Magistraten

Punkt 4.

Godkendelse af tilbagebetaling af forældrebetalingen for DUS, DUS II, mini-DUS og
juniorklubber i perioden 15. april 2020 til 10. maj 2020, hvis der ikke er gjort brug af
kommunens nødpasningstilbud. Tillægsbevilling 2020
2020-029781
Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender tilbagebetaling af forældrebetalingen for DUS, DUS II, mini-DUS
og juniorklubber i perioden 15. april 2020 til 10. maj 2020, hvis der ikke er gjort brug af kommunens
nødpasningstilbud.
Borgmesterens Forvaltning bemærker, at der er tale om en tillægsbevillingssag og indstiller, at byrådet
godkender, at der gives en tillægsbevilling på 6,5 mio. kr., der finansieres af kassebeholdningen.
Beslutning:
Skoleudvalgets og Borgmesterens Forvaltnings indstillinger anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Regeringen har den 22. april 2020 indgået aftale med samtlige partier i Folketinget om, at kommunerne kan
reducere forældrebetaling til bl.a. fritidsordninger som DUS, fritidshjem og klub.
Det fremgår af aftalen, at merudgifter forbundet med genåbning af dagtilbud, SFO mv., herunder reduktion i
forældrebetaling vil indgå i en samlet forhandling med KL og Danske Regioner omkring kompensation for
COVID-19-relaterede udgifter.
Kompensationen omfatter både private og kommunale dagtilbud og fritidsordninger (SFO/DUS, fritidshjem
og klub) og omfatter merudgifter frem til den 11. maj 2020, svarende til genåbningsperioden, jf. den
gældende bekendtgørelse om genåbning. Eventuelle udgifter til reduceret forældrebetaling i kommunerne
før den 15. april 2020 vil ikke blive kompenseret.
Dermed vil kommunerne kunne tilbagebetale forældrebetalingen til DUS, MiniDUS, DUSII og juniorklub for
perioden 15. april 2020 til 10. maj 2020.
For Aalborg Kommune vil udgifterne til tilbagebetaling af forældrebetalingen kunne udgøre op til 6,5 mio. kr.
netto. Tilbagebetalingen i Aalborg Kommune omfatter forældrebetaling til DUS, DUS-II, mini-DUS og
juniorklubber.
Der er tale om, at tilbagebetalingen kan bestå af op mod 7.500 transaktioner, som ud fra de foreløbige
tilbagemeldinger forventes at skulle indberettes manuelt af administrationen i Skoleforvaltningen.
Skoleforvaltningen er i gang med at afklare om en løsning kan være, at tilbagebetalingen for de børn, der
stadig er i pasning, reguleres i forældrebetalingen for juni måned. Deadline for indberetning vedrørende
forældrebetaling for juni måned er den 12. maj. Tilbagebetalingen for øvrige børn, der er udmeldt pr. 30. april
eller 31. maj overføres til værgens Nemkonto. Uagtet løsning, så forventes det, at alle tilbagebetalinger vil
være gennemført ved udgangen af juni måned.
Tilbagebetalingen finansieres umiddelbart ved et kassetræk i Aalborg Kommune med en forventning om, at
kommunen kompenseres i forbindelse med forhandlingen mellem regeringen, KL og Danske Regioner
omkring kompensation for COVID-19-relaterede udgifter.
Borgmesterens Forvaltnings tilføjelse:
Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2020
Udgifter
- 1.000 kr. Skoleforvaltningen
Sektor: Skoler
03.22.05 Skolefritidsordninger
Forældrebetaling
Tilbagebetaling af forældrebetalingen til DUS, MiniDUS, DUSII og juniorklub for
perioden 15. april 2020 til 10. maj 2020 ........................................................................

6.500

I alt ................................................................................................................................

6.500
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