
   Teknisk tilretning 
Budget 2023-2026 

 
Emne: L&C Minimumsnormeringer i daginstitutioner og styrket tilsyn med dagtilbud  Nr.: T25-04 
Politisk udvalg: Politikområde: Afdeling/Tema: 
Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Dagtilbud Dagtilbud  
 
1.000 kr. i 2023-priser 2023 2024 2025 2026 
Drift – Udgifter 192 11.051 11.051 11.051 
Drift – Indtægter     
Drift – Netto 192 11.051 

 
11.051 

 
11.051 

 
 

Kort beskrivelse inkl. konsekvenser for borger/bruger  

Fra 2024 overgår midlerne til indførsel af minimumsnormering i daginstitutioner til 
bloktilskuddet. For årene 2020-2023 modtager Middelfart Kommune midlerne til indførsel af 
minimumsnormeringer som et særskilt tilskud som der skal aflægges regnskab for.  

Pr. 1. januar 2024 gælder følgende:  

 Kommunalbestyrelsen skal sikre en normering i kommunale, selvejende og udliciterede 
daginstitutioner og puljeordninger med tilskud, som indebærer, at der minimum er én 
pædagogisk personale pr. tre børn i alderssvarende daginstitutioner til 0-2 årige børn 
og én pædagogisk personale pr. seks børn i alderssvarende daginstitutioner til 3-årige 
børn indtil skolestart. 
 

 Kommunalbestyrelsen skal sikre, at børn under 3 år indgår i normeringen, så der er 
minimum én pædagogisk personale pr. tre børn, frem til den 1. i måneden efter at 
barnet er fyldt 3 år. 
 

 Normeringen efter i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner og 
puljeordninger med tilskud skal opgøres som et årligt gennemsnit i kommunen. 
 

 Kommunalbestyrelsen skal sikre, at normeringen i privatinstitutioner svarer til den 
gennemsnitlige normering i kommunen. 

 
Som følge af aftale om minimumsnormeringer er det besluttet, at indføre nye lovkrav med 
minimumstandarder til det kommunale tilsyn med det pædagogiske indhold i dagtilbud. De 
nye lovkrav er trådt i kraft 1. januar 2022. Kommunerne har herefter frem til 1. maj 2022 til 
at implementere de nye krav. Lovgivningen indebærer blandt andet krav om: 

 Brug af anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg 
 Brug af observationer, uvildighed og dokumentation i tilsyn 
 Beskrive og offentliggøre kommunal tilsynspraksis 
 Offentliggørelse af tilsynsrapporter 

Middelfart kommune modtager 0,192 mio. i 2023 og 11,051 mio. kr. i 2024 til 2026. til 
indførsel af minimumsnormeringer og øget tilsyn i daginstitutioner.  
Tidshorisont  
 
Kan indføres pr. 1. januar 2023.  
Hvad er årsagen til den Tekniske tilretning – sæt X 
Sidste års regnskab Byrådsbeslutning 

I året 
Ny Lov & Cirkulærer Mængdemæssig 

forskydning 
Andet 

  X   
 


