Tilskud
til pasning af egne børn

Beskrivelse af ordningen
I henhold til Dagtilbudsloves § 86 har Varde kommune besluttet at yde tilskud til pasning af egne børn i
barnets 2. leveår.
Tilskud til pasning af egne børn betyder, at kommunen kan vælge at give et økomomisk tilskud til forældre,
der ønsker at passe deres børn, i stedet for at benytte kommunens dagtilbud.

Betingelser for at kunne modtage tilskud til pasning af egne børn
For at der kan ydes tilskud til pasning af egne børn, skal følgende betingelser være opfyldt:
•
•
•

Tilskudsmodtager skal have tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets
dansksproglige kompetencer*
Tilskudsmodtager har opholdt sig i riget i 7 år ud af de seneste 8 år*
Tilskudsmodtager må ikke samtidig have en arbejdsindtægt eller modtage offentlig
overførselsindkomst (barselspenge, pension, SU eller kontanthjælp) ved siden af tilskuddet.
*Ovenstående betingelser vedr. tilstrækkelige danskkundskaber og ophold i riget i 7 år ud af de sidste 8 år,
er undtaget for EU/EØS borgere, i det omfang de efter EU-retten er berettiget til ydelsen.

Andre regler
•
•
•

•

Tilskuddet kan ydes til biologiske forældre og adoptivforældre.
Kommunen kan beslutte, at forældrene ikke kan få tildelt tilskud til selv at passe barnet, hvis
hensynet til barnet taler for, at det skal optages i et dagtilbud.
Tilskuddet beskattes som A-indkomst for tilskudsmodtageren. Da der ikke er tale om lønindkomst,
beregnes der ikke ATP, arbejdsmarkedsbidrag eller den særlige pensionsopsparing. Der optjenes
ligeledes heller ikke feriepenge. Skattevæsnet bliver orienteret om aftaler om tilskud til pasning af
egne børn.
Børn, der passes under ordningen, er ikke omfattet af reglerne om søskenderabat og økonomisk
friplads.

Hvor længe kan man få tilskud?
•

•
•

Tilskuddet kan ydes for en periode på minimum 8 uger og maksimalt 6 måneder.
Tilskudsperioden kan deles i 2 perioder – desuden kan tilskudsperioden deles imellem barnets
forældre, hvis begge forældre opfylder betingelserne for at kunne modtage tilskud.
Så længe tilskudsmodtager bor i Varde Kommune.
Så længe man i øvrigt opfylder betingelserne for at få tilskud til pasning af egne børn.

Hvordan beregnes tilskuddet?
Varde Kommune har fastsat et tilskud, som er ens for alle børn inden for samme aldersgruppe.
Tilskuddets størrelse er fastsat til 85% af den billigste nettoudgift pr. plads i et dagtilbud til samme
aldersgruppe i kommunen.
Det er udgiften til puljedagpleje, der er udgangspunktet for beregningen af tilskuddet.

Udbetaling af tilskuddet
•
•
•
•

Tilskuddet udbetales forud.
Tilskuddet udbetales sidste gang i starten af den måned, hvor retten til tilskud ophører.
Der kan maksimalt udbetales tilskud til tre børn pr. husstand.
Det samlede tilskud pr. husstand, kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpengesats.

Ophør af den private pasning
I Varde Kommune er der pasningsgaranti. Hvis den private pasning ophører, er der garanti for en plads i
Varde Kommune senest 3 måneder efter henvendelsen til pladsanvisningen.

Klageadgang
Forældre kan klage til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser om godkendelse af tilskud.
Klage skal behandles efter reglerne i retssikkerhedsloven. (kap. 10)
Klager over kommunens generelle fastsættelse af tilskuddets størrelse samt andre kommunalt fastsatte
retningslinjer for ordningen kan alene indbringes for kommunen, idet der er tale om fastlæggelse af
kommunens generelle serviceniveau.
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