Regler om økonomisk fripladstilskud 2019
Søg om økonomisk fripladstilskud
Du kan søge eller ændre dit nuværende økonomiske fripladstilskud på
Minpladsanvisning med dit NemID.
Dit barn skal være indmeldt i pasning og husstandsindkomsten (din/din
ægtefælle/samlevers indkomst) skal ligge under indtægtsgrænsen for økonomisk
fripladstilskud, hvis du skal bevilges et tilskud
https://socialministeriet.dk/media/19254/fripladsskala_2019.pdf
Du kan kun søge om økonomisk fripladstilskud i Esbjerg kommune, hvis du har
bopæl i Esbjerg kommune. Har du bopæl i en anden kommune, skal du søge om
økonomisk fripladstilskud i din bopælskommune.
Der kan være op til 6 ugers behandlingstid, fra vi har modtaget din ansøgning.
Indtægtsgrænser for økonomisk fripladstilskud

I 2019 er indtægtsgrænserne (i kr.)
Til og med kr. 177.601
Din betaling bliver kr. 0 pr. måned
Mellem kr. 177.601 – 551.699
Din betaling bliver nedsat med et tilskud afhængigt af indtægtens
størrelse
kr. 551.700 eller derover
Du kan ikke få bevilliget økonomisk fripladstilskud
Fradrag for enlige forsørgere i 2019
Forældre, som bor alene sammen med deres barn/børn og som er enlige
forsørgere, vil før beregningen af økonomisk fripladstilskud få fratrukket kr.
62.139 på årsbasis (år 2019) i indkomstgrundlaget. Det kræver, at der søges om
økonomisk friplads som enlig. For at kunne modtage økonomisk fripladstilskud
som enlig forsørger kræver det, at man er reelt enlig. Hvis du er i tvivl om, hvad
det vil sige at være reelt enlig, kan du læse mere i vejledning enlig eller
samlevende (social-og integrationsministeriet) https://star.dk/omstyrelsen/publikationer/2013/12/enlig-eller-samlevende-vejledning-til-enligeforsoergere-boernetilskud-oekonomisk-friplads/
Hvis du går fra at være enlig forsørger til at være samlevende eller gift, skal du
straks give besked herom til Børn & Dagtilbud. Det er ikke nok alene at give
besked til andre kommunale instanser eller Udbetaling Danmark. Ved manglende
besked foretages en regulering af dit økonomisk fripladstilskud.
Fradrag for mere end ét barn
Hvis der i husstanden er mere end 1 barn under 18 år, vil der ved beregningen af
det økonomiske fripladstilskud automatisk blive fratrukket 7.000 kr. i det samlede
indkomstgrundlag for hvert barn udover det første.

Særlige regler for børn optaget i privatinstitutioner
Der gælder særlige regler for beregning af økonomisk fripladstilskud for børn i en
privatinstitution, så derfor kan du have en egenbetaling, selvom du er bevilget
100% økonomisk fripladstilskud.
Det økonomiske fripladstilskud beregnes ikke af din egenbetaling men som en
procentsats af gennemsnittet af egenbetaling i et tilsvarende kommunalt
dagtilbud. Der kan maksimalt opnås følgende tilskud og tilskuddet kan ikke
overstige egenbetalingen:
Maksimalt tilskud til takst pr. måned i 2019:

Kr. 2.710,00 for 0-2 årige

Kr. 1.592,00 for 3-5 årige
Maksimalt tilskud for frokostordning pr. måned i 2019:

