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Overskrift

Tilskud til pasning af eget barn reduceres

Udvalg
Forslagsstiller
Udgiftstype

Institutions- og Skoleudvalget
MED
Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr.
2023-priser
Nuværende budget
Budgetændring – drift
Besparelse
Effektivisering
Investering
Samlet ændring (Netto)

2023

2024

2025

2026

2.000

2.000

2.000

2.000

-300

-300

-300

-300

-300

-300

-300

-300

Personalekonsekvenser
Ændring i antal årsværk
Note: (-) = mindreudgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé
Tilskud til pasning af eget barn nedjusteres til at udgøre 65% af laveste nettodriftsudgift excl.
støtteudgifter for et alderssvarende dagtilbud. Tilskuddet blev hævet fra 65% til 85% i 2022
for at give incitament til at flere passer barn i eget hjem. Tallene fra 1. kvartal 2022 indikerer,
at flere passer barn i eget hjem, men at barnet passes i færre uger end i 2021. En reduktion
af tilskuddet kan betyde, at færre passer barn i eget hjem.
2. Status
Ordningen vedr. pasning af eget barn gælder for børn i alderen 24 uger til 2 år, og tilskud
gives i en minimumsperiode på 16 uger og højest 1 år.
Byrådet besluttede ultimo 2021 fra 1.1. 2022, at forhøje tilskud til pasning af eget barn fra 65
% til 85 % af laveste nettodriftsudgift excl. støtteudgifter for et alderssvarende dagtilbud,
dvs. fra 5.676 kr. til 7.422 kr. pr. måned. Forhøjelsen er et af flere tiltag der skal sikre
overholdelse af pladsgarantien, idet flere familier formodes at vælge at passe eget barn når
tilskuddet er større.
Det afsatte budget til pasning af eget barn blev ikke forhøjet i forbindelse med forhøjelsen af
det månedlige tilskud idet regnskabet for såvel 2020, som 2021 udviste et mindreforbrug som
formodedes at kunne dække det forhøjede tilskud.
Erfaringen fra første del af 2022 er at flere familier også har valgt at passe eget barn, men i
kortere perioder.




I 2021 blev 47 familier godkendt – gennemsnitligt for en periode på 31 uger.
I 1. kvartal 2022 blev 26 familier godkendt – gennemsnitligt for en periode på 18
uger.

Antallet af familier, der godkendes til pasning af eget barn, er således steget i 2022,
mens de gennemsnitlige uger barnet passes er faldet. Hvis udviklingen i 1. kvartal
fortsætter resten af året, betyder det, at der samlet set vil være en lille stigning i antal
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uger et barn passes i eget hjem. Stigningen kan skyldes at tilskuddet er hævet og/eller
at antallet af børn i kommunen er steget.
3. Ændringsforslag
Tilskud til pasning af eget barn nedjusteres til igen at udgøre 65% af laveste nettodriftsudgift
excl. støtteudgifter for et alderssvarende dagtilbud og det afsat budget nedjusteres med 0,3
mio. kr.
Forslaget kan have fuld virkning fra 2023.
4. Konsekvens
Nedsættelse af tilskud til pasning af eget barn kan betyde at nogen familier fravælger
ordningen og i stedet ønsker en daginstitutionsplads. Det er imidlertid usikkert hvor stor
betydning tilskuddets størrelse har for valget af pasning i eget hjem.
Konsekvensen kan være, at det bliver sværere at overholde pasningsgarantien. Såfremt HTK
ikke overholder pasningsgarantien, skal taksterne for dagtilbud nedsættes svarende til 0,9
mio. kr./mdr. i de måneder garantien ikke overholdes.
5. Investeringsbehov
Forslaget indebærer ingen investeringer.
6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag
Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.
7. Bemærkninger fra HU
HU har intet at bemærke.
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