Notat

Budgetspørgsmål 32 til budget 2019 – Hjemmepasning af børn i
Albertslund

Dato: 28. august 2018
Sags nr.: 00.30.04-S00-32-18
Sagsbehandler: AGGG

Spørgsmål:
Der er en lang række kommuner, som yder tilskud til pasning af eget barn i
førskolealderen.
Jf. refererede artikel fra DR er der per 2017 tale om 39 kommuner, som yder
tilskud til forældres pasning af eget barn jf. Dagtilbudslovens §86-91. Dette er
en mulighed i forlængelse af den allerede eksisterende ret til, at man kan
modtage tilskud til at andre passer ens barn.
Der ydes i snit 5530 kr. per måned til pasning af eget barn i de 39 kommuner.
Der differentieres mellem tilskuddet til børn i vuggestuealderen eller
børnehavealderen. En kommune kan således eksempelvis yde 7.500 kroner
pr. måned for børn under 3 år og 3.900 kroner pr. måned for børn på over 3 år
og til skolestart.
Dagtilbudsloven stiller en række konditioner for at man kan modtage tilskuddet,
eksempelvis:


Ansøgeren kan ikke samtidig have arbejdsindtægt eller modtage anden
form for offentlig overførselsindkomst ved siden af tilskuddet



Ansøgeren har opholdt sig her i landet i 7 ud af de sidste 8 år. Kravet
gælder ikke for EU/EØSborgere, i det omfang de efter EU-retten er
berettiget til ydelsen



Ansøgeren må være genstand for hjælpeforanstaltninger efter §52 i Lov om
Social Service.

En kommune som Langeland har endvidere opsat et krav om, at forælderen
skal:

“kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber til
at kunne udvikle dit barns sproglige kompetencer i dansk. Dokumentation for
tilstrækkelige danskkundskaber kan som minimum være en bestået 9.klasseprøve i dansk, eller en tilsvarende dokumentation.”
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Tilskuddet kan gives for en periode mellem 8 uger og 1 år af gangen - og man
kan maksimalt modtage 3 tilskud samtidig.
På baggrund af ovenstående stilles følgende spørgsmål:
Spørgsmål 1: Vurderer forvaltningen, at det er lovligt at opstille et sprogkrav
som det er gjort i Langeland Kommune, således dette også kunne benyttes i
Albertslund Kommune?
Kommunalbestyrelsen kan jf. Dagtilbudsloven fremrykke den obligatorisk
sprogvurdering af børn der ikke benytter et dagtilbud fra 3 års alderen til 2 års
alderen for at vurdere om barnet har behov for sprogstimulering.
Spørgsmål 2: Vurderer forvaltningen at denne bestemmelse eller andre
bestemmer ville kunne benyttes til at sikre, at der ikke ydes tilskud til
hjemmepasning af børn fra 2 års alderen, som af sociale eller
integrationsmæssige årsager har behov for at modtage den nødvendige
sprogstimulering i et af kommunens dagtilbud?
Hvis der kan svares ja til spørgsmål 1 eller spørgsmål 2, ønskes følgende
spørgsmål besvaret:
Spørgsmål 3: Hvor stor en månedlig besparelse ville der være for kommunen,
hvis et barn i børnehavealderen hjemmepasses og forældrene modtager et
tilskud på eksempelvis 3.900 kr.
Spørgsmål 4: Hvor stor en månedlig besparelse ville der være for kommunen,
hvis et barn i vuggestuealderen hjemmepasses og forældrene modtager et
tilskud på eksempelvis 7.500 kr.
Spørgsmål 5: Vil introduktion af tilskud til hjemmepasning potentielt set kunne
medvirke til, at der ikke vil være behov for nybygning, udvidelse eller
overbelægning af dagtilbudsinstitutioner i Albertslund?

Kilder:
https://www.dr.dk/nyheder/indland/liste-her-er-kommunerne-der-giver-tilskud-tilpasse-dit-eget-barn
https://www.frederiksberg.dk/borger/dagtilbud-og-skole/privat-pasning/tilskud-tilpasning-af-eget-barn

Svar:
Spørgsmål 1
Ja, loven danner grundlag for at kunne stille sprogkrav, til forældre der søger
om tilskud til pasning af eget barn.
Spørgsmål 2
Ved en beslutning om at sprogvurdere børn som to årige fremfor som treårige,
vil det være muligt tidligere at indhente viden om barnets sproglige udvikling.
Vurderes et barn, hvor forældre får tilskud til hjemmepasning, til at skulle have
en særlig eller fokuseret sprogindsats, får familien tilbudt et 30 timers tilbud i en
daginstitution. Det vil foregå på samme vis som når treårige der ikke går i
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dagtilbud, sprogvurderes i dag. Ved en sprogvurdering af toårige øges
sandsynligheden for, at der ikke gives tilskud til hjemmepasning af børn med
sproglige udfordringer. Vurderingerne er ikke udarbejdet med et
integrationsmæssigt og socialt mål for børnene. Så at sikre at der ikke ydes
tilskud til hjemmepasning til børn, der skal støttes ift. integration og sociale
færdigheder, vurderer vi ikke er muligt.
Spørgsmål 3
I Albertslund Kommune er bruttodriftsudgiften uden moms pr. børnehavebarn
7.730 kr./mdr., når forældrebetalingen fratrækkes er omkostningen pr.
børnehavebarn i dagtilbud 5.770 kr./mdr. Hvis der ydes et tilskud på 3.900
kr./mdr. til hjemmepassede børn, vil besparelsen pr. barn være 1.870 kr./mdr.

