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Markant stigning i forældrebetaling
Skole og Forældre København er blevet præsenteret for effektiviseringsforslag omhandlende øget forældrebetaling på fritidsinstitutionsområdet. Vi finder forslaget problematisk fordi en stigning på mere end
65% over en treårig periode, er voldsomt for rigtig mange københavnske familier. Det er i sig selv ikke rimeligt at én udvalgt befolkningsgruppe skal løfte så stor en del af finansieringen for de kommende budgetter
på Børne- og Ungdomsområdet og derudover vil en så voldsom stigning i forældrebetalingen sandsynligvis
medføre et frafald af børn i de københavnske fritidstilbud og KKFO’er.
Det forslag der behandles i forbindelse med de kommende budgetforhandling går ud på at hæve forældrebetalingen på fritidsinstitutioner over en periode fra 2020 til 2023 fra 963,- pr. måned til 1600,- pr. måned.
En stigning på 637,- kr. over en treårig periode. Som det fremgår af forvaltningens sagsfremstilling, så er
pladsprisen på de københavnske fritidshjemspladser lav, sammenlignet med andre kommuner. Den gennemsnitlige pris for et fritidshjem er på landsplan på 1633,- pr. mdr. Dette tager Skole og Forældre København som et udtryk for at der er et ønske om at sikre bred adgang til en unik københavnsk fritidspædagogik.
Skole og Forældre København er bekymret for gennemførelsen af forslaget. På kort sigt vil vi på grund af
den markante prisstigning risikere at mange forældre fravælger fritidstilbuddet for deres børn – dette uanset indkomstgrundlag. På lang sigt mener vi det afstedkommer en skævvridning i samfundet, hvor det kun
er de velstillede som har den mulighed for pasning. Dette også på trods af fripladser, da der er tale om meget lave indkomstsatser der kan berettige friplads. Den sociale slagside vil være lig med mindre inklusion,
særligt i de udsatte boligområder. Et fravalg som vil være et tab af socialisering og fællesskab.
Institutionerne kæmper i forvejen en hård kamp for at fastholde børnene og de unge, og en stigning i prisen for en fritidshjems/KKFO-plads, vil gøre det nemmere for familierne at vælge denne mulighed fra, og
dermed vil fritidsinstitutionerne opleve en mindre tilslutning.

Fritidshjemmene skal bevares
Hvis forslaget skal gennemføres, betyder det, at man fra ministeriets side vil være nødt til at ændre lovgivningen for området, idet de Københavnske fritidsinstitutioner er underlagt dagtilbudslovens regler om at
forældrebetalingen ikke må overstige 30% af pladsprisen. Forudsætningen for, at Københavns Kommune
kan øge forældrebetalingen er, at dagtilbudsloven ændres, så fritidsinstitutioner under dagtilbudsloven og
folkeskoleloven sidestilles i forhold til regler om forældrebetaling.
Skole og Forældre København mener det er rimeligt med beskedne prisreguleringer. Skole og Forældre København mener ligeledes det er rimeligt at der er ensartede forældrebetaling på fritidshjem og KKFO. Skole

og Forældre København støtter derfor også op om arbejdet med at bevare fritidshjemmene og støtter udvalgets henvendelse til Undervisningsministeren omkring at dispensere fra den nuværende bestemmelse i
dagtilbudsloven, omkring maksimumbetaling på fritidshjem.
Hvis man ikke ændrer loven, er den eneste anden mulighed at omorganisere de selvejende og kommunale
fritidsinstitutioner til KKFOér, så de underlægges folkeskolelovens regler om forældrebetaling. Dette vil
medføre unødige omstruktureringer og for meget energi vil blive brugt på at skabe organisatorisk mening
og kvalitet, frem for at skabe og udvikle den faglige kvalitet omkring børnene.

Budgetloven gør finansieringen af de kommunale velfærdsydelser skæv
Endeligt ønsker Skole og Forældre København at der overfor Christiansborg gives udtryk for at budgetloftet
og den kommunale budgetaftale bør ændres, således at det for kommunen er muligt at finansiere de kommunale offentlige velfærdsydelser, uden at være så hårdt begrænset af et serviceloft, et anlægsloft og et
skatteindkrævningsloft. Disse begrænsninger betyder at der findes alternative kommunale finansieringsløsninger, som rammer udvalgte befolkningsgrupper voldsom hårdt - i nærværende tilfælde forældrene.
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