Budgetalternativ – drift
Sæt kryds i Råderum eller Ønske
Nr.
Udvalg
Afdeling/Institution
I 1.000 kr.
Budgetændring
+ = udgifter, - = indtægter
Emne
Profitcenter & F3-niveau

Råderum

Ønske

X

BFdr-009
Børne og Familieudvalget

Skole og Dagtilbud
2020

2021

2022

2023

+2.278

+2.278

+2.278

+2.278

Nedsættelse af forældrebetaling ved dagpleje og vuggestue
05.25.11 Dagpleje og 05.25.14 Daginstitutioner (vuggestue)

Beskrivelse:
Forslag fra Den Konservative byrådsgruppe:
Vi ønsker at genfremsætte BFdr-012 (fra budgetmappen 19) ”nedsættelse af forældrebetaling ved dagpleje og
vuggestue”.
Forslag fra budget 2019:
Vi ønsker at forældre i Vesthimmerlands Kommune skal betale mindre for at få deres 0-2 årige børn passet i
kommunale tilbud. Derfor ønsker vi at nedsætte forældrebetalingen for en dagplejeplads fra 24,58 % til 20 %,
og en vuggestueplads fra 23 % til tilsvarende 20 %.
Vi ønsker med dette driftsønske at tilgodese vores børnefamilier ved at afsætte flere midler til området. Med
dette forslag drejer det sig om 2.037.311 kr.

For 2020 vil nedsættelse til 20% forældrebetaling medføre en besparelse for forældrene på en dagplejeplads
på 485 kr. (fra 2.600 kr. til 2.115 kr. pr. måned) og for en vuggestueplads på 369 kr. (fra 2.826 kr. til 2.457 kr.
pr. måned).
Samlet vil en nedsættelse af forældrebetalingen til 20% på dagpleje og vuggestue medføre en mindre indtægt
for Vesthimmerlands Kommune på 2.278.050 kr. (beregnet ud fra 2019 budget og takster).
Nøgletal (Angiv relevante nøgletal for kommunen i forhold til andre kommuner – beskriv evt.
udgiftsniveau):
Takster 2019

Dagplejen
kr.

Index,
Vuggestue
Index,
VHK=100
kr.
VHK=100

Vesthimmerlands
Kommune

2.600

100

2.826

100

Rebild Kommune

2.669

103

3.184

113

Mariagerfjord Kommune

2.755

106

3.364

119

Jammerbugt Kommune

2.737

105

3.043

108

Kilde: kommunernes hjemmesider.

Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):
Er i overensstemmelse med fokusområde bosætning og børn og unge.
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
Vesthimmerlands Kommune vil fremstå som en kommune som prioriterer børnefamilierne.
Konsekvenser for service til borgerne:
Ingen konsekvenser for servicen til borgerne. Borgerne vil alene opleve at den samme service til en lavere
pris.
Personalemæssige konsekvenser:
Ingen.
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
 MED i dagplejen
 Forældrebestyrelsen i dagplejen
 MED i Landsbyordninger (LBO)

 Skolebestyrelser med LBO
Afledt ændring i taksten for området:
Dagplejeplads vil falde med 485 kr. pr. måned (11 måneder om året)
Vuggestueplads vil falde med 369 kr. pr. måned (11 måneder om året)

