Den 3.4. 2017

REGION HOVEDSTADEN
Aftale om mellemkommunal afregning for dagpleje og daginstitutioner
oprettet efter Dagtilbudsloven.
1. Indledning
Denne aftale er tiltrådt administrativt af kommunerne i Region Hovedstaden og træder i kraft
den 1.1.20171. Aftalen erstatter tidligere aftaler om mellemkommunal betaling indgået mellem
kommunerne i det tidligere Københavns Amt (FKKA) og erstatter ligeledes den tidligere aftale
indgået mellem kommunerne i det tidligere Frederiksborg Amt. Den erstatter endvidere aftale
om mellemkommunal afregning dateret 13.5.2011.
Aftalen har som primært formål at forenkle en række administrative forhold, der fremgår af
Dagtilbudsloven. Aftalen er derfor underordnet denne lovgivning.
For alle henvisninger til:
”Dagtilbudsloven” menes lov om dag-,fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge nr. 748 af
20.6.2016
”Bekendtgørelsen” menes bekendtgørelse nr. 599 af 30.4.2015 (tilskud og betaling dagtilbud)
”Vejledning” menes Vejledning om dagtilbud mv. nr. 9109 af 27.2.2015.
Al mellemkommunal afregning vedrørende fritidshjem/SFO og klubber efter dagtilbudsloven,
fritidslov og folkeskolelov reguleres af den mellemkommunale betalingsaftale Skole og SFO
som gælder for perioden 1.8.2016 til 31.7.2017 og er denne aftale uvedkommende. Ønsker en
kommune ikke at være part i skole/SFO aftalen, må der træffes aftale om, hvordan pladserne i
så fald reguleres.
Jævnfør Dagtilbudslovens § 28 (dagtilbud) har alle børn adgang til at blive optaget i et dagtilbud i en anden kommune end deres opholdskommune fra det tidspunkt, hvor forældrene efter
opholdskommunens retningsliner har fået et tilsagn om tilskud til brug for dagtilbuddet. Dog
kan kommunalbestyrelsen beslutte at lukke for ventelisten for optagelse af børn fra andre
kommuner af kapacitetsmæssige årsager og under væsentlige hensyn til børn i kommunen.
Alle børn har i forbindelse med flytning til en anden kommune ret til at bevare en plads i dagtilbud.
Jævnfør vejledningen kapitel 12 nr. 314 andet afsnit er det institutionskommunen, der skal
sikre sig, at opholdskommunen har givet tilsagn om tilskud til plads over kommunegrænsen,
1

Regulering for perioden 1.1. til 1.4. 2017. Generelt regulerer vi ud fra den nye aftale. Der er et særligt problem med de børn, der skifter folkeregisteradresse på en ”skæv dag” i en måned. Det er i praksis ikke muligt
at ændre de flyttesager, som allerede er lavet, og hvor der er skrevet til forældrene. Der er derfor enighed
om, at vi frem til 1. april opkræver forældrene fra førstkommende 1. i efter flytningen. Fra 1. april gælder den
nye aftale fuldt ud.

