Baggrundsnotat vedr. erfaringer med anvendelse af tilskud til pasning
af egne børn:
Udvalget for Børn og Familie har i foråret af 2 omgange behandlet rammer og regler for tilskud til pasning af
egne børn:



D. 13. april 2021: Pkt. 34 Orientering om regelsæt for tilskud til pasning af egne børn
D. 11. maj 2021: Pkt. 52 Tilskud til pasning af egne børn

På baggrund af den seneste behandling har administrationen indhentet oplysninger omkring erfaringer fra
nabokommuner, der igennem længere eller kortere tid har gjort brug af dagtilbudslovens mulighed for
kommunerne for at yde tilskud til forældre, der opfylder en række specifikke kriterier og som ønsker selv at
passe egne børn.
Antal hjemmepassede børn i andre nordjyske kommuner pr. medio maj 2021.
En direkte kontakt til en række nabokommuner har vist, at tallene opgøres forskelligt og at der er forskel på
hvilke aldersgrupper der tilbydes tilskud til.
Nedenstående tabel illustrer de indhentede oplysninger:
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Der ydes tilskud til to personer, som hver har to
børn der passes i hjemmet.
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Tallet viser antallet af forældre som modtager
tilskuddet. Heraf er der flere forældre der
modtager tilskud til 2 børn. Rebild oplever særligt
at forældre med tvillinger ansøger om tilskuddet.
Tilskuddet har ikke løst kapacitetsudfordringer i
Støvring og Skørping.
Tallet er gennemsnitligt for 2021.
Samlet 56 børn. De fleste er 0-2 år og oplevelsen
er, at der kun udbetales tilskud til 3-5 årige, hvis
der også betales tilskud til mindre søskende.
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Randers oplevelse er, at det er et aktivt tilvalg

Optælling af tilkendegivelser vedrørende hjemmepasning
Pladsanvisningen i Mariagerfjord Kommune har siden april lavet en uformel optælling af, om forældre aktivt
har valgt at hjemmepasse deres børn. Der er ikke tale om en systematisk gennemgang, men blot en
optælling af de tilfælde, hvor forældre i forbindelse med den almindelige dialog med pladsanvisningen har
tilkendegiver, at de aktivt har valgt at deres børn passes hjemme. I disse tilfælde har pladsanvisningen
spurgt om de må notere det.1
Der kan være mange årsager til at forældrene vælger at passe deres børn hjemme og der er i forhold til
ovenstående ikke undersøgt , om forældrene opfylder kriterierne for evt. at kunne modtage tilskud til pasning
af egne børn.

1

Der er alene tale om en numerisk optælling og der er ikke registreret nogen persondata i forbindelse med
optællingen.

Der er pt. registreret 16 børn under 3 år og 1 barn over 3 år.
Arbejdsgangen og erfaringer fra Rebild
Pladsanvisningen i Rebild Kommune har i forbindelse med ordningen for tilskud til pasning af egne børn
opdelt deres sagsbehandling. Kommunen kan ikke håndtere udbetalingen i deres almene system til
håndtering af indmeldelse i dagtilbud. Udbetalingen sker derfor i andet system. Samstemningen mellem
disse to systemer kan kræve tid at håndtere.
Forud for at tilskuddet skal bevilges, så skal det kontrolleres at der betales den korrekte skat af tilskuddet.
Sagsbehandlingen forud for bevillingen er særdeles vigtig, da det er vanskeligt at håndtere en
tilbagebetaling. Tilskuddet kan ikke reguleres bagudrettet. Der er en løbende kontrolopgave i at sikre
informationerne fortsat er gældende i forhold til skatteoplysninger og om der modtages andre ydelser.
Hvis borgerne vælger skæve perioder og perioden starter forskudt af d. 1. i måneden, så skal dette oprettes
manuelt i systemet. Det besværliggør muligheden for at lave en automatisk arbejdsgang.
Oplevelsen i Rebild Kommune er, at der er tale om en stor administrativ opgave i forhold til antallet af
brugere af ordningen.
Arbejdsgangen og erfaringer fra Jammerbugt
Jammerbugt Kommune håndterer ansøgninger til ordningen på samme måde som andre
dagtilbudsansøgninger. Hvis behandlingen af ansøgningen resulterer i en bevilling af tilskuddet, så sender
de informationerne videre til deres HR/LØN afdeling, som håndterer udbetalingen.
Behandlingstiden af ansøgningen varierer meget og afhænger i høj grad af hvor detaljeret og velbeskreven
ansøgning der indsendes i forhold til at dokumentere at de gældende krav overholdes, samt forældrenes
tilknytning til arbejdsmarkedet.
En ansøgning hvor en ansøger ikke modtager offentlige ydelser (herunder barselsdagpenge) eller løn, så er
der en kortere behandlingstid. Det kan f.eks. være en forældre, der har orlov fra deres arbejde uden løn. Den
kortere behandlingstid er forudsat at der er dokumentation for de øvrige kriterier er opfyldt.
Økonomiske konsekvenser:
Som tidligere beskrevet (i forbindelse med behandlingen af Pkt. 52 Tilskud til pasning af egne børn) vil de
konkrete kommunaløkonomiske konsekvenser afhænge af de konkrete pasningssituationer for de forældre,
der evt. ville vælge en evt. tilskudsordning. Generelt kan man sige, at såfremt tilskud til pasning af egne børn
vælges som alternativ til et kommunalt pasningstilbud, så er den kommunaløkonomiske effekt positiv,
hvorimod det modsatte er tilfældet såfremt forældrene under alle omstændigheder vil passe barnet hjemme med eller under tilskud.
Hertil kommer udgifter til administration af opgaven. Det skal hertil bemærkes, at det ikke fra de andre
kommuner har været muligt at få et skøn på de administrative udgifter forbundet med ordningen.

