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Resumé
I alle 3 tidligere kommuner har der i forbindelse med dagplejen eksisteret ordninger,
hvor forældrene i nogle tilfælde kunne blive fri for betaling, hvis de selv sørgede for
pasning af barnet ved dagplejerens fravær. I sagen foreslår forvaltningen et fælles niveau for betalingsfri i dagplejen.
Beslutningskompetence
Skole- og Børneudvalget
Sagsfremstilling
I forbindelse med kommunesammenlægningen skal der tages stilling til en harmonisering af ordningen for betalingsfri i dagplejen i Roskilde Kommune
I henhold til Skole- og Børneudvalgets behandling af budget 2007 på mødet den 15.
juni 2006 er der i budgetlægningen på dagplejens område afsat midler til fortsættelse
af ordningen for betalingsfri ved dagplejers fravær. Da niveauet for betalingsfri har været forskelligt i de gamle Roskilde, Ramsø og Gundsø Kommuner, skal der tages stilling til, hvordan ordningen kan harmoniseres.
Betalingsfri betyder, at forældre med børn i dagpleje friholdes for betaling, hvis barnet
holder ferie/fri samtidig med sin dagplejer og derfor ikke benytter sig af gæsteplejesystemet.
I takt med, at vikardagplejerne fordeles jævnt i alle kommunens distrikter, må det forventes, at behovet for at benytte betalingsfri for at kunne opfylde behovet for gæstepasning ændres.
Ordningen for betalingsfri i Gundsø
I Gundsø Kommune blev givet betalingsfri, hvis barnet i minimum fem arbejdsdage i
træk holdt ferie samtidig med sin dagplejer. Der kunne max. gives betalingsfri i fem
uger årligt. Undtagelsesvis kunne der også gives betalingsfri fra første dag ved sygdom, afspadsering, kurser mv., hvis barnet ikke kunne tilbydes gæstepleje indenfor
eget område eller i nabodistriktet.
Ordningen for betalingsfri i Ramsø
I Ramsø kommune blev givet betalingsfri, hvis barnet holdt ferie samtidig med sin dagplejer i minimum tre sammenhængende uger. Derudover blev givet betalingsfri ved
kurser, sygdom og afspadsering, hvis forældrene selv sørgede for pasning.
Ordningen for betalingsfri i Gl. Roskilde
I Gl. Roskilde blev givet betalingsfri ved planlagt fravær i hele uger, hvor barnet ikke
benytter gæstedagpleje. Som hele uger forstås uger med minimum 4 arbejdsdage.
Harmonisering af niveauet for betalingsfri
Det er forvaltningens vurdering, at behovet for betalingsfri vil være faldende i takt med,
at ordningerne med gæstehus eller gæstedagplejeordninger indføres i hele Roskilde
Kommune. Forvaltningen foreslår dog, at der foreløbigt opretholdes en ordning for betalingsfri, men at behovet for ordningen løbende evalueres af dagplejen, således at
ordningen kan afskaffes, når behovet for pasning ved fravær kan dækkes af de ovenfor
nævnte ordninger.
Som en fælles ordning for den nye kommune forslås:

I forbindelse med dagplejers fravær tilbydes forældrene pasning i gæstedagpleje, gæstehus eller som ”5.-barn” hos en anden dagplejer.
I forbindelse med dagplejers ferie kan forældrene - hvis barnet i minimum fem arbejdsdage i træk holder ferie samtidig med sin dagplejer - vælge selv at passe barnet og få
betalingsfri i perioden. I andre tilfælde af dagplejers fravær - ved sygdom, afspadsering, kurser mv. – kan kommunen efter en konkret vurdering tilbyde betalingsfrihed,
hvis forældrene selv ønsker at passe barnet. Der kan max. gives betalingsfri i fem uger
årligt.
Økonomi
Ingen budgetmæssige konsekvenser.
Indstilling
Skole- og Børneforvaltningen indstiller, at
I forbindelse med dagplejers fravær tilbydes forældrene pasning i gæstedagpleje, gæstehus eller som ”5.-barn” hos en anden dagplejer, dog således at forældre i forbindelse med dagplejers ferie kan vælge - hvis barnet i minimum fem arbejdsdage i træk holder ferie samtidig med sin dagplejer - selv at passe barnet og få betalingsfri i perioden.
I andre tilfælde af dagplejers fravær - ved sygdom, afspadsering, kurser mv. – kan
kommunen efter en konkret vurdering tilbyde betalingsfrihed, hvis forældrene selv ønsker at passe barnet. Der kan max. gives betalingsfri i fem uger årligt.
Beslutning i Skole- og Børneudvalget, 06-03-2007, pkt. 41
Indstillingen tiltrådt således, at udvalget lægger vægt på, at forældrenes ønsker indgår i
den konkrete vurdering af, om der tilbydes betalingsfrihed.
Ordningen evalueres senest i april 2008

