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Overskrift
Udvalg
Forslagsstiller
Udgiftstype

Prioriteringsforslag

Nr. ISU03

Deltidsplads til søskende for familier som passer eget barn
under §86 i dagtilbudsloven
Institutions- og Skoleudvalget
Administrationen
Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr.
2022-priser
Nuværende budget

2022

Budgetændring – drift
Effektivisering
Mindreindtægt
Samlet ændring (Netto)

2023

-140
33
-107

-140
33
-107

2024

2025

-140
33
-107

-140
33
-107

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

1. Resumé
Forældre, som benytter ordningen "Pasning af egne børn", kan vælge en deltidsplads på 30
timer om ugen til ældre søskende i stedet for en fuldtidsplads.
2. Status
Fra 1. januar 2019 blev det muligt for forældre på barsel at søge om en 30 timers deltidsplads
til børn mellem 26 uger og skolealderen i det dagtilbud, hvor barnet er indskrevet. En
deltidsplads har en nedsat takst. Muligheden har ikke tidligere været anvendt i Høje-Taastrup
Kommune.
3. Ændringsforslag
Forældre som benytter ordningen ’Pasning af egne børn’ under §86 i dagtilbudsloven, kan
søge om en deltidsplads til ældre søskende i det dagtilbud, hvor barnet er indskrevet.
På baggrund af tilslutning til ordningen ’Pasning af egne børn’ vurderes det, at der årligt vil
være 5 børnehavebørn, der vil benytte det nye deltidstilbud. Det giver en årlig besparelse på
0,1 mio. kr., da et deltidsbarn udløser ressourcer til 30 timers pasning om ugen modsat et
fuldtidsbarn, der udløser ressourcer til pasning i hele institutionens åbningstid.
Forslaget indebærer en mindreindtægt vedr. forældrebetaling.
Forslaget kan have fuld effekt i 2022.
4. Konsekvens
Forældrene vil opleve en større fleksibilitet, da forslaget øger mulighederne for pasning.
Samtidig vil det være en besparelse for de forældre, der vælger tilbuddet, da taksten for en
deltidsplads er lavere end taksten for en fuldtidsplads.
Kommunen vil opnå en besparelse, da udgiften for en deltidsplads er lavere end for en
fuldtidsplads, mens forslaget ikke ændrer på antal børn, der skal passes i kommunen.
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For den enkelte institution, indebærer forslaget at institutionen vil få et lavere budget
sammenlignet med en fuldtidsplads, mens institutionen ikke kan modtage et andet barn i den
tid udover deltidspladsen.
Forslaget vil give flere administrative opgaver, dels fordi en deltidsplads kun må benyttes i
tidsperioden kl. 8.30-14.30 hver dag, så institutionen skal kontrollere, at det ikke misbruges,
og dels fordi pladsanvisningen løbende skal kontrollere og ajourføre deltidspladserne, som er
knyttet til et barn, der passes hjemme.
Samlet set vurderes det, at en mulig besparelse er lavere end de administrative
følgeomkostninger, der er ved forslaget.
5. Investeringsbehov
Der er ikke behov for investeringer.
6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag
Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.
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