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Fordeling af 20 mio. kr. til flere medarbejdere på småbørnsområdet

Byrådet traf den 13. december beslutning om fordeling af 20 mio. kr. til flere medarbejdere 
på småbørnsområdet. 

Beslutningen betyder:
 At budgettet til sundhedsplejen øges med 0,75 mio. kr. til flere medarbejdere i 

sundhedsplejen til det generelt forebyggende arbejde med aldersgruppen 0-2 år

 At budgettet til de kommunale dagtilbud øges med 18,85 mio. kr. til flere medarbejdere. 
Midlerne fordeles mellem de fire dagtilbudsområder ud fra antal enheder og antal 
dagplejere, idet distriktsbestyrelserne foretager den endelige fordeling mellem 
børnehuse og dagpleje (tilsynet)

På byrådsmødet blev det præciseret, at forældrebestyrelserne skal træffe beslutning
om fordelingen af ressourcerne i løbet af januar måned, da fordelingen mellem 
daginstitution og dagpleje har betydning for de kommunale takster (forældrebetalingen).

Den fordeling som besluttes i forældrebestyrelsen er gældende for hele 2018.

Beregningen af områdets andel af de 18,85 mio. kr. vil tilgå områdelederen i løbet af den 
kommende uge. 

Da takstændringerne skal varsles, skal forældrebestyrelsens beslutning om fordelingen af 
midlerne mellem børnehuse og dagpleje være økonomiafdelingen i hænde senest fredag den 
26. januar 2018.

Fordelingsnøglen sendes til Lasse Sømmergaard  lasom@holb.dk 
 
Opmærksomheden henledes desuden på, at der jf. sagsfremstillingen til byrådet skal 
udarbejdes en handleplan i hvert af de fire områder. I handleplanen skal det fremgå, 
hvordan området via den øgede tildeling vil:

Forældrebestyrelserne v/
Holbæk By, Skovvejen, Katrinedal og Kildedam
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 Løfte kvaliteten i dagtilbuddene til gavn for alle børn.

 Understøtte børn i udsatte positioner      

Handleplanen udarbejdes med inddragelse af medarbejdere og forældrebestyrelse. For den 
del af handleplanen, der har et særligt fokus på understøttelsen af børn i udsatte positioner 
og deres familie, inddrages Børneindsatsen og sundhedsplejen med henblik på sparring.

Med venlig hilsen

Christian Simonsen
Fagchef Læring & Trivsel


