
 

DT 401 (11/2017)  

Udarbejdet af KL Side 1 af 4 

  



 

DT 401 (11/2017)  

Udarbejdet af KL Side 2 af 4 

Uddrag af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge 

(dagtilbudsloven) 
 Kapitel 15 stk. 4-10, i lov om aktiv socialpolitik, og 

 Tilskud til privat pasning 4) har opholdt sig her i landet i 7 ud af de seneste 8 år. 

§ 81. Kommunalbestyrelsen skal godkende aftalen om Stk. 2. Kravene om tilstrækkelige danskkundskaber efter privat 

pasning mellem forældrene og den private pasnings- stk. 1, nr. 1, og om ophold efter stk. 1, nr. 4, gælder ikke for ordning 

og føre løbende tilsyn med ordningen, herunder om EU/EØS-borgere, i det omfang de efter EU-retten er beretpasningen 

er tilrettelagt efter stk. 2 og 5. tiget til ydelsen. 

Stk. 2. Hovedsproget i private pasningsordninger skal være dansk, jf. dog stk. 4. Private pasningsordninger opret- § 88. 

Tilskud til pasning af egne børn kan gives fra det tet af det tyske mindretal er ikke omfattet af 1. pkt. tidspunkt, hvor barnet 

kan tilbydes en plads i et dagtilbud  

Stk. 3. Som led i godkendelsen af en pasningsaftale efter efter § 19, stk. 2-4, eller § 21, stk. 2 og 3. Der kan maksimalt 

stk. 1 skal det dokumenteres, at den private passer har til- udbetales tre tilskud til samme husstand. 

strækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets Stk. 2. Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke 

overdansksproglige kompetencer. stige beløbet for maksimale dagpenge. 

 Stk. 4-8. (Udeladt). Stk. 3. Tilskuddet kan gives for én samlet periode på mini- 

mum 8 uger og maksimalt 1 år. Kommunalbestyrelsen kan 

beslutte at fastsætte en længere minimumsperiode og en  

 Kapitel 16  kortere maksimumsperiode. 

Tilskud til pasning af egne børn 

§ 86.  Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give forældre § 89. Kommunalbestyrelsen fastsætter tilskud til pasning med 

børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart af egne børn. Tilskud til pasning af egne børn fastsættes mulighed for at 

vælge økonomisk tilskud til pasning af egne ens for alle børn inden for samme aldersgruppe. 

børn i stedet for en plads i et dagtilbud efter § 19, stk. 2-4, Stk. 2. Tilskuddet kan højst udgøre 85 pct. af den billigste eller 

§ 21, stk. 2 og 3, jf. dog stk. 2. nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i komStk. 2. Kommunalbestyrelsen 

kan beslutte, at der kun munen. 

gives tilskud til forældre med børn i en bestemt alders- 

gruppe. § 90. Kommunalbestyrelsen skal oplyse forældrene om  

retningslinjerne for optagelse i dagtilbud efter tilskudsperio- 

§ 87. Det er en betingelse for at få tilskud til pasning af dens udløb og ved afbrydelse af den aftalte tilskudsperiode. egne 

børn, at ansøgeren  

1) har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle § 91. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at forældrene barnets 

dansksproglige kompetencer,  ikke kan få tilskud til pasning af egne børn efter § 86, hvis  

2) ikke samtidig modtager offentlig overførelsesindkomst kommunalbestyrelsen i forbindelse med iværksættelse af eller 

har en arbejdsindtægt, hjælpeforanstaltninger efter § 52 i lov om social service  

3) ikke er omfattet af § 13, stk. 10, og § 13 f, stk. 1-4, jf. § 26,  anser det for nødvendigt, at et barn er optaget i et 

dagtilbud. 

