TAKSTER 2017:
Vi følger taksterne i Viborg Kommune:
Aktuel takst i Viborg Kommune:
Aktuel takst i Vesthimmerlands Kommune:

kr.
kr.

1.595,-/11 mdr.
1.804,- /11mdr.

TILSKUD:
GRUNDTILSKUD:
Tilskuddet, som privatinstitutionen modtager fra kommunen pr. barn optaget i
privatinstitutionen, er fastsat ud fra objektive kriterier og udgøres af summen af:
•

Driftstilskud (dagtilbudslovens § 36)

•

Bygningstilskud (dagtilbudslovens § 37)

•

Administrationstilskud (dagtilbudslovens § 38)

Tilskuddene – driftstilskuddet, bygningstilskuddet og administrationstilskuddet er fastsat ud
fra niveauet i det enkelte barns opholdskommune.
Tilskuddet er således fastsat sådan, at privatinstitutionen modtager et tilskud pr. barn
svarende til den udgift, kommunen kunne påregne, at barnet gennemsnitligt set ville have
kostet i et kommunalt tilbud.
Udgifter til støttepædagog indgår ikke i beregningsgrundlaget for driftstilskud til
privatinstitutioner.
Det er derfor kommunens forpligtelse at yde støtte til børn i dagtilbud, uanset om barnet er
optaget i et kommunalt dagtilbud eller i en privatinstitution.
Ved tildeling af støtte til et barn i en privatinstitution beliggende i en anden kommune end
barnets opholdskommune, er det opholdskommunen, der træffer beslutning om behovet
for støtte, og det er også opholdskommunen, der betaler udgifterne til støttepædagog med
videre. Denne udgift betales ved siden af driftstilskuddet.
Forældrenes egenbetaling for en plads i et dagtilbud i en anden kommune udgør
forskellen mellem tilskuddet fra jeres egen kommune og bruttodriftsudgiften for det
benyttede dagtilbud. Det vil sige, hvor meget det koster den anden kommune at drive
pladsen. I de tilfælde, hvor dagtilbuddet er billigere end i opholdskommunen, udgør
tilskuddet den samlede tilskudsprocent af de samlede udgifter pr. plads i det benyttede
dagtilbud.

FRIPLADSTILSKUD:
Ligger jeres indtægt under en vis grænse, kan I få et ekstra tilskud fra kommunen, så det
bliver billigere, eller helt gratis for jer at have jeres barn i dagtilbud. Det kaldes et
økonomisk fripladstilskud.
Hvis I har et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af
behandlingsmæssige grunde i et af kommunens dagtilbud, skal kommunen give jer et
ekstra tilskud. Det kaldes et behandlingsmæssigt fripladstilskud.
Kommunen skal ligeledes give et økonomisk tilskud, når ophold i dagtilbud må anses som
særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, og betalingsspøgsmålet
vanskeliggør barnets optagelse, eller forbliven i et dagtilbud. Det kaldes et
socialpædagogisk fripladstilskud.
Forældre til børn i private daginstitutioner har ret til fripladstilskud, tilsvarende forældre til
børn i kommunale daginstitutioner. Fripladstilskuddet fastsættes med baggrund i
forældrenes indkomst m.m. og prisen for det private dagtilbud. Tilskuddet må dog som
udgangspunkt ikke være højere end tilskud i et tilsvarende kommunalt dagtilbud.
Retten til fripladstilskud gælder også hvis forældre vælger en privat institution i en
anden kommune end opholdskommunen. Man skal dog være opmærksom på, at den
øvre grænse for fripladstilskud kan være forskellig fra kommune til kommune (afhængig af
den enkelte kommunes gennemsnitlige driftsudgifter til dagtilbud i aldersgruppen)
SØSKENDETILSKUD:
I kan få søskendetilskud, hvis I har mere end ét barn i husstanden, der er meldt ind i
dagtilbud.
Søskendetilskuddet til en dagtilbudsplads i en privatinstitution fastsættes til et beløb, der
svarer til minimum 50 pct. af differencen mellem:
•

De gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter (eksklusive
støttepædagogudgifter) pr. barn for alderssvarende dagtilbud i opholdskommunen,
beregnet for den aldersgruppe, barnet tilhører, og

•

Summen af kommunens driftstilskud til privatinstitutionen efter dagtilbudslovens §
36 og et eventuelt økonomisk fripladstilskud efter lovens § 43, nr. 2.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at søskendetilskuddet skal være højere for ophold i
privatinstitution.
Søskendetilskuddet til børn i privatinstitutioner udbetales til privatinstitutionen sammen
med grundtilskuddet og et eventuelt fripladstilskud og skal anvendes til at reducere de
konkrete forældres egenbetaling.
Som søskende regnes både biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte
børn, der bor i husstanden.

RÆKKEFØLGE FOR BEREGNING AF TILSKUD:
•

Økonomisk fripladstilskud

•

Søskendetilskud

•

Behandlingsmæssigt fripladstilskud

•

Socialpædagogisk fripladstilskud

Tilskud må tilsammen ikke udgøre mere end 100% af egenbetaling

