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

Råderum X

Ønske

BFrå-004
Børne- og Familieudvalget
Skole- og dagtilbud
2020

2021

2022

2023

-464

-464

-464

-464

25% forældrebetaling i dagpleje og vuggestue
03.22.05, 05.25.11 og 05.25.14

Beskrivelse:
Til budget 2018 besluttede Byrådet, at forældrebetalingsprocenterne på dagpleje skulle være 24,58% og
vuggestue skulle være 23%. Lovens maksimum er 25% for såvel dagpleje som vuggestue.
Det foreslås at forældrebetalingsprocenterne for såvel dagpleje som vuggestue, hæves til lovens maksimum
på 25%.
Det betyder at taksten for dagpleje bliver 2.644 kr. pr. måned (2019 priser) mod nu 2.600 kr. pr. måned og at
taksten for vuggestue bliver 3.072 kr. pr. måned (2019 priser) mod nu 2.826 kr. pr. måned.
Med udgangspunkt i 2019-budgettet, vil nettoprovenuet ved 25% forældrebetaling for såvel dagpleje som
vuggestue blive på 464.316 kr. I beregningerne er fratrukket øgede udgifter til fripladstilskud og
søskenderabat.
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

Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):
Kan have en negativ indflydelse i forhold til bosætning.
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
Ingen
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
Øgede udgifter til søskenderabat og fripladser, men det er der taget højde for.
Konsekvenser for service til borgerne:
Uændret service. Det vil blot blive dyrere for samme tilbud – se ændring i takst nedenfor.
Personalemæssige konsekvenser:
Ingen konsekvenser.
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
o MED i dagplejen
o MED i daginstitutioner med vuggestue
o MED i skoler med LBO’er med vuggestue
o Forældrebestyrelsen i dagplejen
o Forældrebestyrelser i daginstitutioner med vuggestue
o Skolebestyrelser for skoler med LBO
Afledt ændring i taksten for området:
For en dagplejeplads medfører det en stigning på 44 kr. pr. måned.
For en vuggestueplads medfører det en stigning på 246 kr. pr. måned

