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Beregning af drifts- og bygningstilskud til private tyske daginstitutioner
Vi er af budgetafdelingen for Børn og Skole blevet anmodet om en bekræftelse at beregningsmetoden for beregning af tilskud til de tyske private daginstitutioner.
I forbindelse med omdannelse af alle selvejende tyske daginstitutioner til private daginstitutioner i Aabenraa Kommune, er der særlige regler for beregning af drifts- og bygningstilskuddet,
jf. §§ 16 og 17, i bek. nr. 868 af 24-06-2011 om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge.
I vejledning nr. 31 af 06-05-2009 om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud fremgår det i afsnit
12.4, hvordan tilskud til private institutioner skal beregnes. Drifts- og bygningstilskud til private
daginstitutioner beregnes normalt ud fra den gennemsnitlige budgetterede udgift pr. barn i forhold til, hvad kommunen kunne påregne, at barnet gennemsnitligt ville have kostet i et kommunalt tilbud.
Jf. afsnit 12.4.5 om reglerne for det tyske mindretal fremgår:
Hvis en selvejende daginstitution oprettet af det tyske mindretal omlægges til en privat institution, og der ikke længere er selvejende daginstitutioner for det tyske mindretal i kommunen, skal
byrådet yde et driftstilskud og bygningstilskud pr. barn ud fra det seneste kendte regnskabsår
for kommunens selvejende daginstitutioner for det tyske mindretal til samme aldersgruppe.
Vi har den 13. september 2011 rettet henvendelse til Socialministeriet med følgende spørgsmål:



Er det regnskabstal fra det seneste kendte regnskabsår for de tyske institutioner, i stedet for
det gennemsnitlige budget for et kommunalt tilbud, der er grundlaget for beregning af driftsog bygningstilskuddet til de tyske institutioner ?
Hvis der skal anvendes regnskabstal, hvordan skal der tages hensyn til mer- og/eller mindreforbrug ?
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Ministeriet for Børn og Undervisning har den 10. november 2011 afgivet følgende vejledende
udtalelse til de 2 ovenstående spørgsmål:
"Hvis en selvejende daginstitution oprettet af det tyske mindretal omlægges til en privatinstitution, og der ikke længere er selvejende daginstitutioner for det tyske mindretal i kommunen, skal
kommunen yde et driftstilskud og et bygningstilskud pr. barn ud fra det senest kendte regnskabsår for selvejende daginstitutioner i kommunen til samme aldersgruppe for det tyske mindretal.
Tilskud og egenbetaling efterreguleres ikke som følge af en eventuel forskel mellem de budgetterede bruttodriftsudgifter og de faktiske bruttodriftsudgifter, jf. dagtilbudsbekendtgørelsens §
86."

Aabenraa Kommune oplyser om tilskudsberegningen for 2012:
"Pr. 1. oktober 2011 er alle daginstitutioner oprettet af det tyske mindretal i Aabenraa kommune blevet privatiseret. Beregningsgrundlaget er derfor det oprindelige budget 2010 svarende til
det sidste afsluttede regnskabsår. Og børnetallet tilsvarende det tal der blev brugt ved budgetlægningen 2010.
Tilskuddet der tildeles det tyske mindretalsinstitutioner er opdelt på aldersgrupperne 0-2 årige
og 3-5 årige. Der gives institutionerne, som andre privatinstitutioner et nettotilskud, hvor bruttotilskuddet er reduceret med den i året kommunale forældrebetalingstakst, for den enkelte tilbudstype.
Beregningsmetoden gælder alle budgetposter."

I 2011 er tilskuddet beregnet til:

Takst pr. barn
Driftsbudget
Bygninger
Administration
Bruttobudget
forældrebetaling
Nettotilskud/år
Nettotilskud/md

0-2 årige
120.432
7.216
1.350
128.998
27.940
101.058
8.421

3-5 årige
59.133
6.544
1.086
66.763
16.170
50.593
4.216
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I 2012 er tilskuddet beregnet til:
Takst pr. barn
Driftsbudget
Bygninger
Administration
Bruttobudget
forældrebetaling
Nettotilskud/år
Nettotilskud/md

0-2 årige
123.190
7.404
1.385
131.978
29.557
102.421
8.535

3-5 årige
60.487
6.714
1.114
68.315
15.994
52.321
4.360

Vurdering:
Vi har vurderet, at Aabenraa Kommunes principper for beregningen af drifts-, bygnings- og
administrationstilskud til de private tyske daginstitutioner følger lovgivningen på området.
Vi har alene vurderet principperne for Aabenraa Kommunes beregning af tilskuddet og således
ikke efterprøvet de beløbsmæssige tilskud.
Med venlig hilsen
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jan Bork
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