
 
   

 
Spørgsmål om pasning af eget barn
 

Kære Emil

Du har den 23. maj 2022 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen om 
pasning af eget barn:

1. I dag modtager forældre, der gør brug af e-barns-ordningen 

(hjemmepasning af eget barn) cirka 80.000 kroner, mens et 

vuggestuebarn koster ca. 130.000 kroner for Københavns 

Kommune, jævnfør vedhæftede effektiviseringsforslag 

”Mindreforbrug som følge af øget tilslutning til ebarn (pasning af 

eget barn)”. Kan forvaltningen oplyse om kan øges til cirka 85 % af 

udgiften, som Københavns Kommune betaler for et barn i 

vuggestuen, således at tilskuddet kunne lande på maksimalt 

omkring 110.000 kroner i stedet for 80.000 kroner? (jævnfør 

gældende lovgivning)

2. Kan forvaltningen redegøre for, om et eventuelt øget tilskud til 

pasning af eget barn (på eksempelvis 110.000 kroner, 100.000 eller 

90.000 kroner) ville være føre til en øget netto-udgift for 

Københavns Kommune? Spørgsmålet bedes bevaret med faglig 

stillingtagen til, at ebarns-ordningen – med en øget tilskuds-takst - 

ville blive mere attraktiv for flere forældre, hvoraf en stor del 

normalvis ville have gjort brug af vuggestuer.

3. Det fremgår af effektiviseringsforslaget, at forvaltningen forventer, 

at flere forældre gør brug af ordningen i takt med, at flere kommer 

til at kende til ordningen. Hvordan får forældrene information om 

ebarns-ordningen i dag?

4. Hvordan kan en eventuelt styrket oplysnings-indsats om ebarns-

ordningen sikres? Kan det indgå som et investeringsforslag, 

såfremt det med rimelighed kunne antages at være 

udgiftsneutralt? Kan børne- og ungdomsudvalget træffe 

beslutning om styrket oplysnings-indsats? Eller egner sagen sig 

bedst til evt. at løftes ved forhandlinger om budget23?

5. Alt afhængigt af netto-udgiftspresset forbundet med en stigende 

tilskuds-takst i forbindelse med ebarns-ordningen (jævnfør 

spørgsmål 1), kan børne- og ungdomsudvalget så selv træffe 

beslutning om en øget tilskudstakst via. eksempelvis et 

medlemsforslag? Kan forslaget indgå som et klassisk 
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investeringsforslag efter forudgående politisk ønske? Eller kan 

indsatsen løftes til budgetforhandlingerne? (som et udgifts- eller 

indtægtsforslag alt afhængigt af svar på spørgsmål 2).

6. Har kommunen mulighed for at sikre, at børn, der er motorisk, 

sprogligt eller på anden vis udsat – og hvor forvaltningen skønner 

en daginstitutionsplads som et tilbud med gavn for barnets 

udvikling – samtidig kommer i dagtilbud, selvom tilskud til 

hjemmepasning i dag findes og muligvis kan øges i fremtiden? 

(der henvises til, at man allerede i dag, jævnfør lovgivningen, stiller 

krav til forældrene om et tilstrækkeligt niveau i dansk)

 

Motivation:

Der henvises til vedhæftede effektiviseringsforslag: 

https://www.kk.dk/sites/default/files/agenda/1015e3cd-7507-460e-

b728-074ed2dddeb0/9d8a78e3-826a-47ed-90c9-dcac0b83febb-bilag-

19_0.pdf. Jeg ønsker med spørgsmålene en mere faktuel afklaring af 

økonomiske udsigter og politisk handlerum. Sagen er naturligvis forbundet 

med en række svære dilemmaer, som kræver grundig politisk drøftelse og 

stillingtagen.

 

Besvarelse

Ad 1
Ifølge Dagtilbudsloven kan tilskuddet til pasning af eget barn (e-barn) 
maksimalt udgøre 85% af den laveste nettodriftsudgift. 85% af laveste 
nettodriftsudgift på 0-2 års området i Københavns Kommune er 96.375 
kr. om året.
 
Ad2
Forvaltningen har ingen viden om sammenhængen mellem 
tilskudsstørrelsen og forældrenes efterspørgsel efter ordningen. Hvis 
tilslutningen til ordningen ikke ændrer sig ved et højere tilskud, vil et 
højere tilskud udelukkende medføre øgede udgifter for Københavns 
Kommune. Omvendt kan en større tilslutning medføre færre udgifter.
 
