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Saa nr. 52 - SUk9borg Komi /LLJ

‘rakat.politik vedrreude agasningstil
bud/aunnUation

Ved skrivelse ef 21. december 1994 har
Torben og Charlotte Hedvall klaget over,
at Silkeborg Kommune fra den 21. oktober
1992 har ændret takstpolitik vedrØrende
forælclrebetaling til brn i dagpasnings
tilbud, således et betalingen ikke læn
gere afhænger af barnets alder, men af
dagpasningstilbuddet.

I skrivelsen anfØrer klagerne bl.a.

“Vi har vort barn Oline Hedvall (cpr.
nr. 070691-3076) indskrevet i små
bØrnsinstitutionen Søfryd, Silkeborg.
flêr har hun været indskrevet siden
01.07.92.

Institutionen er integreret alders
mæssigt, hvilket vil sige at 36 bØrn
er fordelt på 3 stuer, hvor de er
bl6ndet sammen på den enkelte stue,
aldersmæssigt fra 0-6 år. På hver
stue er der dog en børnehavegruppe
(3-6 år), der laver aldersvarende
&çtiviteter, for et tilgodese alle
børnene.

Kommunen har hidtil visiteret bØrn
aldersmæssig-t på Søfryd på en noget
uheldig måde.
Institutionen er normeret til 20 vug
gestuebørn og 16 børnehavebØrn. For
tiden er den faktiske bØrnesainmensæt
ning på 12 vuggestuebørn og 24 børne
have.brn.
Dette betyder, at vi er 8 forældrepar
som skal betale for denne skævhed i
forhold til norrneringen.
(Vi betaler 8.000 kr. ekstra pr. mdr.
og eftersom vi kun betaler 30% af
driftsomkostningerna iflg. Bistands-
loven, betaler vi altså sammen med de
Øvrige skatteborgere ca. 293.000 1cr.
pr. år for ingenting udover det be
kæftigelsesmæssige aspekt for de
ansatte.
Dette er vist en dårlig tnåde at bruge
pengene på, især da vi mangler pæda
goger i området.)
Vore 8 bØrn opholder sig altså rent
fysisk sammen med 5vnaldrende nor
malt-betaler bØrn.
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De fr fuldstændig den samme servi
ce/normering som disse. (-bortset fra
et inadtilbud, hvis værdi udgør ca.
100-150 kr./mdr. )“

Det oplyses i skrivelsen, at forældre
Udsættes for at skulle betale dobbelt-
takst for børnehavebøxn i op til 1½ år.

Endelig anfører klagerne:

“Vi vil hermed anke over denne for
kerte og uretfærdige prispolitik som
Silkeborg kommune praktiserer med
krav om tilbagebetaling ef de tusin
der af kroner, som vi allerede har
betalt for meget.’

Ved ligelydende skrivelse af 26. januar
1995 har Lone og Lars Jensen, Ingerlise
MØller og Stig Madsen samt Hans Henrik
Stabell klaget over samme forhold.

Ved skrivelse af 26. februar 1995 har
Torben Hedvell præciseret daginstitutio
nen “Søfryds” struktur og anfører bl.a.
følgende:

“Søfryd modtager vuggestue- og børne
hevebØrn (0-6 år). Børnene er delt op
i 3 afdelinger med wer deres perso
nale og grupperum.
I hver afdeling er børnene blandet
sammen aldersmæssigt (0-6 år). Altså
3 identiske afdelinger.
BØrnene kan ikke flyttes fra den ene
afdeling til den anden, uden at det
ville få det samme resultat.
Derfor er det uomtvisteligt at 2 nøj
agtig jævnaldrende bØrn på 3½ år, som
opholder sig fysisk sammen hele da
gen, modtager fuldstændig det samme
tilbud, men med en prisforskel på
1.020 kr/mdr.”

Forelagt he.rivendelserne har Silkeborg
Byråd i skrivelse af 28. februar 1995
udtalt følgende:

“I to tilfælde har forælc3repar til et
barn, som her plads i den integrerede
institution Søfryd, klaget ti]. Til
synsrådet over, at et barn, der bli
ver 3 år, og har en plads i en inte
greret institution, skal betale vug
gestuetakst indtil batriet får en bør
nehaveplac5.s.
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De to forældr.prs klager at hen

holdsvis 21. december 1994 og 26.

januar 1995 er vedlagt sagen.