inden der træffes afgørelse om optagelse af et barn i et af institutionskommunens dagtilbud.
Hermed sikres 2 forhold:
A. at forældrene er berettiget til et tilskud til ”frit valg”
B. at barnet kun har én plads.
Der står i nr. 314: ”Det er institutionskommunen, der skal sikre sig, at opholdskommunen har
givet et tilsagn om tilskud til brug for dagtilbud, inden der træffes afgørelse om optagelse af et
barn i et af institutionskommunens dagtilbud. Ligesom det påhviler institutionskommunen at
sikre, at barnet optages på de korrekte vilkår med den deraf følgende korrekte forældrebetaling”.
Det er dermed institutionskommunens ansvar at sikre, at opholdskommunen vil finansiere
pladsen. Spørgsmål om finansiering af plads, når et barn fraflytter kommunen og beholder
pladsen behandles i punkt 8.
2. Generelle bemærkninger
Nærværende aftale omfatter afregning og tilskud vedrørende børn og unge i dagtilbud efter
dagtilbudsloven:
 Dagpleje
 Vuggestue
 Børnehave
 Integrerede institutioner
I nærværende aftale om mellemkommunal afregning anvendes begreberne institutionskommune og opholdskommune. Disse forstås som hhv. den kommune, hvor barnet benytter et dagtilbud og den kommune, hvor barnet har nuværende folkeregisteradresse. Ligeledes anvendes
begreberne fraflytningskommune og tilflytningskommune. Disse fire definitioner er i henhold til
Indenrigs- og Socialministeriets begrebsanvendelse.
3. Mellemkommunal refusion
Der bliver faktureret for 360 dage pr. år svarende til 30 dage pr. måned (uanset konkret antal
dage i den enkelte måned).
Kommunerne er fra 1.4.2017 forpligtet til at fakturere og afregne betaling for pladser indenfor
det regnskabsår, udgiften er forfaldet . En kommune må gerne vælge at fakturere regninger
hver måned, hvis det er mest hensigtsmæssigt.
Der kan ikke eftersendes ekstra opkrævning, såfremt det viser sig ved regnskabsafslutningen,
at udgifterne er blevet større end det, der er budgetteret med.
Udgiften til støtte til et barn med plads i en anden kommune anses som en del af normeringen,
og den indgår i institutionskommunens almindelige budgetterede bruttodriftsudgift Vejledningens kapitel 13 nr. 408. Der kan ikke faktureres ekstra udgifter for støttepædagoger.
Det er institutionskommunen, som vurderer typen af støtte, tildeler støtten og betaler støtten
for barnet. Dog har Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen mulighed for at beslutte at give
et ekstra tilskud til enten forældrene eller institutionskommunen.

4. Opkrævning af forældrenes egenbetaling
Opholdskommunen opkræver egenbetalingen hos forældrene, for den periode barnet har folkeregisteradresse i opholdskommunen.
Forældrenes månedlige betaling bliver beregnet ud fra bruttodriftsudgiften inklusiv moms.
Beregningsregler for forældrenes egenbetaling fremgår af Dagtilbudslovens vejledning nr. 9109
af 27.2.2015, kapitel 13.
Ved fraflytning:
Ved fraflytning opkræver fraflytningskommunen forældrenes egenbetaling til fraflytningsdatoen. Tilflytningskommunen opkræver egenbetalingen fra tilflytningsdatoen for tilflytning.
Ved indmeldelse i anden kommune end opholdskommunen:
Opholdskommunen opkræver forældrenes egenbetaling fra indmeldelsesdatoen.
Eksempel
Eksempel på udmøntning af aftalens regler for henholdsvis finansiering af kommunal andel og
opkrævning af forældrebetaling
Barn med én plads i kommune A og flere flytninger mellem to kommuner A og B:
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Finansiering af den kommunale andel og opkrævning af forældrebetaling sker som ovenfor beskrevet for de enkelte perioder.
5. Udveksling af oplysning om bruttodriftsudgift
Aftalekommunerne udveksler efter budgetternes vedtagelse i oktober hurtigst muligt oplysning
om størrelsen af bruttodriftsudgift pr. md. for de enkelte institutionstyper/aldersgrupper, således at opholdskommunen kan meddele forældrene den nye egenbetaling med en måneds varsel.
Bruttodriftsudgiften skal altid oplyses som udgift pr. måned i 12 måneder.
Det skal oplyses, om kommunen opkræver forældrebetalingen over 12 måneder eller over 11
måneder. Bruttodriftsudgiften oplyses både med og uden moms.
Hvis prisen ændres i løbet af et regnskabsår, varsles det til kommunerne med minimum 3 måneder.

