Forslag om nedlæggelse af tilskud til pasning af egne børn.
Sagsnr:
=======
08/11735
Sagsansvarlig:
==============
lissip
Sagsfremstilling
================
Ifølge dagtilbudsloven kan kommunalbestyrelsen beslutte at give forældre,
med børn indtil barnets skolestart, mulighed for at vælge et økonomisk
tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud.
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der kun gives tilskud til forældre
med børn i en bestemt aldersgruppe.
Faxe Kommune besluttede i forbindelse med kommunesammenlægningen, at
loven om "Tilskud til pasning af egne børn" skulle gælde i Faxe Kommune
for børn indtil 3 år.
Efterspørgslen har været stigende.
Da det er et tilskud man kan og ikke skal give, har Børne- og
Familieudvalget i forbindelse med budgetlægningen for 2009 ønsket, at
sagen forelægges til endelig beslutning.
Hvis alle forældre, der modtager tilskud til pasning af egne børn, ønsker
en plads i institution eller dagpleje til deres barn, bliver udgiften
større for kommunen.
Hvis tilskuddet skal ophøre i Faxe Kommune, skal det fortsat gælde for de
børn, hvortil der er givet en bevilling, men beslutningen om ophør kan få
virkning fra Byrådets beslutning og behøver ikke at vente til 1. januar
2009.
Lovgrundlag
===========
Dagtilbudslovens § 86.
Økonomiske konsekvenser
=======================
Tilskuddet er i 2008 på 4.811 kr. pr. måned pr. barn og det er
skattepligtigt. Allerede nu er der i 2008 givet bevillinger på 1,2
millioner kr. hvilket er en stigning på knapt 0,5 million kr. inden for
de seneste måneder. Beløbet tages fra demografipuljen.
På nuværende tidspunkt er der bevillinger til 33 børn og 11 af
bevillingerne rækker ind i 2009, hvor den sidste udløber 1.september
2009. Det giver en forventet udgift i 2009 på 260.000 kr.
Besparelsen skønnes fortsat, som besparelsesforslaget til 2009, at blive
på 850.000 kr.
Sagen afgøres af

================
Byrådet.
Indstilling
===========
Børn, Familie og Uddannelse indstiller, at tilskud til pasning af egne
børn ophæves med virkning fra vedtagelsen i Byrådet.
Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 18-08-2008
=====================================================
Anbefales.
Flemming Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
Beslutning i Økonomiudvalget den 04-09-2008
===========================================
Anbefales.
Jørgen Egede Johannessen tager forbehold indtil byrådets møde.
Inga Pedersen, Henrik Christensen og Erik Bondo deltog ikke i
behandlingen af dette punkt.
Beslutning i Byrådet den 11-09-2008
===================================
For indstillingen stemte 14 (den socialdemokratiske gruppe, Mogens
Stilhoff, Laila Hansen, Ivan Lilleng, Steen Petersen og René Tuekær).
Imod stemte 13.
Forslaget er hermed vedtaget.