Social- og sundhejlsforvaltningen har

udarbejdet fØlgende forslag til be
svare]. se;

Socialudvalget besluttede i mødet den
21. oktober 1992 at ændre prispoli

tikken for dagpasningsomrdet med

virkning fra 1. januar 1993.

Med hjemmel i bistandsiovens § 73,

stk. 1: Kommunalbestyrelsen
afgør, om betalingen skal beregnes på

grundlag at udgifterne ved driften af

den enkelte institution eller på

grundlag at de gennemsnitlige udgif

ter ved driften at institutioner af
samme type i kommunen”, blev taksten

fastsat ti]. at følge institutiOnsty
pen for alle indmeldte børn.

I de flerdelte institutioner med både

vuggestue-, og børnehavegrupper havde

betalingen hidtil været fastlagt ef

ter barnets alder, således at taksten

automatisk skiftede fra vuggestue-

til børnehavebetalirig, når et barn
fyldte 3 år, uanset at barnet måske

rent fysisk stadig befandt sig i en

vuggestuegruppe.

I dagpiejeordningen og vuggestuerne
var der ikke takstskifte ved alder.

Taksten skiftede først, når et barn

skiftede til en børnehave.

Forældrebetalingen for alle vuggestu

er er udregnet som 30% af de gennem

snitlige udgifter for drift at det
normerede antal vuggestuepladser,
herunder også vuggestuepludserne i de
flerdelte intitutjoner.

Søfryd er - såvel bØrnetals- som per

sonalemæssigt - normeret til 20 vug
gestuebørn og 16 bØrnehavebØrn, og

der cpkræves vuggestuetakst for rug

gestuepladserne.

Teksten skifter først, når der er
plads indenfor bØrneravenormeringen.

Kommunens Øvrige fierdelte intitu

tioner er opdelt med vuggestuegrupper

og børnehavegrupper. Her skifter et
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vuggestuebern takst, samtidig med at
det rent fysisk flyttes til en børne
havegruppe.

Sckfryd, som er en selvejende institu
tiorz, har valgt et lede b.rnene være
aldersintegreret på 3 stuer.

Silkeborg kommune arbejder på at løse
bØrnepasnings - og flaskehalsproble
merne ved bla. at oprette et stort
antal nye bØrnehavepladser i løbet af
1994 og 1995.

Forældrekredsen ved Søfryd har hidtil
afvist tilbud om alderssvarende pas
ning ved overflytning til anden bØr
nehave indenfor bopælsområdet.”

Tilsynsrådet har hreftor forelagt sagen
for Socialministeriet, hvorfra man til
brug ved overvejelserne af spørgsmålet
om, hvorvidt der er grundlag for at an
vende sanktioner i henhold til den kommu
nale styrelseslov § 61 ff anmodede om en
udtalelse om, hvorvidt den af kommunen
trufne beslutning er i overensstemmelse
med lovgivningen på det omhandlede onirå
de.

Tilsynsrådet anmodede endvidere Socialmi
nisteriet om, såfremt der efter mini
steriets opfattelse er tale om en ulovlig
koiimunal beslutning, at tilkendegive, om
ulovligheden har en sådan karakter, at
deri kan betragtes som klar, d.v.s. at der
ikke er rimelig tvivl om, at lovgivningen
er tilsidesat.

Tilsynsrådet bemærkede videre, at det er
en betingelse for sanktionsanvendelse, at
der foreligger den fornødne klarhed

Endelig bad Tilsynsrådet oplyst, om der
efter socialministeriets opfattelse er
behov for at anvende sanktioner i den
foreliggende situation.

Socialministeriet udtaler i skrivelse af
4. april 1995 vejledende om reglerne:

“Forælc3rebetalingen fastsættes efter
bekendtgørelse nr. 800 af 30. septem
ber 1993 med senere ændringer.

Betalingen fastsættes, så den svarer
til maksimum 30* at driftsudgifterne
enten i den enkelte institutiOn eller
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i alle kommunens institutioner af

sermne type, jf. ovennævnte bekendt

grelse § 1, stk. 1.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, jf.

stk. 2, at betalingen skal være af
hængig af barnets alder.

