
Fælles politisk familieudspil fra seks borgerlige partier
Tilskud til hjemmepasning af børn
Med udgangspunkt i dagtilbudsloven kan kommuner i Danmark understøtte, at familier 
passer egne børn hjemme ved at give tilskud til hjemmepasning. I Århus Kommune til-
bydes ordningen imidlertid ikke til århusianerne, som dermed ikke kan få den ekstra frihed 
til familielivet, der ligger i ordningen.

Det ønsker Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og 
Kristendemokraterne at lave om på, og derfor foreslår vi i fællesskab, at Århus Kommune 
åbner for muligheden for tilskud til hjemmepasning af egne børn.

Børn er forskellige og har forskellige behov. For nogle børn vil det være en bedre start på 
livet, at de får lidt længere tid med mor eller far, og dermed starter lidt senere i institution. 

For vi seks borgerlige partier er det derfor vigtigt, at de århusianske familier får mere ret 
over eget liv og mulighed for at tilpasse sig alt efter, hvad der passer den enkelte familie 
bedst. For nogle familier vil en senere institutionsstart give en mere tryg opvækst for det 
enkelte barn.

Med muligheden for tilskud sikrer vi, at pengene følger børnene og styrker dermed også 
familien som samfundsinstitution. Forældrene ved som udgangspunkt bedst i forhold til 
egne børn, og derfor skal Århus Kommune understøtte forældrenes ønsker til pasning af 
børnene.



Ordningen skal naturligvis følge lovgivningens rammer, herunder særligt i forhold til  
begrænsningerne.

Der vil derfor være tale om, at man som forældre som minimum kan få tilskud til 8 uger 
og maksimum 1 år, ligesom øvrige krav til indkomst, varigt ophold, tilstrækkelige dansk-
kundskaber, forældremyndighed samt bopæl i kommunen naturligvis skal overholdes.

Herudover kan borgere i udsatte boligområder ikke deltage i ordningen. Ved familier med 
udenlandsk baggrund er der et ekstraordinært stort behov for, at børnene kommer i pas-
ningstilbud for at give dem den bedste start på livet og de bedste forudsætninger for at 
blive en integreret del af det danske samfund både sprogmæssigt og værdimæssigt. 

Århus Kommune skal ligesom ved alle andre pasningstilbud selvfølgelig have have en 
almindelig tilsynsforpligtelse.

For vi seks borgerlige partier er valgfriheden vigtigst, og århusianerne må vælge det, som 
passer bedst til deres situation. Men tilskud til hjemmepasning af egne børn vil også frigive 
flere hænder i institutionerne til at drage omsorg for de øvrige børn, ligesom det vil være 
med til at mindske presset for institutionspladser i hele Århus Kommune. 

På baggrund af lovgivningen, må kommunens tilskud maksimalt udgøre 85 procent af den 
udgift, som kommunen ville have til en plads til barnet i et dagtilbud. Vi ønsker at udnytte 
denne mulighed fuldt ud, og på trods af det, så vil det stadig være en økonomisk fordel for 
kommunen ved de familier, som vælger at tage deres barn ud af det kommunale tilbud for i 
stedet at passe det hjemme med tilskud. 

Det er med udgangspunkt i dagtilbudsloven alene byrådet, der afgør, om kommunen giver 
tilskud til pasning af egne børn. Med dette udspil bliver det således helt klart for århusian-
ske børnefamilier, hvor krydset skal sættes til kommunalvalget tirsdag d. 16. november 
2021, hvis de ønsker, at ordningen skal blive til virkelighed.

Århus, oktober 2021