Dette kan være tilfældet ved en budgetreduktion, således at kommunens opkrævning er i
overensstemmelse med lovkravet om, at der ikke opkræves mere end en given procent i egenbetaling.
Det er den enkelte institutionskommune, der afgør, hvornår et barn tilhører et tilbud beregnet
for en bestemt aldersgruppe jævnfør Vejledningens kapitel 10 nr. 189 og kapitel 13, nr. 330.
En kommune kan f.eks. beslutte, at vuggestuetilbud er til børn fra 24 uger til 2 år og 10 md.
Vedr. mad- og frokostordninger:
Såfremt en opholdskommune giver tilskud til forældrebetalt eller forældrearrangeret frokost
og/eller madordning, gælder Dagtilbudslovens bestemmelser for tilskud til dette.

6. Rådgivning om forældrebetalingen
Pladser på tværs af kommunegrænsen kan resultere i, at forældrene får en væsentlig højere
egenbetaling, da forældrene selv skal betale den totale difference af forskellen i bruttodriftsudgifterne, hvis den plads, de beholder i anden kommune, er dyrere end en tilsvarende plads i
opholdskommunen.
Pladsanvisningen skal ved forældrehenvendelser vedr. pladstilbud være opmærksom på, om
forældrene kan komme i en situation, hvor de har plads på tværs af en kommunegrænse.
Forældrene skal have besked om, at de skal henvende sig til den kommende opholdskommune
for at få at vide, hvilken udgift der er forbundet med at beholde plads i en anden kommune.
Hermed sikres det, at forældrene er bekendt med en evt. ekstraudgift, når de træffer valg om
at beholde en plads i en anden kommune.
7. Udveksling af oplysninger om indmeldelse af barn ved frit valg
Ved frit valg af dagtilbud over kommunegrænsen giver institutionskommunen skriftlig besked
til barnets opholdskommune om, at barnet er blevet indmeldt i dagtilbud i institutions kommunen fra en given dato. Det er herefter opholdskommunens opgave at kontrollere, at barnet ikke
optager to pladser.
8. Udveksling af oplysninger ved fraflytning fra institutionskommunen
Institutionskommunen gør familien opmærksom på, at de i forbindelse med en fraflytning fra
kommunen har mulighed for at blive gående i dagtilbuddet. Såfremt familien ønsker dette, vil
institutionskommunen give opholdskommunen besked om, at opholdskommunen skal betale
den kommunale andel for en plads.
Institutionskommunen sender den nye opholdskommune oplysning om barnets indmeldelsesforhold, fraflytningsdato og den dato, hvor opholdskommunen skal starte opkrævning af egenbetalingen.
9. Udveksling af oplysninger ved tilflytning til institutionskommunen
Når en familie meddeler en kommende opholdskommune, at de tilflytter kommunen, og at de
ønsker en plads til deres barn, sender den kommende tilflytningskommune besked til den nuværende opholdskommune om, at forældrene har accepteret en plads til deres barn pr. xx dato, og at opholdskommunen skal betale den kommunale andel fra denne dato. Dette giver den
nuværende opholdskommune mulighed for at melde barnet ud, så barnet ikke optager to pladser.