Fastsættes betalingen efter barnets

alder, skal det som udgangspunkt ske

for hver institutionstype for sig, og

det kræver, at udgifterne til den

enkelte aldersgruppe kan udskilles.

I aldersintegrerede institutioner kan

man følge de samme principper. meta

ungen kan fastsættes som
* én samlet takst for alle bØrn i

institutionen,
* aldersbestemte takster, eller
* afdelingesbestemte takster. Det kan

være tilfældet, hvor barnet optages i

én afdeling (f.eks. en vuggestueaf

deling) og flyttes til en anden
(f.eks. bØrnehaveafdelirzg), når der
er en ledig plads.

I totalintegrerede institutioner, som

ikke er opdelt i afdelinger, og hvor

der ikke kan siges at være tale om

forskellige tilbud, der begrunder en

forskel i betalingen, ar der efter

Socialministeriets opfattelse heref-.

ter alene mulighed for at opkræve
betalingen, enten efter alder eller

som én samlet takst for alle bØrn i
institutionen.

Grundprincipperne i betalingsreglerne
er således,
* at der som udgangspunkt er sammen
hæng mellem den ydelse, man modtager

og betalingen heraf,
* at der kan fastsættes betaling ef

ter barnets alder under hensyn til
udgifterne i den pågældende alders

gruppe,
* at betalingen fastsættes, så det er

ge.nrxemskueligt for forældrene, hvil

ket betalingsprincip der anvendes,
* og at lige tilfælde behandles ens.

Det vil sige, at forældre med bØrn i

den samme institution(institutions
type/aldersgruppe betaler det samme
for den samme ydelse.”

Afslutningsvie anfØrer Socialministeriet:
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“Vurderingen af de konkrete forhold i
Silkeborg Kommune, herunder om deres
beslutninger er i strid med lovgiv
ningen, og om der eventu1t i den
forbindelse er behov for at anvende
sanktioner, falder uden for Socialmi
nisteriets kompetence-”

Den 4. april 1995 anmodede Tilsynsrådet
Silkeborg Byråd om en fornyet udtalelse
på grundlag af Socialministeriets rede
gørelse. Tilsynsrådet bad oplyst, om re
degØrelsen giver kommunen anledning til
en ændret vurdering af sagen, samt om
baggrunden for, at bØrn over 3 år betaler
vuggestuetakst, h€runder hvilke ydelser,
de modtager, der kan begrunde prisfor
skellen til en bØrnehaveplads ud over det
i sagen nævnte iiadtilbud

Silkeborg Kommune meddelte ved skrivelse
af 15. august 1995. at man har revurderet
sagen, men ikke finder anledning til at
ændre den truine afgørelse.

Om baggrunden for, at børn over 3 år be
taler vuggestuetakst og om hvilke ydel
ser, børnene modtager, oplyser kommunen:

‘rat de bØrn over 3 år, der i “BØfryd”
stadig betaler vuggestuetakst konkret
får et bedre tilbud, hvad angår per
sonalebemanding og normbeløb til
hvert barn. Personaletimerne og norm-
beløbene er udregnet efter, et der er
20 børn under 3 år og 16 børn over 3
år i institutionen selv om der kon
kret pr. dags dato eksempelvis kun er
indskrevet 11 bØrn under 3 år og 25
børn over 3 år.

Såvel personalenormeririg og normbe].Øb
reguleres ikke efter den faktiske
aldersiordeling. “Søfryd” får således
tilfØrt budget, der svarer til:

20 b. u. 3 år: 239,08 pers.t. pr. uge
HS b. o. 3år: 94,33 pers.t. pr. ug
Ialt 333,41 pers.t. pr. uge

(Hertil kommer kompensationstimer for
uoverskuelig legeplads).

Normbgløb (inventar, fØdev8rer, be
klædning, beskæftigelseematerialer,
udflugter):

Børn under 3 år: 3.224 ]cr.
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Børn over 3 år: 1.994 kr.

Budgettet efter det faktiske antal
bØrn pr.. das dato burde se således
ud:

11 b. u. 3 år: 131,49 pers.t. pr. uge

Z5 b. o. 3 år 147r39 pers.t. pr. uge
Ialt 278,88 pers.t. pr. uge

Nornibeløb;

11 børn a 3.224 kr.
25 bØrn a 1.994 kr.

