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Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser  

1.000 kr. 2023 p/l Styrings
område 

 2023 2024 2025 2026 2027 

 

Varige ændringer 

Indtægt ved indførelse af 
forældrebetaling 

Service  -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 

Samlet varig ændring   -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 

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

1. Baggrund og formål 
Med budget 2016 besluttede Borgerrepræsentationen en ”normalisering” af heldagsskolerne, heriblandt 
Tingbjerg Skole. Heldagsskolerne blev oprettet i udsatte boligområder med fokus på mere sammenhæng 
mellem skole og fritidstilbud. Efter normaliseringen af heldagsskolerne skete der et delvist bortfald af 
bevillingerne. Man fastholdt dog, at fritidstilbuddet ved Tingbjerg Skole skulle forblive gratis for forældrene. 
 
Udviklingsplanen for Tingbjerg går på at tiltrække flere ressourcestærke borgere til området, og det forventes, 
at området i forhold til socioøkonomi vil være på linje med resten byen og af regeringens liste over særligt 
udsatte boligområder i 2022. 

2. Forslagets indhold 
Forvaltningen foreslår at indføre forældrebetaling for fritidstilbuddene ved Tingbjerg Skole (dvs. både KKFO, 
fritids- og juniorklub), så regler om forældrebetaling og kompensation til forældre via hel eller delvis 
økonomisk fripladstilskud, søskenderabat mv. også gælder her på lige fod med resten af København. 
 
Jf. lovgivning kan der søges om delvis eller hel friplads, hvis ens husstand tjener under i alt 576.880 kr. om 
året (2021). Hvis det er en enlig forsørger, eller hvis der er hjemmeboende børn under 18, forhøjes 
indtægtsgrænsen. Derudover kan der tildeles socialpædagogisk friplads, hvis det individuelt vurderes, at 
barnets ophold i dagtilbud er særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde.  
 
Disse regler vil være dækkende for børn og familier ved Tingbjerg Skole, der har behov for økonomisk støtte til 
at have børn i fritidstilbud. Fritidstilbud i andre udsatte områder har længe arbejdet med at tiltrække og 
fastholde børn i fritidstilbuddene uden at kunne tilbyde gratis fritidstilbud.  
 
Da der ikke er forældrebetalingen på Tingbjerg Skole kan omfanget af friplads ikke opgøres, men i den 
tilsvarende fritidsinstitution Tagensbo Skole/Uglen var der i gennemsnit indskrevet 259 børn i 2021 mod 270 
børn på Tingbjergs Skoles KKFO. Tagensbo Skole har samtidig kommunens næstlaveste socioøkonomi, mens 
Tingbjerg med den laveste. Af de 259 børn på Tagensbo Skole, havde 181 børn hel eller delvis økonomisk 
friplads, 92 børn søskenderabat og 6 børn socialpædagogisk friplads. 

Forslagets titel: Indførelse af brugerbetaling på fritidstilbud ved Tingbjerg Skole   

 
Kort resumé: 

 
Det foreslås at indføre brugerbetaling på fritidstilbud ved Tingbjerg Skole, da det er det 
eneste sted i København uden brugerbetaling.  Dermed skabes et ensartet 
betalingsniveau på tværs af byens fritidstilbud. Økonomisk og socialt udsatte borgere vil 
kunne få friplads på fritidstilbuddet ved Tingbjerg Skole ligesom resten af byen. 
 

Fremstillende 
forvaltning: 

Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Berørte 
forvaltninger: 

 Økonomiforvaltningen   Socialforvaltningen 
 Kultur- og Fritidsforvaltningen  Teknik- og Miljøforvaltningen 
x Børne- og Ungdomsforvaltningen  Beskæftigelses- og 

Integrationsforvaltningen  Sundheds- og Omsorgsforvaltningen  
 

     



Side 2 af 2 
 

 
Forslaget kan have den konsekvens, at der vil være forældre, der vælger fritidstilbuddet fra. Tingbjerg Skole og 
Fritid har desuden oplyst, at der vil være en opgave forbundet med at vejlede forældrene omkring ansøgning 
om friplads.  

3. Økonomi 
Det forventes, at en del af de nuværende medlemmer ikke reelt er aktive eller vil vælge tilbuddet fra som følge 
af brugerbetaling. Derudover kommer øgede udgifter til socialpædagogisk friplads. Ud fra sammenligning 
med Tagensbo Skole, der kan sammenlignes på elevantal og socioøkonomi, estimeres der en øget indtægt ved 
forslaget, til 1,5 mio. kr. om året. Der er således så vidt muligt taget højde for den socioøkonomiske profil for 
eleverne på Tingbjerg Skole i beregningen af det økonomiske potentiale i forslaget. 
 
Forslaget indebærer ikke, at der skæres på fritidstilbuddenes budgetter. 
 

Tabel 2. Varige ændringer, service 
1.000 kr. 2023 p/l Bevilling,  

profitcenter 
 2023 2024 2025 2026 2027 

Indtægt ved indførelse 
af forældrebetaling 

3310 - 
Dagtilbud 

 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 

Varige ændringer totalt, 
service 

  -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 

 

4. Effektivisering på administration 
Ikke relevant. 

5. Implementering af forslaget 
Forslaget træder i kraft med udmøntningen af budget 2023, hvor der indføres brugerbetaling på Tingbjerg 
Skoles fritidstilbud. 

Forslagets effekt 
Det kan betyde at der bliver en tilbagegang i antal børn der deltager i de kommunale fritidstilbud. Tingbjerg 
Skole og Fritid har oplyst, at der vil være en stor opgave forbundet med at vejlede forældrene omkring 
ansøgning om friplads.  

Opfølgning 
Opfølgningsmål Hvordan måles  

opfølgningsmålet? 
Hvem er ansvarlig for  
opfølgning? 

Hvornår gennemføres 
opfølgningen? 

Brugerbetaling indføres.   I den almindelige 
kvartalsopfølgning og 
regnskabsaflæggelse, der 
følges indtægterne 

Administrativt 
Ressourcecenter.  

Kvartalsvist og årligt i 
forbindelse med den 
almindelige 
budgetopfølgning. 

 
Herefter løbende opfølgning på forvaltningens samlede budget i regnskabsprognoser.  

Risikovurdering  
Risikoen for, at effektiviseringen ikke kan hentes, vurderes at være lav.  

Hvem er hørt?  

 Ja/Nej/Ikke relevant Dato for godkendelse og evt. høringssvar 
 (Høring skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse) 

HR-kredsen Ikke relevant  

IT-kredsen Ikke relevant 
 

 

 


