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Bedre Balance
ANDEL AF SÅRBARE BØRN OG NORMERINGERNE  
- ET EKSEMPEL PÅ MANGLENDE BALANCE

                                                      

På dagtilbudsområdet har kommunerne i hovedstaden et 
udgiftsniveau, som ligger op i mod 30 % højere end for 
kommunerne i provinsen. Kommunerne i hovedstaden og 
provinsen har dermed ikke de samme muligheder for at 
skabe balance mellem andelen af sårbare børn og antallet 
af medarbejdere i daginstitutionerne. Bedre Balance mener, 
at en væsentlig del af forklaringen på dette skyldes det 
nuværende kommunale udligningssystem. 

Det statslige analyseinstitut KORA har analyseret sammen-
hængen mellem andelen af sårbare børn i en kommune og 
antallet af voksne pr. barn i daginstitutionerne. Analysen 
viser, at der ikke er flere voksne i dagtilbuddene i kom-
muner med mange sårbare børn end i kommuner med få 
sårbare børn.

Tværtimod er der mange kommuner med mange sårba-
re børn, der har relativt lave normeringer. Mens andre 
kommuner – typisk kommuner med mange vellønnede 
borgere – har gode normeringer selvom der er få sårbare 
børn i kommunen.

Der er flere sårbare børn i provinsen end i hovedstadsom-
rådet. Men normeringerne er højere i hovedstaden end i 
provinsen. 

Andel sårbare børn og normering

Andel 
sårbare 
børn (%)

Normering 
Antal 3-5 
årige pr. ansat

Kommuner i Hovedstaden 7,5 6,23

Kommuner i provinsen 11,9 6,57

Gennemsnit - alle  
kommuner

10,4 6,44

Dette er ikke fordi kommunerne i provinsen er mindre 
effektive end kommunerne i hovedstaden. Faktisk er 
provinsen langt bedre end hovedstaden til at omsætte de 
kommunale kroner til voksne ude i institutionerne. Og det 
er heller ikke fordi provinskommunerne har valgt lavere 
skatter frem for kommunal service – skatten er nemlig 
højere i provinsen end i hovedstaden.

Det skyldes kort og godt, at den kommunale udligning ikke 
i tilstrækkeligt omfang flytter skattekronerne derhen, hvor 
de sårbare børn bor.

Andel sårbare børn - opdelt på landsdele Normering: Antal 3-5 årige pr. ansat – opdelt på 
landsdele

Kilde: KORA, 2016: Dagtilbudsområdet – kortlægning af kommunernes personaleforbrug og strukturelle vilkår.                     
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Bedre balance nu!
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Bedre Balance består af Esbjerg, Herning, Hjørring, Holstebro, 
Odsherred, Randers, Vordingborg og Aarhus Kommuner 

• 62 ud af 64 borgmestre uden for hovedstaden støtter Bedre 
balance

• Disse 62 borgmestre repræsenterer kommuner med 3,6 mio. 
indbyggere

• 37 ud af 48 V-borgmestre støtter Bedre Balance

• Alle S-borgmestre uden for hovedstaden – svarende til 20 
borgmestre – støtter Bedre Balance initiativet

Konkret foreslår Bedre Balance, at:

• Hæve landsudligningen fra 61% til 88%

• Fjerne hovedstadsudligningen, der i dag er på 27%

• Reducere udligningsgraden i ordningen for kommuner 
med højt strukturelt underskud uden for hovedstaden 
fra 32% til 5%

• Udbrede denne ordning til også at omfatte kommu-
nerne i hovedstaden

• Fastholde den nuværende grænse for at være omfattet 
af ordningen vedrørende højt strukturelt underskud på 
95% af det landsgennemsnitlige underskud

• Fastholde det nuværende niveau for overudligning på 
93%

http://www.bedrebalance.nu