Kommunens udgifter pr. børnehavebarn (Bruttodriftsudgifter pr. måned uden moms)

7.730

Kommunens indtægter pr. børnehavebarn (Forældrebetaling)

1.960

I alt

5.770

Besparelse ved tilskud på 3.900 kr.

1.870

Spørgsmål 4
Børn i vuggestuealderen, kan modtage pasningstilbud i et almindeligt dagtilbud
eller i dagplejen, hvor de to tilbud har forskellige takster. Derfor er besparelsen
ved et tilskud på 7.500 kr./mdr. til hjemmepassede børn, både beregnet for et
dagplejebarn og et vuggestuebarn.
I Albertslund Kommune er bruttodriftsudgiften pr. daglejebarn 12.031 kr./mdr.,
når forældrebetalingen fratrækkes er omkostningen pr. dagplejebarn 8.990
kr./mdr. Hvis der ydes et tilskud på 7.500 kr./mdr. til hjemmepassede børn, vil
besparelsen pr. dagplejebarn være 1.490 kr./mdr.

Kommunens udgifter pr. dagplejebarn (Bruttodriftsudgifter pr. måned uden moms)

12.031

Kommunens indtægter pr. dagplejebarn (Forældrebetaling)

3.041

I alt

8.990

Besparelse ved tilskud på 7.500 kr.

1.490

I Albertslund Kommune er bruttodriftsudgiften pr. vuggestuebarn 13.407
kr./mdr., når forældrebetalingen fratrækkes er omkostningen pr. vuggestuebarn
10.024 kr./mdr. Hvis der ydes et tilskud på 7.500 kr./mdr. til hjemmepassede
børn, vil besparelsen pr. vuggestuebarn være 2.524 kr./mdr.

Kommunens udgifter pr. vuggestuebarn (Bruttodriftsudgifter pr. måned uden moms)

13.407

Kommunens indtægter pr. vuggestuebarn (Forældrebetaling)

3.383

I alt

10.024
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Besparelse ved tilskud på 7.500 kr.
Spørgsmål 5
Det er svært at vide hvor mange der vil benytte en mulighed for tilskud til
pasning af eget barn, og dermed også hvordan det vil påvirke den nuværende
dagtilbudskapacitet.
For at besvare spørgsmålet, skal antallet af børn der hjemmepasses derfor først
estimeres og derefter vil det blive holdt op mod den nuværende
dagtilbudskapacitet.
Med henblik på at estimere andelen og herigennem antallet af potentielle børn,
der vil blive hjemmepasset af en af deres forældre, er der taget kontakt til både
Danmarks Statistik og Børne- og Socialministeriet, for at høre om sådanne
andele er opgjort for de kommuner, der yder tilskud til pasning af eget barn,
men sådanne opgørelser udarbejdes ikke.
De kommuner vi normalt sammenligner os med ud fra
befolkningssammensætning og økonomi yder ikke tilskud til pasning af eget
barn. Derfor er der i stedet taget udgangspunkt i Frederiksberg Kommune, som
dog antages at have en højere grad af hjemmepasning end der kan forventes i
Albertslund Kommune.
Da der i budgetspørgsmålet er linket til Frederiksberg Kommune er de kontaktet
angående andel af børn, der hjemmepasses. De oplyser, at 59 forældrepar
benytter sig af denne ordning – dvs. antallet af børn kan godt være højere, da
disse forældrepar ligeledes kan have andre børn, der også hjemmepasses.
Ud fra Statistikbanken (Danmarks Statistik) er der 7.384 børn i 0-5 årsalderen i
Frederiksberg Kommune, hvilket giver en hjemmepasningsandel på 0,8 %. Hvis
det antages at samme andel ønsker hjemmepasning i Albertslund Kommune, vil
det i alt dreje sig om 14 børn ud af 1.811 børn i alderen 0-5 år. Alt efter
fordelingen af 0-2 årige og 3-5 årige vil dette svare til mellem 14-28 enheder.
Det vurderes, at de estimerede 14 børn ikke vil påvirke behovet for nybygning,
udvidelse eller overbelægning.
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2.524

