
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG  
BUDGET 2023

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser  
1.000 kr. 2023 p/l Styrings-

område 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

 

Varige ændringer 

Mindreforbrug som følge af øget til-
slutning til ebarn 

Service  -3.363 -3.363 -3.363 -3.363 -3.363 

Samlet varig ændring   -3.363 -3.363 -3.363 -3.363 -3.363 

 
Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.  

 Baggrund og formål 
’Pasning af eget barn’ ebarn  er en pasningsordning i Københavns Kommune, hvor forældre kan få tilskud til 
pasning af et, to eller tre egne børn i alderen 12 mdr. til 3 år.  
 
Der er et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. som følge af denne ordning. Mindreforbruget skyldes, at forvaltnin-
gens udgifter til et barn i ebarn er lavere end udgiften pr. barn i andre dagtilbud. En større tilslutning til ebarn 
resulterer derfor i færre udgifter for forvaltningen samlet set, og der har igennem 2021 vist sig at være en 
større tilslutning end forventet.  
 
Nedenfor beskrives den nuværende ebarns-ordning i Københavns Kommune, aktiviteten og beregningen bag 
effektiviseringspotentialet.  
 
Dette effektiviseringsforslag skal ses i sammenhæng med BUU-indstillingen ’Medlemsforslag om dispensati-
onsmuligheder ifm. tilskud til pasning af eget barn’, som blev vedtaget på BUU-mødet den 6. april 2022. Der 
er i dette effektiviseringsforslag tilbageholdt 0,5 mio. kr., som kan dække udgifter forbundet med dispensati-
onsordningen.  

 Forslagets indhold 
Ebarn blev genindført i Københavns Kommune den 1. marts 2021. Dette skete i en ny version sammenlignet 
med den version, som var gældende i kommunen fra 2009 til 2014 (BUU 16.12.2020). I forbindelse med 
2021-versionen sikrede man sig en udgiftsneutral model ved bl.a. at indføre en aldersgrænse for børn som 
kunne tilmeldes ordningen på 12 mdr. Dermed sikrede man, at kommunen ikke finansierer hjemmepasning, 
som med stor sandsynlighed ville være sket alligevel. I Københavns Kommune er stort set alle børn, som er 
fyldt 12 mdr. indmeldt i et pasningstilbud eller en pasningsordning. En opgørelse fra 2019 viser således, at 
dækningsgraden for børn, som er fyldt 12 mdr. og op til 3 år, er på 88-95%. For børn mellem 6 mdr. og 12 
mdr. er dækningsgraden ca. 21%. 
 
Der har været en større tilslutning til ebarn end forventet. Det var forventningen, at tilslutningen ville være ca. 
270 børn. Der var i december 2021 tilmeldt ca. 360 børn. Det betyder, at ca. 90 ekstra børn er startet i ebarn.  
 

Forslagets titel: Mindreforbrug som følge af øget tilslutning til ebarn (pasning af eget barn) 

 
Kort resumé: 

 
’Pasning af eget barn’ ebarn  er en pasningsordning i Københavns Kommune, hvor for-
ældre kan få tilskud til pasning af et, to eller tre egne børn i alderen 12 mdr. til 3 år. Ebarn 
blev indført i marts 2021, og en højere tilslutning til ordningen end først forventet medfø-
rer et effektiviseringspotentiale på 3,4 mio. kr. Det skyldes, at det er billigere for Køben-
havns Kommune at lade børn blive passet via ebarn end via en institution.  

Fremstillende 
forvaltning: 

Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Berørte for-
valtninger: 

☐ Økonomiforvaltningen ☐ Socialforvaltningen 
☐ Kultur- og Fritidsforvaltningen ☐ Teknik- og Miljøforvaltningen 
☒ Børne- og Ungdomsforvaltningen ☐ Beskæftigelses- og Integrationsfor-

valtningen ☐ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen  



Side 2 af 3 
 

Samtidigt gælder det, at de ca. 90 børn er startet i et billigere tilbud end forvaltningen har budgetteret med. 
Den årlige enhedspris for et ebarn er ca. 80.000 kr. mens den får et vuggestuebarn er ca. 130.000 kr. Det er 
med andre ord billigere for kommunen, at flere børn end forventet passes via ebarn - så længe barnet er fyldt 
12 mdr. 
 
 
Det fremgår af figur 1, at niveauet har været stigende siden indførelsen i marts 2021, og derfor forventes til-
slutningen ikke at falde. Ordningen har ved fremlæggelsen af dette forslag kun været aktiv i ca. et år og der 
kan derved forventes yderligere tilslutning, idet kendskabet til ordningen fortsat vokser.  
 
 
Figur 1: Tilslutning til Ebarn i Københavns Kommune i 2021  

 
 

 Økonomi 
 
Den årlige enhedspris for et ebarn er 82.080 kr. 2022 p/l imens den for et vuggestuebarn er 129.864 kr.  
 
Den øgede tilslutning medfører på den ene side øgede udgifter til tilskud, men samtidigt opnås en bespa-
relse på udgifter til daginstitutionspladser. Forskellen er 47.784 kr. pr. barn (2022 p/l). 
 
Der er pr. december indskrevet 90 børn ekstra i forhold til det forventede antal. Det antages, at 88% af disse 
ville have optaget en plads i daginstitution og derved er der et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. (2023 p/l). 
 
Der er herefter tilbageholdt 0,5 mio. kr., som kan dække udgifter forbundet med dispensationsordningen be-
sluttet på BUU-mødet den 6. april 2022: ’Medlemsforslag om dispensationsmuligheder ifm. tilskud til pas-
ning af eget barn’. Forslaget giver dermed en varig besparelse på 3,4 mio. kr.  

 

Tabel [indsæt nr.]. Varige ændringer, service 
1.000 kr. 2023 p/l Bevilling,  

profitcenter 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Mindreforbrug som 
følge af øget tilslutning 
til ebarn 

  -3.363 -3.363 -3.363 -3.363 -3.363 

Varige ændringer totalt, 
service 

  
-3.363 -3.363 -3.363 -3.363 -3.363 

 

 Effektivisering på administration 
Der er ingen effektivisering på administration forbundet med forslaget.  

 Implementering af forslaget 
 
Der skal ikke iværksættes nye initiativer for at indfri effektiviseringen. Besparelsen udmøntes på daginstituti-
onsrammen. 
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 Inddragelse af samarbejdspartnere 
Forslaget får ikke konsekvenser, som kan mærkes af brugere eller administration og derfor er der ikke foreta-
get inddragelse af konkrete enheder.  

 Forslagets effekt 
Effektiviseringen tages på dagtilbudsrammen.  

 Risikovurdering  
Der vurderes at være en lav risiko for, at effektiviseringen ikke kan indfries, idet tilslutningen til ebarn har været 
stødt voksende siden indførelsen 1. marts 2021 jf. figur 1.   


