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Hurtigere indfasning af minimumsnormeringer 

Regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternati-
vet er enige om at fremskynde indførslen af lovbundne minimumsnormeringer 
med ét år, så lovkravet er gældende fra 2024. Der stilles således lovkrav om, at der 
på kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit skal være 1 pædagogisk per-
sonale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver.  

Når der foreligger viden om, hvordan kommunerne indfaser de lovbundne mini-
mumsnormeringer, og når de nødvendige data om bl.a. normeringer på instituti-
onsniveau foreligger på et tilstrækkeligt valideret grundlag, er regeringen og Radi-
kale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet endvidere enige 
om at vurdere muligheden for og hensigtsmæssigheden af eventuelle lovbundne 
minimumsnormeringer på institutionsniveau. Aftaleparterne vil drøfte dette i 
2023, hvor de nødvendige data forventes at være tilgængelige.  

Aftalepartierne er desuden enige om, at der inden for rammen afsat til minimums-
normeringer med finansloven for 2020 prioriteres 100 mio. kr. i 2023 og 200 mio. 
kr. fra 2024-2030 til en opkvalificeringspulje, der skal understøtte, at der kommer 
mere uddannet personale. I 2030 vil aftalepartierne tage fornyet stilling til dispo-
neringen af puljen. Herudover prioriteres der inden for rammen afsat til mini-
mumsnormeringer med finansloven for 2020 45 mio. kr. i 2022 og 55 mio. kr. i 
2023 til en tilpasningspulje, der bidrager til, at kommuner der er svagt stillet socio-
økonomisk og som ikke allerede lever op til minimumsnormeringer får de bedste 
muligheder for at løfte normeringer frem mod 2024. 

Med finansloven for 2021 afsættes 200 mio. kr. i 2021, 200 mio. kr. i 2022, 200 
mio. kr. i 2023, 400 mio. kr. i 2024 og 200 mio. kr. varigt fra 2025 og frem til hur-
tigere indfasning af minimumsnormeringer. I 2021-2023 udmøntes midlerne via 
en direkte statslig tildelingspulje. Fra 2024 og frem udmøntes midlerne over blok-
tilskuddet. 

Tabel 1 
Hurtigere indfasning af minimumsnormeringer 

 

Mia. kr. (2021-pl) 2021 2022 2023 2024 2025 

FL20: Minimumsnormeringer 0,6 0,8 1,2 1,4 1,6 

FL21: Hurtigere indfasning af minimumsnormeringer  0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 

I alt 0,8 1 1,4 1,8 1,8 
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