Bevilget friplads % af det fulde beløb til frokostordning
Der anvendes samme fripladsskala som ved ophold i kommunalt/selvejende
dagtilbud.
Hvornår gælder tilskuddet fra
Ved en ny optagelse kan du få økonomisk fripladstilskud fra den dato, dit barn er
optaget i et dagtilbud, hvis du søger om tilskuddet senest 1 måned efter
optagelsen. Hvis du søger om økonomisk fripladstilskud senere end 1 måned efter
optagelsen, gælder fripladstilskuddet fra den 1. i måneden efter, din ansøgning er
modtaget i Børn & Dagtilbud.
Hvis du allerede har fået bevilget økonomisk fripladstilskud til et barns ophold i
dagtilbud, skal du ikke søge igen, hvis du har flere børn, som bliver optaget i
dagtilbud.
Husstandens indkomst
På ansøgningen er det husstandens samlede aktuelle månedsindkomst før SKAT,
men efter AM-bidrag, der skal oplyses. For selvstændige gælder der særlige
regler, se punktet ”særligt vedrørende selvstændige”.
Feriepenge
Feriepenge medregnes som indkomst for den måned, hvor de fremgår af
indkomstregisteret, det vil sige, når de er udbetalt eller henlagt til feriekonto.
Såfremt feriepenge opgøres i forbindelse med jobskifte, vil disse feriepenge
medregnes i den måned, hvor de er registreret, også selv om de ikke udbetales
på det tidspunkt.
Samlevende
Bor et barn kun sammen med den ene af forældrene, som er gift eller lever i et
samlivsforhold med en anden person, sker der en sammenlægning af
indkomsterne i husstanden.
Bor et barn af ikke-samlevende forældre lige meget hos begge forældre,
beregnes det økonomiske fripladstilskud på grundlag af husstandsindkomsten hos
den af forældrene, på hvis adresse barnet er tilmeldt folkeregisteret.
Særligt vedrørende studerende
Lån skal ikke medregnes i indkomstgrundlaget. Bemærk at eventuel
arbejdsindkomst i eksempelvis ferieperioder har betydning for størrelsen af det
økonomiske fripladstilskud, du er berettiget til at modtage i de pågældende
måneder.

Indberetning af indkomst- og husstandsændringer
Modtagere af økonomisk fripladstilskud har pligt til straks at underrette Børn &
Dagtilbud om forhold af betydning for retten til økonomisk fripladstilskud –
herunder ændringer af de familiemæssige forhold i husstanden. Bevillingen bliver
justeret, så den er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Det er ikke
tilstrækkeligt, at meddelelse gives til andre instanser i kommunen eller
Udbetaling Danmark.
Besked om ændringer
Beskeden om ændring af indkomst- eller husstandsændringer gives ved at lave
en ny ansøgning om økonomisk fripladstilskud med de ændrede forhold. Dette
kan gøres via Minpladsanvisning. Du vil efterfølgende få tilsendt en ny
bevilling/afslag.
Det er ikke tilstrækkeligt, at besked om ændringer i økonomien eller husstanden
gives til andre instanser indenfor Esbjerg kommune, Udbetaling Danmark eller til
SKAT.
Hvis du har givet besked om indkomst- eller husstandsændringer, vil bevillingen
blive ændret fra den 1. i måneden efter ansøgning m ændring.
Børn & Dagtilbud forbeholder sig dog retten til at regulere med tilbagevirkende
kraft, hvis du er blevet samlevende og har undladt at give besked om dette.
Hvornår stopper det økonomiske fripladstilskud
Det økonomiske fripladstilskud stopper, når dit barn bliver meldt ud. Hvis dit barn
bliver optaget i et andet dagtilbud, SFO eller klubtilbud senest en måned efter
udmeldelsen, fortsætter bevillingen af økonomisk fripladstilskud efter samme
indtægtsgrundlag. Bliver dit barn optaget i dagtilbud senere end en måned efter
en udmeldelse, skal du ansøge igen, hvis du ønsker at søge om økonomisk
fripladstilskud.
Hvis du flytter fra kommunen, stopper dit økonomiske fripladstilskud i forbindelse
med fraflytningen, selv om du har valgt, at dit barn skal beholde pladsen i
Esbjerg kommune. Du skal kontakte din nye bopælskommune og søge om
økonomisk fripladstilskud til pladsen i Esbjerg kommune.
Løbende regulering
Der foretages regulering af det økonomiske fripladstilskud hver måned, hvis den
faktiske indkomst afviger med 5 trin eller mere på fripladsskalaen fra den
indkomst, der er oplyst på ansøgningstidspunktet (beregningsgrundlag), vil der
ske en genberegning af det økonomiske fripladstilskud. I 2019 svarer 5 trin til ca.
kr. 1.641 om måneden eller ca. kr. 19.690 om året.
Den løbende regulering sker automatisk og bygger på indkomstoplysninger
indberettet til SKAT fra arbejdsgiver, offentlige myndigheder herunder SU
styrelsen mv.
Der reguleres både i op- og nedadgående retning. Reguleringen gælder kun for
den enkelte måned. Du får en agterskrivelse/genberegningsbrev fra kommunen,
hvis du skal opkræves mere eller tilbagebetales penge. Der kan gå nogle
måneder, før forældrebetalingen reguleres, da kommunen skal afvente
oplysninger fra SKAT om, hvad din husstandsindkomst har været i den enkelte
måned. F.eks. bliver januar måneds tilskud reguleret i april måned og februar
måneds tilskud i maj måned.
Er dit barn optaget i et kommunalt/selvejende dagtilbud, vil et tilgodehavende
blive fratrukket i en senere forældrebetaling eller indsat på din NEM-konto.