Et tilskud på 90.000 kr. vil være udgiftsneutralt ved ca. 33% flere børn i 
ordningen (ca. 118 nye børn), mens et tilskud ved det maksimale niveau 
på 96.375 kr. vil være udgiftsneutralt ved ca. 80% flere børn i ordningen 
(ca. 288 nye børn). Her er der taget udgangspunkt i de samme 
antagelser som i effektiviseringsforslaget ’Mindreforbrug som følge af 
øget tilslutning til e-barn (pasning af eget barn)’.
 
Ad3
Der er information om tilskud til eget barn på kommunens hjemmeside 
under Pasning og Skole, hvor der også er information om kommunens 
øvrige pasningsmuligheder (vuggestue, dagpleje, børnehave, private 

https://www.kk.dk/sites/default/files/agenda/1015e3cd-7507-460e-b728-074ed2dddeb0/9d8a78e3-826a-47ed-90c9-dcac0b83febb-bilag-19_0.pdf
https://www.kk.dk/sites/default/files/agenda/1015e3cd-7507-460e-b728-074ed2dddeb0/9d8a78e3-826a-47ed-90c9-dcac0b83febb-bilag-19_0.pdf
https://www.kk.dk/sites/default/files/agenda/1015e3cd-7507-460e-b728-074ed2dddeb0/9d8a78e3-826a-47ed-90c9-dcac0b83febb-bilag-19_0.pdf
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institutioner og private pasningsordninger). Ved telefonisk kontakt til 
Pladsanvisningen kan der også gives information om e-barns 
ordningen.
 
Ad4
Udvalget kan ønske, at forvaltningen undersøger, hvad den bedst 
mulige oplysningsindsats kunne være. Der er mulighed for eventuelt at 
fremrykke information om tilskud til eget barn et trin op på 
hjemmesiden. Forvaltningen har ikke kendskab til om yderligere 
information kan påvirke volumen – eller om de potentielt interesserede 
allerede er orienterede.
 

Børne- og Ungdomsudvalget kan endvidere selv træffe beslutning om 

styrket oplysningsindsat.
 
Ad5
Børne- og Ungdomsudvalget kan selv træffe beslutning om at øge 
tilskuddet via. eksempelvis et medlemsforslag. Som beskrevet under 
pkt. 2 er det usikkert i hvilken grad forældrenes ønske om e-barn 
afhænger af tilskudsstørrelsen, og hvordan forslagets dermed vil 
hænge sammen økonomisk. Udvalget skal derfor samtidig tage stilling 
til, hvordan evt. øgede nettoudgifter finansieres.
 
Vedr. investeringsforslag skal det bemærkes, at investeringsforslag skal 
medføre en varig effektivisering. Derfor kan et investeringsforslag, som 
medfører udgiftsneutralitet, ikke få midler fra investeringspuljen. Et 
øget tilskud kan heller ikke indgå som en midlertidig investering, da det 
er en varig udgift. Da det endvidere er usikkert, om en styrket 
kommunikationsindsat kan medføre en yderligere effektivisering, er det 
vanskeligt at lade det indgå i et investeringsforslag.
 
Endelig kan udvalget eller enkeltpartier rejse et ønske om at hæve 
tilskuddet til e-barns-ordningen ved forhandlingerne om Budget 23.
 
Ad6
Som led i godkendelsesprocessen sikres det, at den forælder, der skal 
passe eget barn, kan dokumentere, at vedkommende har bestået 9. 
klasses afgangsprøve eller har bestået ’Prøve i dansk 2/3’.
 
Alle familier får tilbudt et tilsynsbesøg senest 8 uger efter ordningens 
start. Tilsynet vil blandt andet vurdere barnets udvikling. Tilsynet er dog 
ikke obligatorisk – jf. Dagtilbudsloven.
 
Herudover er kommunen generelt forpligtet til at reagere på mistanke 
om mistrivsel hos børn. Det kan være svært at opdage mistrivsel hos 
børn, der ikke er i berøring med fagpersoner fra kommunen. Og endnu 
sværere at opdage børn, der er motorisk eller sprogligt udsat.
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Alle børn der ikke går i børnehave bliver sprogvurderet når de er 3 år 
gamle.
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