1,14 2107 528.803
4 Døgndel hverdage 21-07 (2 ansatte) 88 212 0 331 3.602 1,24 4234 1.062.742
5 Administration: 10 pædagogtimer pr uge 101.222
6 Ingen lukkedage (normaldelens 19 dage) 36.928
7 Tre på arbejde mellem 17 og 21 i hverdage 251.451
8 Forskel mellem budget til overarbejde og udgift til rådighedstillæg 193.000
9 Indfasning af budgetmodel til gennemsnitsløn 143.333

10 Nyt budget i alt 3.797.352
Nuværende budget 3.643.188
7 køkkentimer ugentligt 56.5427 køkkentimer ugentligt 56.542
Sygdomsdækning i forskudttid, midlertidigt 180.000
I alt nuværende budget 3.879.730
Forskel mellem nyt og nuværende budget -82.378
2011 takster Døgn weekdag 00-00 Døgn hverdag 17-06

Gns løn pædassistenter. inkl. pension 374.522

Gnstimeløn 
(68/32) for 2 
pers 361,86

Gnstimeløn 
(68/32) for 2 
pers 361,86

Gns løn pædagogmedhjælpere inkl. pension 293.262

Lønarbejder-
takst inkl. 
Pension og w 
tillæg

Vedligehold.
budget pr. 
bhv børn pr. 
dag

Weekendtil-
læg 2 pers 
(42,44 kr. 
fremskrevet) 108,92

Hverdagsdøgn
tillæg 2 pers 
(19,41 kr. 
fremskrevet) 49,81

67,5 % pædassistenter og 32,5 % medhjælpere 348.112 211,61 3,74
Løn i alt 2 pers 
pr. time 470,78

Løn i alt 2 pers 
pr. time 411,68

Pr årWeekenddel 07-17 (2 ansatte) 41667 72.370 4.268 49.376 536.693 0 704.374
Weekenddel 17-07 (2 ansatte) 40766,4 24.123 4.268 59.486 646.584 271 775.499
Weekend total 82.433         96.493     8.536     108.861 1.183.277 271              1.479.872
Døgndel hverdage 17-21 67.770         -           9.397     38.026   413.325    285              528.803   
Døgndel hverdage 21-07 21.988         53.114     -         83.182   904.148    312              1.062.742
Døgndel total 89.758         53.114     9.397     121.207 1.317.472 597              1.591.545
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