10. Børn, der optager to pladser, ved at være indmeldt i både fraflytning og tilflytningskommunen
På baggrund af Indenrigs- og Socialministeriets vejledende udtalelse omkring betaling ved flytning til anden kommune af 18. maj 2010 er det reglerne om plads over kommunegrænsen, der
skal finde anvendelse i situationer, hvor et barn flytter til en ny kommune og samtidig opretholder en plads i fraflytningskommunen. Dette indebærer, at det kommunale tilskud til daginstitutionspladsen betales af den nye opholdskommune umiddelbart fra det tidspunkt, hvor fraflytningen finder sted.
Såfremt forældrene ikke har udmeldt deres barn i fraflytningskommunen, og får tildelt plads i
tilflytningskommunen, opstår der en situation, hvor forældrene har plads til barnet både i fraflytnings- og tilflytningskommunen.
Af Indenrigs- Socialministeriets vejledende udtalelse den 18. maj 2010 fremgår det, at såfremt
forældrene ikke udmelder deres barn fra dagtilbuddet i fraflytningskommunen, vil forældrene
have en dobbelt forældrebetaling i den periode, hvor de både råder over et dagtilbud i fraflytningskommunen og i tilflytningskommunen.
I en situation, hvor forældrene både råder over en plads i fraflytningskommunen og i tilflytningskommunen, betaler hver af kommunerne den kommunale andel af udgiften i egen kommune. Det er derfor væsentligt, at institutionskommunen sikrer sig, at fraflytningskommunen
bliver gjort opmærksom på at kontrollere, at barnet er udmeldt af et andet tilbud, i forbindelse
med at der gives et nyt tilbud om plads.
Tilskuddet beregnes efter reglerne i § 41 og § 42 i Dagtilbudsloven om tilskud til dagtilbud i
anden kommune. Den nye opholdskommune kan i disse tilfælde vælge at give et ekstra tilskud
til enten forældrene, institutionskommunen eller begge. Det ekstra tilskud kan benyttes til at
reducere institutionskommunens udgifter, reducere forældrenes egenbetaling eller begge dele.
Såfremt et barn i længere tid ikke gør brug af en plads i et dagtilbud, kan barnet udmeldes.
Forældrene skal høres først jf. Vejledningens kapitel 12 nr. 334.
11. Plejebørn indmeldt i dagtilbud
Plejebørn er børn, som en anden kommune har anbragt i familiepleje i institutionskommunen.
Børnene har dermed en anden kommune end opholdskommunen som betalingskommune.
Plejebørn i dagtilbud behandles som børn med plads på tværs af kommunegrænsen.
Betalingskommunen giver betalingstilsagn til opholdskommunen.
Der opkræves ikke forældrebetaling for plejebørn. Institutionskommunen opkræver betalingskommunen for bruttodriftsudgifterne
12 Særlige dagtilbud med særligt beregnede bruttodriftsudgifter
En kommune kan have etableret specialtilbud under dagtilbudsloven med særlig visitation, som
har anderledes bruttodriftsudgifter end de øvrige dagtilbud. Hvis en opholdskommune ønsker at
gøre brug af disse typer af tilbud, forudsættes det, at institutionskommune og opholdskommune indgår konkrete aftaler om afregning af disse.

13 Udmeldelse og overflytning
Institutionskommunen har pligt til at orientere opholdskommunen, når et barn fra anden kommune bliver udmeldt af sit dagtilbud. Dette bør ske snarest muligt efter udmeldelsen.
Fraflytningskommunen har i endvidere ansvaret for at gøre tilflytningskommunen opmærksom
på, hvis forældrene fortsat har en plads i fraflytningskommunen jfr. punkt 8.
Det påhviler forældrene at udmelde deres barn af dagtilbuddet i fraflytningskommunen. Udmeldelsen skal ske efter fraflytningskommunens regler.
Kommunen har ikke forsyningsforpligtelse over for borgere fra andre kommuner. Et barn har
kun lovkrav på at beholde sin plads i dagtilbud, når det flytter til en anden kommune.
Den lovsikrede ret gælder alene for pladsen i dagtilbud jfr. Dagtilbudslovens § 28 stk. 3.
Den lovsikrede ret omfatter ikke venteliste til kommunens dagtilbud, dvs. barnet har ikke automatisk krav på at rykke op i efterfølgende alderssvarende dagtilbud.
Familien skal i denne situation søge plads i institutionskommunen efter reglerne om plads i en
anden kommune. Hvis institutionskommunen har lukket for ventelisten for børn fra andre
kommuner på tidspunktet, har familien ikke ret til fortsat at skrive barnet op til en anden plads
institutionskommunen, men må søge plads i deres egen nye bopælskommune eller en anden
kommune, der har en åben venteliste.
14. Strejkesituationer
Der skal ikke opkræves mellemkommunal refusion for strejkedage.
Indenrigs- og socialministeriet udtaler d. 25.9.2009:
Hvis der ikke leveres ydelser efter loven som forudsat i medfør af Dagtilbudsloven, ligger der
heller ikke hjemmel i medfør af Dagtilbudsloven til at opkræve betaling for ydelsen.
Velfærdsministeriet fortolker bestemmelsen, der omfatter både tilskud og egenbetaling, således
at hverken opholdskommunens tilskud eller forældrenes egenbetaling kan opkræves, når institutionskommunen ikke leverer ydelsen.
15. Tilsyn med børn i dagtilbud i anden kommune
Kommunerne er enige om at føre tilsyn med børn med bopæl i andre kommuner, såfremt de
går i dagtilbud og private pasningsordninger beliggende i kommunen.
I forhold til de private børnepassere oplyser institutionskommunen opholdskommunen om antallet af børn, den enkelte børnepasser er godkendt til.
Såfremt der ved tilsynet konstateres kritisable forhold skal institutionskommunen gøre opholdskommunen opmærksom på dette.
16 Ikrafttræden:
Aftalen træder i kraft den 1.januar 2017
Den er godkendt i BKF’s bestyrelse for region Hovedstaden den 20. januar 2017.
17. Aftalen omfatter:

Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Furesø,
Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje
Taastrup, Hørsholm, Ishøj, København, Lyngby- Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, Taarnby, Vallensbæk.
Frederikssund og Bornholm har ikke ønsket at tilslutte sig aftalen.
Kommuner, der grænser op til aftalekommunerne kan tilslutte sig aftalen ved at rette henvendelse til BKF’s bestyrelse i region Hovedstaden.

Bilag 1 til aftalen:
Beregning af forældrenes egenbetaling:
A: Institutionskommunens bruttodriftsudgifter inkl. moms er dyrere end opholdskommunens
Opholdskommune

Udførekommune

Tilskudsprocent
75 %

Aldersgruppe

Gennemsnitlig bruttodriftsudgift for
aldersgruppen – kr. pr. måned
9.414

0 - 2 årige

Dagtilbud/
Institutionens navn

Dagtilbudstype

Vuggestue 0- 2 årige

vuggestue

Tilskud fra opholdskommunen
(Altid opholdskommunens tilskudsprocent)
Grundtilskud
Fripladstilskud *
Socialpædagogisk friplads *
Søskendetilskud *
Eventuelt ekstra tilskud *
Samlet tilskud

Dagtilbuddets aktuelle bruttodriftsudgift – kr. pr. måned
(1/12 af årlig bruttodriftsudgift)
11.965

Beregningsgrundlag
(x % af den billigste
bruttodriftsudgift)
75 % af 9.414 kr.

Kr. pr. måned
7.061

7.061

Forældrenes egenbetaling for dette barn
Kr. pr. måned
Udførekommunens aktuelle bruttodriftsudgift

11.965
7.061

Opholdskommunens samlede tilskud
Forældrenes egenbetaling

4.904

Forældrenes egenbetaling bliver altid beregnet ud fra bruttodriftsudgift inkl. moms,
men uden ejendomsudgifter
*Fripladstilskud, socialpædagogisk friplads, søskendetilskud og ekstratilskud
bliver beregnet på normal vis ud fra en bruttodriftsudgift på 9.414 kr. pr. md. (Billigste kommunes gennemsnitlige bruttodriftsudgift for 0-2årige).
Fakturering af den mellemkommunale refusion:
Der tages udgangspunkt i den aktuelle plads faktiske årlige bruttodriftsudgift uden moms. Institutionskommunens faktiske bruttodriftsudgifter for en vuggestueplads pr. år uden moms er
140.760 kr. (Beløbet pr. md. er lidt mindre end det beløb, der er anvendt ved beregning af
forældrebetalingen). Det er ikke fratrukket 25 % i moms, da det kun er en mindre andel af de
udgifter, der indgår i beregning af bruttodriftsudgift, som indeholder moms, f.eks. er der ikke
moms på lønnen)
Bruttodriftsudgift pr. år uden moms = 140.760 kr.
Bruttodriftsudgift pr. md. uden moms: 140.760 kr. : 12 md. = 11.730 kr. pr. md.
Takst pr. dag: 140.760 kr. : 360 dage = 391 kr. pr. dag