Vejledning 
Ansøger 

Har du afkrydset, at du ønsker dagtilbud efter udløbet af 

tilskudsperioden, skal du huske, at du desuden skal ansøge 

om dagtilbud efter de almindelige ansøgningsregler i 

kommunen – afkrydsning på denne blanket gælder ikke i 

sig selv som ansøgning. Du skal ansøge via digital 

pladsanvisning. 

Tilskudsperioden og dens ophør 

Det er den enkelte kommune, der kan vælge, om ordningen 

skal tilbydes i kommunen, og kommunen kan vælge kun at 

lade ordningen gælde bestemte aldersgrupper. Kommunen 

beslutter tilskudsperiodens længde indenfor en samlet 

periode. Tilskudsperiodens længde skal være minimum 8 

uger og maksimalt et år. 

Ved udløb af tilskudsperioden kan du få plads til barnet i et 

dagtilbud efter de almindelige optagelsesregler. 

Tilskuddet 

Tilskuddet kan først udbetales fra det tidspunkt, hvor 

kommunen kan tilbyde dagtilbudsplads efter de almindelige 

optagelsesregler. Barnet skal registreres i 

pladsanvisningen på almindelig vis. 

Tilskuddet er A-indkomst, og kommunen har derfor pligt til 

at trække skat af tilskuddet. 

Klagevejledning 

Der er ikke fastsat særlig klageadgang i forbindelse med 

ordningen. Kommunens konkrete afgørelse om 

godkendelse af tilskud kan indbringes for det 

Ankestyrelsen, jf. retssikkerhedslovens § 60. 

Kommunen skal orientere om følgende 

Du/I har pligt til straks at informere kommunen om 

ændringer i de oplyste forhold, jf. retsikkerhedslovens § 11, 

stk. 2. (Det gælder både oplysninger vedrørende dig/jer og 

dine/ jeres børn). 
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Forkerte eller manglende oplysninger kan medføre, at 

kommunen rejser krav om tilbagebetaling af tilskuddet, jf. 

dagtilbudslovens § 93.  

Hvis du/I giver forkerte, mangelfulde eller vildledende 

oplysninger – enten bevidst eller ved grov uagtsomhed – 

kan du/I blive idømt bøde efter retssikkerhedslovens § 12b 

eller tiltales efter straffelovens § 289a. 

Til kontrolformål kan kommunen indhente oplysninger – 

bl.a. ved samkøring af data – om økonomiske forhold m.v. 

fra fx arbejdsgivere, arbejdsløshedskasser og andre 

myndigheder, herunder kommuner, jf. retssikkerhedslovens 

§ 11a, stk. 2, 4 og 5. 

Kommunens oplysninger om dine/jeres kontante ydelser og 

tilskud sammenkøres i Udbetaling Danmarks dataenhed 

med andre myndigheders bevillinger og med oplysnin- 
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ger fra forskellige offentlige registre hos fx SKAT og Folkere- 

gisteret, jf. lov om Udbetaling Danmark, kapitel 3a. Data, der  

sammenkøres, er økonomiske forhold samt bopæls- og fa- 

milieforhold for dig/jer og øvrige hustandsmedlemmer, både  

nuværende, tidligere og formodede. Formålet med samkø- 

ringen er at forhindre fejl i offentligt bevilligede udbetalinger. 

Udbetaling Danmarks dataenhed videregiver oplysninger  

om formodede fejl eller divergerende data til de myndighe- 

der, der har bevilget kontante ydelser og økonomiske tilskud  

til dig/jer. Myndigheden træffer herefter afgørelse om, hvor- 

vidt din/jeres ydelse/tilskud skal reguleres, eller om der skal  

rejses krav om tilbagebetaling og lignende. 

Udbetaling Danmarks dataenhed sletter data om dig/jer, når  

myndigheden har fået besked om resultatet. 

Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videre- 

giver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private  

virksomheder m.fl ., der har lovmæssigt krav på oplysnin- 

gerne. 

Du/I har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om  

dig/jer. Du/I kan kræve forkerte oplysninger rettet. 