Forældrene får således flere omsorgs
timer til deres bØrn under 3 år
(54,53 pe.rsonaletimer pr. uge) og
bedre forplejning m.v. (kr. 1.229 pr.
år).”

Kommunen bemærker iØvrigt, at såfremt
tilsynsrådet finder Socialministeriets
fortolkninger korrekte, er man af den
opfattelse, at kommunernes administrative
grundlag for fastsættelse af forældrebe—
-taling er utilstrækkeligt og u}cJ.art. Man
henviser til, at Kommunernes Landsfore
ning er enig 1. dette synspunkt, samt til,
at Kommunernes Revisionsafd.eling ikke
havde kommentarer til beslutningen om
ændringen af takstpolitikken.

.1. Protokoludekrift af 15. august 1995 fra
Silkeborg Byråd med bilag 2, 3 og 4 ved
lægges som bilag til dagsordenen.

Charlotte og Torben Hedvall bemærker her
til bl.a. fØlgende i skrivelse af 18.
august 1995:

“Der er altså ingen sammenhæng mellem
den ydelse vi modtager, og betalingen
heraf. Dette mener vi (at) 1ave doku—
tnenteret i tidligere fremsendt mate
riale, og (det) kan blive bekræftiget
ved kontakt til Søfryds leder Henning
Andersen, eller bestyrelses formand.
De ekstra 54,53 timer pr. uge og det
stØrre rådighedsbeløb bliver ligeligt
fordelt til institutionenS 3ft
bxn.”

Retsgrund1ag

Bistandelovens § 69, stk. i er sålydende:
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“Kommunalbestyrelsen skel çbrge fox’,
at der er det nØdvendige antaJ. plads
er i dagtilbud, jfr. dog § 95 a.”

aistandslovens § 73 er sålydende:

“Stk. 1: Børnenes forældre betaler
for opholdet med et beløb, der svarer
til 30% af udgifterne ved ophold i
dagtilbudet, bortset fra ejendomsud
gifter, herunder husleje og vedlige
holdelse, jf. dog stk. 4.”

Stk. 2: Kommunalbestyrelsen afgØr, om
betalingen skal beregnes på grundlag
af udgifterne ved driften af den en
kelte daginstitution €ll€i på grund—
lag af dc gennemsnitlige udgifter ved
driften e daginstitutioner af samme
type i kommunen, dog beregnes beta
lingen for ophold i ordninger efter §
70 på grundlag af udgifterne ved
driften af den enkelte ordning.

Stk. 4 Socialministeren fastsætter
nærmere regler om betalingen efter
stk. i og kan herunder bestemme, at
der skal ske nedsættelse eller bort
fald af betalingen under hensyn til
forældrenes Økonomiske forhold og
børnenes særlige behov for ophold i
çiagtilbud. Der kan endvidere fastsæt

tes en lavere betaling for særlige
grupper sE dagtilbud.”

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 348
af 31. maj 1995 § 1, (som afløser be—
kendtgørelse nr. 800 af 30. september
1993 uden ændring af indholdet af § i) er
sålydende:

“Betaling for ophold i dagtilbud ef
ter bistandsiovens § 69 fastsættes
således, at den svarer til 30% af
udgifterne enten i det enkelte dag-
tilbud eller af de gennemsnitlige
udgifter i dgtilbuc1 af samme type i
kommunen.

Stk. 2: Betalingen efter stk. i kan
fastsættes således, at den varierer
med barnets alder under hensyn til
udgifterne vedrørende pågældende al
dersgruppe.

Styrelseslovens § 61, stk. i er sålyden—
de:
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“Har kommuna1betyre1sen truffet en
beslutning, der strider mod lovgiv

ningen, kan tue nsmyndigheden sætte
beslutningen ud af kraft. Under Se
handlingen af sagen kan tilsynsmyn

digheden midlertidigt suspendere deri

pågældende beslutning. Er beslutriin
gen bragt til udførelse, kan den dog
kun suspenderes eller sættes ud af

kraft, hvis
1) an part over for tilsynsmyndig

heden skriftligt fremsætter be
gæring herom,

2) der ikke efter enden lovgivning
er ari klageinstens, og

3) væsentlige hensyn, særlig til

private interesser, ikke taler
heriniod.”