Beregning af forældrenes egenbetaling:
B. Institutionskommunens bruttodriftsudgifter er billigere end opholdskommunens:
Opholdskommune

Udførekommune

Tilskudsprocent
75 %

Aldersgruppe

Gennemsnitlig bruttodriftsudgift for
aldersgruppen – kr. pr. måned

0-2 årige

Dagtilbud/
Institutionens navn

Dagtilbudstype

Vuggestue 0- 2 årige

vuggestue

Tilskud fra opholdskommunen
(altid opholdskommunens tilskudsprocent)
Grundtilskud
Fripladstilskud
Socialpædagogisk friplads
Søskendetilskud
Eventuelt ekstra tilskud
Samlet tilskud

9.414
Dagtilbuddets aktuelle bruttodriftsudgift – kr. pr. måned
(1/12 af årlig bruttodriftsudgift)
9.272

Beregningsgrundlag
(x % af den billigste
bruttodriftsudgift)
75 % af 9.272 kr.

Kr. pr. måned
6.954

6.954

Forældrenes egenbetaling for dette barn
Kr. pr. måned
Udførekommunens aktuelle bruttodriftsudgift
Opholdskommunens samlede tilskud
Forældrenes egenbetaling

9.272
6.954
2.318

Forældrenes egenbetaling bliver altid beregnet ud fra bruttodriftsudgift inkl. moms men uden
ejendomsudgifter.
*Fripladstilskud, socialpædagogisk friplads, søskendetilskud og ekstratilskud
bliver beregnet på normal vis ud fra en bruttodriftsudgift på 9.272 kr. pr. md. (Billigste kommunes bruttodriftsudgift)
Fakturering af den mellemkommunale refusion:
Der tages udgangspunkt i den aktuelle plads faktiske årlige bruttodriftsudgift uden moms.
Institutionskommunens faktiske bruttodriftsudgifter for en vuggestueplads pr. år uden moms:
109.873 kr.
Bruttodriftsudgift uden moms = 109.873kr.
Bruttodriftsudgift pr. md. uden moms: 109.873 kr. : 12 md. = 9.156 kr.
Takst pr. dag: 109.873 kr. : 360 dage = 305,20 kr. pr. dag – afrundet 305 kr. pr. dag

Bilag 2 oversigt – mailliste over pladsanvisere i kommunerne

Kontakt til pladsanvisningen i kommunerne i Region Hovedstaden
Kommune

E-mail

Albertslund
Allerød
Ballerup

Sabah.Farhan@albertslund.dk

dagtilbud@allerod.dk
pladsanvisning@balk.dk
Bornholm
dagtilbud@brk.dk
Brøndby
pladsanvisningen@brondby.dk
Dragør
pladsanvisning@dragoer.dk
Egedal
skoledagtilbud@egekom.dk
Fredensborg
pladsanvisningen@fredensborg.dk
Frederiksberg
pladsanvisningen@fredensborg.dk
Frederikssund
dagtilbud@frederikssund.dk
Furesø
pladsanvisningen@furesoe.dk
Gentofte
borneteam@gentofte.dk
Gladsaxe
pladsanvisningen@gladsaxe.dk
Glostrup
pladsanvisning@glostrup.dk
Gribskov
pladsanvisningen@gribskov.dk
Halsnæs
lokr@halsnaes
Helsingør
pladsanvisning@helsingor.dk
Herlev
pladsanvisningen@herlev.dk
Hillerød
dagtilbud@hillerod.dk
Hvidovre
pladsanvisningen@hvidovre.dk
Høje-Taastrup
pladsanvisningen@htk.dk
Hørsholm
nem-born@horsholm.dk
Ishøj
pladsanvisningen@ishoj.dk
København
u873@buf.kk.dk
ed84@buf.kk.dk
København SFO Ac37@buf.kk.dk
Lyngby-Taarbæk pladsanvisning@ltk.dk
Rudersdal
pladsanvisningen@rudersdal.dk
Rødovre
f10128@rk.dk
Tårnby
pladsanvisningen@taarnby.dk
Vallensbæk
hrh@vallensbaek.dk

x

x

Beregning af forældrenes egenbetaling:
B. Institutionskommunens bruttodriftsudgifter er billigere end opholdskommunens:

