Notat
12. januar 2021

Perspektivering af tidsmæssig regulering af
ordningen om tilskud til pasning af eget barn.

På Undervisnings- og Børneudvalgsmøde den 6. januar 2021 blev
punkt 3 om tilskudsordning til pasning af eget barn behandlet.
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Undervisnings- og Børneudvalget vedtog endvidere:
-

At administrationen inden økonomiudvalgets møde
undersøger, om der er muligheder for tidsmæssige
reguleringer af ordningen

Nærværende notat beskriver de forskellige muligheder i
ordningen.
Det vil være muligt at regulere ordningen, således af
tilskudsperioden bliver kortere, dog minimum 8 uger. På
nuværende tidspunkt binder borgeren sig for en tilskudsperiode
på minimum 6 måneder og maximalt 1 år. Bindingen vil jævnfør
Dagtilbudsloven kun være vejledende. Borgeren har ret til
løbende i tilskudsperioden at justere i periodens længde, dog ikke
kortere end de af Byrådet fastsatte 6 måneder eller længere end 1
år.
Behandlingstiden for justeringer er på nuværende tidspunkt
fastsat til ca. 1 måned. Denne behandlingstid er fastsat af
administrationen og vil i tilfælde af flere justeringer kunne blive
forlænget.
Fordele ved at gøre ordningens bindingsperiode på de nuværende
6 måneder kortere er, at flere vil gøre brug af ordningen. Samtidig
vil man kunne forestille sig at færre vil have behov for at justere i
perioden for at korte den af.
Ulempen vil ud fra et barneperspektiv være, at der kan ske et
opbrud/udmeldelse af nuværende tilbud for en kort periode og
derefter en indmeldelse i et ny tilbud, da der ikke kan garanteres
en plads i samme tilbud efter endt tilskudsordning. Opskrivning
til tilbud sker efter gældende anvisningsregler, som har en garanti
efter 3 måneder. Forældrene vil i tilfælde af at tilskudsperioden
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forkortes til 8 uger kunne stå i en situation, hvor de har fire uger uden tilskud og uden
pasning. En ulempe vil derfor ved en afkortning af perioden medføre øget administration i
form af nye ansøgninger/forlængelser af eksisterende ordninger.
Ansøgningsprocessen er optimeret og digitaliseret, således at den administrative del i den
nuværende sagsgang håndtering så optimalt som muligt.
Det er ikke muligt at justere yderligere på de administrative opgaver ved en tidsmæssig
regulering.
Konklusion
Administrationen kan efter en samlet vurdering ikke anbefale ændringer i den administrative
sagsgang.
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