Familie- og Socialudvalget

Punkt 3.

Godkendelse af kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider
2018-059381
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,
at kombinationstilbud tilbydes forældrene i Aalborg Kommune som beskrevet nedenfor herunder
at det er muligt af få deltidspladser i 25 timer, 30 timer og 35 timer
Beslutning:
Godkendt.
Tobias Bøgeskov var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Fra 1. juli 2018 skal kommunerne tilbyde et kombinationstilbud til enlige forældre og forældrepar, hvor begge
har et dokumenteret behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.
Kombinationstilbud giver familier mulighed for at kombinere pasning i dagtilbud med privat pasning uden for
dagtilbuddets åbningstider. Kombinationstilbuddet indebærer, at barnet kan få en deltidsplads i et dagtilbud,
samtidig med at forældrene modtager et tilskud fra kommunen til fleksibel pasning.
Et kombinationstilbud kan ikke samlet overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et
dagtilbud i kommunen, heraf skal den del, der handler om den fleksible pasning uden for dagtilbuddet være
på mindst 10 timer om ugen i gennemsnit. En fuldtidsplads svarer til den fulde åbningstid i et alderssvarende
dagtilbud i kommunen.
I Aalborg Kommune er den fulde åbningstid på 50 timer i gennemsnit i for 0-2 årige (48 timer i dagplejen og
52 timer i daginstitutioner) og 52 timer for 3-6 årige.
For at sikre en høj grad af fleksibilitet i ordningen, skal det tidsmæssige omfang af både deltidspladsen i
dagtilbuddet og den fleksible pasning opgøres over en periode på mindst 4 uger.
Kombinationsmodeller
Det foreslås, at deltidspladserne i Aalborg Kommune bliver på 25, 30 og 35 timer på institutionsområdet.
Hidtil har det kun været muligt, at få deltid på 25 og 35 timer, så det foreslås, at det fra 2019 også bliver
muligt at vælge en deltidsplads på 30 timer. (Begrundelsen er også, at fra 1. januar 2019 giver den nye
dagtilbudslov forældre, som er på barsel, ret til at få en deltidsplads på 30 timer om ugen til ældre søskende,
som går i daginstitution. Tilbuddet om 30 timers pasning gøres derfor tilgængelig for alle).
I dagplejen foreslås det ligeledes, at deltidspladserne bliver på 25, 30 og 35 timer, så tilbuddene til
forældrene er ens uanset om barnet går i dagpleje eller institution. I dagplejen har det hidtil kun været muligt,
at få en deltidsplads på 32 timer, som så vil blive erstattet af 25, 30 og 35 timer.
Der bliver tre kombinationsmuligheder:
 Privat børnepasning i 15 timer for 0-2 årige/17 timer for 3-6 årige og et dagtilbud i op til 35 timer om
ugen
 Privat børnepasning i 20 timer for 0-2 årige/22 timer for 3-6 årige og et dagtilbud i op til 30 timer om
ugen
 Privat børnepasning i 25 timer 0-2 årige/27 timer for 3-6 årige og et dagtilbud i op til 25 timer om
ugen
Beregning af tilskuddets størrelse
I 2018 er taksten til privat pasning på 5.557 kr. pr. måned for 0-2 årige. Det foreslås, at tilskuddet til fleksibel
pasning beregnes som 5.557/50 timer x forskellen på deltidspladsen og den fulde åbningstid på 50 timer.
Nævneren er fastsat til 50 timer, da det er den fulde åbningstid for 0-2 årige. Tilskuddet kan maksimalt
udgøre 75 % af de dokumenterede udgifter til fleksibel pasning. Forældrene har en egenbetaling på
minimum 25 %. Tilskuddet for 3-6 årige beregnes på tilsvarende måde.
Taksterne for 2019 er ikke beregnet endnu.
Et eksempel med taksterne for 2018:
Hvis forældre til en 0-2 årig vælger en deltidsplads i en vuggestue på 25 timer, vil der være en timerest på 25
timer til fleksibel pasning. Tilskuddet til fleksibel pasning vil herefter være 5.557/50*25=2.779 kr. pr. måned
eller 33.342 kr. pr. år. Det vil svare til et tilskud pr. time pr. uge på 25,65 kr. (33.342/1300 timer (25*52)) eller
111,15 kr. pr. time pr. måned. Forældrene vil have en egenbetaling på 3.235 kr. til en 25 timers vuggestue
og minimum 926 kr. til fleksibel pasning. I alt en egenbetaling på 4.161 kr. pr. måned. Til sammenligning
koster en fuldtids vuggestue 4.025 kr. pr. måned.
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Tilskuddene i 6-byerne udgør:
Kommune
Esbjerg
København
Odense
Aarhus
Aalborg

Tilskud pr. time pr. måned
0-2 årige
3-6 årige
114 kr.
170 kr.
129 kr.
117 kr.
111 kr.

70 kr.
106 kr.
89 kr.
65 kr.
71 kr.

(Der mangler oplysninger Randers Kommune i oversigten).
Økonomisk konsekvens for kommunen
Ressourcetildelingen til institutionerne/dagplejen er uændret, uanset om der er tale om en fuldtids eller
deltidsplads.
Kommunen har en merudgift på tilskud til fleksibel pasning. I ovenstående eksempel på 33.342 kr. om året
for en 0-2 årig.
Endvidere mister kommunen forældrebetaling, fordi en deltidsplads er billigere for forældrene end en
fuldtidsplads. En 25 timers vuggestueplads er 5.910 kr. billigere om året og en 25 timers børnehaveplads er
2.955 kr. billigere om året.
Samlet kan det koste kommunen op til ca. 39.000 kr. pr. 0-2 årig, der vælger kombinationstilbud.
Kommunen bliver DUT kompenseret med ca. 600.000 kr. Der er en formodning om, at fordi der er mulighed
for aften- og natpasning i Aalborg Kommune vil antallet af forældre, der ønsker kombinationstilbud, være
mindre end i andre kommuner. Forvaltningen vil følge antallet af forældre, som vælger kombinationstilbud.
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