Opholdskommune

Udførekommune

Tilskudsprocent
75 %

Aldersgruppe

Gennemsnitlig bruttodriftsudgift for
aldersgruppen – kr. pr. måned

0-2 årige

Dagtilbud/
Institutionens navn

Dagtilbudstype

Vuggestue 0- 2 årige

vuggestue

Tilskud fra opholdskommunen
(altid opholdskommunens tilskudsprocent)
Grundtilskud
Fripladstilskud
Socialpædagogisk friplads
Søskendetilskud
Eventuelt ekstra tilskud
Samlet tilskud

9.414
Dagtilbuddets aktuelle bruttodriftsudgift – kr. pr. måned
(1/12 af årlig bruttodriftsudgift)
9.272

Beregningsgrundlag
(x % af den billigste
bruttodriftsudgift)
75 % af 9.272 kr.

Kr. pr. måned
6.954

6.954

Forældrenes egenbetaling for dette barn
Kr. pr. måned
Udførekommunens aktuelle bruttodriftsudgift
Opholdskommunens samlede tilskud
Forældrenes egenbetaling

9.272
6.954
2.318

Forældrenes egenbetaling bliver altid beregnet ud fra bruttodriftsudgift inkl. moms men uden
ejendomsudgifter.
*Fripladstilskud, socialpædagogisk friplads, søskendetilskud og ekstratilskud
bliver beregnet på normal vis ud fra en bruttodriftsudgift på 9.272 kr. pr. md. (Billigste kommunes bruttodriftsudgift)
Fakturering af den mellemkommunale refusion:
Der tages udgangspunkt i den aktuelle plads faktiske årlige bruttodriftsudgift uden moms.
Institutionskommunens faktiske bruttodriftsudgifter for en vuggestueplads pr. år uden moms:
109.873 kr.
Bruttodriftsudgift uden moms = 109.873kr.
Bruttodriftsudgift pr. md. uden moms: 109.873 kr. : 12 md. = 9.156 kr.
Takst pr. dag: 109.873 kr. : 360 dage = 305,20 kr. pr. dag – afrundet 305 kr. pr. dag

Allonge til den mellemkommunale aftale af 1. januar 2017, som kommunerne efterfølgende vil undersøge muligheden for at medtage i aftalen 2.
PPR virksomhed i forhold til børn i privatinstitutioner
Kommunerne er enige om, at institutionskommunens PPR er ansvarlig for at vurdere, om et
barn i en institutionskommunes privatinstitution har behov for en særlig indsats/bistand/støtte.
Denne PPR vurdering finansieres af den kommune, som privatinstitutionen ligger i. Der konstateres alene, at barnet har behov for en særlig indsats.
Når der er konstateret et behov, sender PPR oplysningen til barnets opholdskommune, som
herefter tager stilling til barnets behov for støtte efter dagtilbudsloven og betaler for støtten.
Opholdskommunen indgår aftale med privatinstitutionen jfr. punkt 95 i vejledningen til dagtilbudsloven.
Hvis opholdskommunen vurderer, at barnets behov ikke kan tilgodeses i privatinstitutionen,
kan opholdskommunen, jfr. vejledningen til dagtilbudsloven, pålægge forældrene at flytte barnet til et andet dagtilbud, der kan opfylde barnets behov.

2

Regionsbestyrelsen vil i løbet af 2017 afklare, om allongen skal træde i kraft