Er dit barn optaget i privat-/puljeinstitution, vil reguleringen ske direkte fra
kommunen til dig. Har du et tilgodehavende, vil pengene blive indsat på din NEMkonto. Skal du tilbagebetale penge, vil du blive opkrævet direkte af kommunen.
Hvis du tre måneder i træk ikke modtager økonomisk fripladstilskud, fordi
indkomsten overstiger grænsen (kr. 551.700 år 2019) for modtagelse af
økonomisk fripladstilskud, bliver tilskuddet stoppet og du skal søge om økonomisk
fripladstilskud på ny, hvis du igen er berettiget til et tilskud.

Selvstændig erhvervsdrivende
Som selvstændig reguleres dit økonomiske fripladstilskud ikke løbende. Her
gælder særlige regler, se punktet: ”særligt vedrørende selvstændige”.
Årlig efterregulering af dit økonomiske fripladstilskud/opkrævning af efterbetaling
Børn & Dagtilbud foretager en årlig efterregulering af tildelte økonomiske
fripladsbevillinger og sammenholder indkomsten når årsopgørelsen fra SKAT
foreligger.
Viser den faktiske indkomst sig at have været højere, eller lavere end forventet,
vil det økonomiske fripladstilskud og dermed forældrebetalingen blive reguleret
med tilbagevirkende kraft til det tidspunkt, hvor indkomsten ændrede sig. Der er
ingen over- eller undergrænse for, hvornår der kan foretages en årlig
efterregulering.
Esbjerg kommunes Opkrævning vil i givet fald fremsende en anmodning om
tilbagebetaling af det for meget modtagne økonomiske fripladstilskud, eller
udbetale det for lidt tildelte økonomiske fripladstilskud, hvis der ikke foreligger
anden gæld til det offentlige.
Særligt vedrørende selvstændige
Økonomisk fripladstilskud bevilges ud fra det forventede årsresultat.
Da vi først kan efterregulere det økonomiske fripladstilskud på selvstændige, når
vi har modtaget årsregnskabet, kan der ikke foretages en automatisk regulering
af det økonomiske fripladstilskud.
Viser efterreguleringen, at den faktiske indkomst har været lavere eller højere
end den forventede indkomst, vil det økonomiske fripladstilskud blive
efterreguleret. Hvis der er specielle skattetekniske fradrag, vil dette blive tillagt
årsopgørelsen.
Beregning
Økonomisk fripladstilskud beregnes før et eventuelt søskendetilskud og desuden
før et eventuelt bevilget behandlingsmæssigt- eller socialpædagogisk
fripladstilskud.
Lovgrundlag
Esbjerg kommune giver, jfr. Dagtilbudslovens § 43, økonomisk fripladstilskud til
nedsættelse af forældres egenbetaling til en plads i et kommunalt/selvejende
dagtilbud, kommunal skolefritidsordning, klub eller pulje-/privatinstitution, som
kommunen har driftsoverenskomst med. Det gives endvidere økonomisk
fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i forbindelse med
indførte frokostordninger jfr. §16a, stk. 1 og 2.
Krav om tilbagebetaling af for meget modtaget økonomisk fripladstilskud
fremsættes på baggrund af bestemmelserne i Dagtilbudslovens §93 og §94. Da
tilbagebetalingskravet kan fremsættes i op til 3 år efter tilskuddets ophør, er det i
tilskudsmodtagerens egen interesse at gemme indkomstdokumentation for den
samme periode.

Læs mere
Vil du læse mere om regler for økonomisk fripladstilskud henvises til:
• https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=170044
(Bekendtgørelse nr. 599 af 30. april 2015 om dagtilbud)
• https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174291
(Bekendtgørelse nr. 1111 af 17.september 2015 om fritids- og klubtilbud m.v. til
børn og unge)
• https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=170045
(Skrivelse nr. 9302 af 30. april 2015 om orientering om ny bekendtgøre
Regler for videregivelse af oplysninger
Kommunen kan via Udbetaling Danmark uden dit samtykke samkøre nødvendige
ikke-følsomme personoplysninger fra andre offentlige myndigheder, udenlandske
myndigheder og arbejdsløshedskasser til brug for kontrol i forbindelse med
ansøgning om og nedsættelse af egenbetaling ift. tildelt økonomisk
fripladstilskud.
Samkøring kan ske med data fra egne registre. Resultatet af samkøringen kan i
visse tilfælde samkøres med oplysninger fra virksomheder.
Børn & Dagtilbud den 01.01.2019.