Sekretariatets bemrkninger:

Indledningsvis bemærkes, at Tilsynsrådet

ikke er en almindelig klagainstans, men

at Tilsynsrådet i princippet alene tager
sager op af egen drift. Det bemærkes end

videre, at det almindelige tilsyn ar et

legelitetstilsyn ,hvilket indebærer, at

Tilsynsrådet kun kan gribe ind over for

en kommune, såfremt der foreligger en

tilsidesættelse af lovgivningen eller af

gældende ret iøvrigt.

For at Tilsynsrådet kan skride ind over
for en kommunal beslutning, der tilside
Sætter lovgivningen, må denne tilsidesæt
telse have en vis klarhed. Dette inde

bærer, at der ikke må være rimelig tvivl

om, at lovgivningen er tilsidesat.

Efter sekretariatets opfattelse må Soci

alministeriets bekendtgørelse nr. 348 af

31. maj 1995 § 1, stk. i fortolkes såle
des, at teksten for benyttelse af dagtil

bud som udgangspunkt skal fastsættes ti].
30% af udgifterne i det pågældende dag-

tilbud eller til 30% af de gennemsnitlige

udgifter i dagtilbud af samme type i kom
munen.

I henhold til bekendtgørelsens § 1, stk.
2 kan udgangspunktet alene fravigea i det
omfang, kommunen ønsker at lade teksten
afhænge af barnets alder, og teksten skal
i så fald fastsættes under hensyn til
udgifterne vedrØrende pågældende ald€rs
gruppe.
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Sekretariatet har lagt til grund, at alle
børn under i institutionen “Sftyd” reelt
modtager samme dagtilbud, ide ikke
kan antages, at institutionens bedre per
sonalènorméi ing og stØrre rådighedsbeløb
i forhàld til dn faktiske xmnensætnin
af institution&s bØrn kommer børn over 3
år, der betaler vuggstuetakst, til gode
på en sådan måde, at datilbuddet til
disse børn er et andet end dagtilbuddet
til bØrn over 3 år, der betaler børneha
vatakst.

Sekretariatet finder herefter, at kommu
nens praksis vedrØrende fastsættelse af
takster for pasning af børn i totalinte
grerede daginstitutioner er i strid med
Socialminister5.ets bekendtgØrelse. Det
idgtills derir, at Tilsynsrådet be
slutter at anse kommunens beslutning for
at være ulovlig.

I henhold til styrelseslovens § 61, stk.
i kan Tilsynsrådet annullere en ulovlig
byrådsbeslutning, som er bragt til udfØ
relse, hvis en part overfor tilsynemyn
digheden skriftligt begærer det, hvis der
ikke efter anden lovgivning er en klage-
instans, og hvis væsentlige hensyn sær
ligt til private interesser ikke taler
herimod.

Det er en betingelse for anvendelse af
annullationssanktionen, at der foreligger
den fornØdne klarhed, d.v.s. at der ikke
må foreligge rimelig tvivl om, at lovgiv
ningen er tilsidesat.

Sekretariatet finder, at Silkeborg Kommu
ne klart har tilsidesat lovgivningen.

Endvidere finder man, at betirielserne i
styrelseslovens § 61, stk. i for annul
lering af en udfØrt beslutning er opfyld
te. Det indstilles derfor, at Tilsynsrå
det beslutter, at kommunens beslutning
sættes ud af kraft.

Sekretariatet bemrkor, at den endelige
fortoikning af Socialministeriets be
kendtgørelse henhører under domstolene.

Heiutning;

Tilsynsrådet finder, at Silkeborg Kommu
nes beslutning vedrørende fastsættelse af
takster for dagtilbud er ulovlig og sæt
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ter bes1utningn ud af kraft i medfør f
§ 61. stk. i j tyr1ges1oven.

Ti1synsrdets afgØrelse kan af kommunal
bestyreXsen indbringes for Indenrigmini
stenet i medfør af styrelsoslovens § 61,
stk. 7, 1. pkt.

Tilsynsrådet udbeder sig urkderretning om,
hvad der videre passerer i sagen.
1994-951/191 /dm

Udskriftens rigtighed bekræftes.

TILSYNSRAE3ET FOR ÅRHUS AMT, den 13. september 1995.

p. t. v.

LhJen
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