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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 

5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 
 2 Statsrefusion 
  001 Refusion vedr. funktion 5.28.25 
  002 Refusion vedr. funktion 5.28.20 
  003 Refusion vedr. funktion 5.28.21 
  004 Refusion vedr. funktion 5.28.23 
  005 Refusion vedr. funktion 5.28.24 
   010 Refusion vedr. funktion 5.38.40 
  011 Refusion vedr. funktion 5.38.42 
  012 Refusion vedr. funktion 5.38.45 
  013 Refusion vedr. funktion 5.38.50 
  014 Refusion vedr. funktion 5.38.52 
  015 Refusion vedr. funktion 5.38.53 
  016 Refusion vedr. funktion 5.38.58 
  017 Refusion vedr. funktion 5.38.59 
  018 Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 009-016 
  020  Refusion vedr. funktion 5.28.22 
  091 Berigtigelser 
  100     Refusion vedr. funktion 5.30.26 
  101    Refusion vedr. funktion 5.30.27 

103    Refusion vedr. funktion 5.30.29 
  104    Refusion vedr. funktion 5.30.31 

105    Refusion vedr. funktion 5.30.36 
106     Refusion vedr. funktion 5.38.38 

  107     Refusion vedr. funktion 5.38.39 
  108    Refusion vedr. funktion 5.38.41 
  109    Refusion vedr. funktion 5.38.51 
 
 

DAGTILBUD MV. TIL BØRN OG UNGE (25) 

5.25.10 Fælles formål 
 1 Drift 
  001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens § 11, stk. 1, 

2 og 4) 
  002 Sprogstimulering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud (dagtilbudslo-

vens § 11, stk. 7 og 11) 
  017 Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 63, nr. 1, og § 

76, stk. 2) 
  018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (dagtilbudslovens § 80 i ) 
  019 Tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn (dagtilbudslovens 

§ 86) 
   200  Ledelse og administration 
2 Statsrefusion 
  007 100 pct. refusion vedrørende udgifter på funktionerne 5.25.10-5.25.19 

til uledsagede flygtningebørn (jf. § 99, stk. 2, nr. 2) 
  008 100 pct. refusion vedrørende udgifter på funktionerne 5.25.10-5.25.19 

til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i 
døgnophold (jf. § 99 stk.2, nr. 1) 
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5.25.11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) 
 1 Drift 
  001 Løn til dagplejere  
  002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4) 
  003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i dagpleje, der 

indgår som led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7 
  004 Friplads i sprogstimuleringstilbud i dagpleje (dagtilbudslovens § 43, stk. 

1, nr. 5) 
  092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud (dag-

tilbudslovens §§ 33 og 41, stk. 8) 
   200  Ledelse og administration 
 
5.25.13 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende tilbud 

efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4, § 52, stk. 2-4, og § 66, stk. 2-4) 
 1 Drift 
  002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2, § 

51, stk. 6, § 63, nr. 2-4, og § 76, stk. 1) 
  003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i tværgående 

institutioner efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold 
efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7 

  004 Friplads i sprogstimuleringstilbud i dagtilbud i tværgående institutioner 
(j dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 5) 

  092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i daginstitution i 
tværgående institutioner (dagtilbudslovens § 32, § 32 a og § 41, stk. 8)
   

  093 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i fritidshjem og 
klub i tværgående institutioner (dagtilbudslovens § 57, § 61, stk. 5, § 71 
og § 74, stk. 5) 

   200  Ledelse og administration 
 
5.25.14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) 
 1 Drift 
  002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2) 
  003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i daginstitutio-

ner, der indgår som led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, 
nr. 7) 

  004 Friplads i sprogstimuleringstilbud i daginstitutioner (dagtilbudslovens § 
43, stk. 1, nr. 5) 

  092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens 
§§ 32, 32a og 41, stk. 8) 

   200  Ledelse og administration 
 
5.25.15 Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4) 
 1 Drift 
  002 Friplads (dagtilbudslovens § 51, stk. 6, og § 63, nr. 2-4) 
  003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i fritidshjem, der 

indgår som led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7 
  092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens 

§ 57 og § 61, stk. 5) 
   200  Ledelse og administration 
 
5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 

2-4) 
 1 Drift 
  002 Friplads (dagtilbudslovens § 76, stk. 1)  
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  003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i klubber, der 
indgår som led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7 

  092 Forældrebetaling inkl. tilskud (dagtilbudslovens §§ 71 og, 74, stk. 5) 
   200  Ledelse og administration 
 
5.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v. 
 
5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber 

og puljeordninger 
 1 Drift 
  001 Tilskud til puljeordninger (jf. dagtilbudslovens § 101) 
  002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 36) 
  003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 

38) 
  004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 37) 
  005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, 

nr. 2-4, og stk. 2).  
   
  007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i 

puljeordninger (dagtilbudslovens §§ 34, 60, 73 og 102).  
  008 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i dagtilbud etab-

leret som privat dagpleje (dagtilbudslovens § 34)  
  009 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i dagtilbud etab-

leret som puljeordninger (dagtilbudslovens § 101 og § 102) 
  010 Friplads til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og i klubber og i 

puljeordninger (dagtilbudslovens § 43, stk.1, nr. 2-4, § 63, nr. 2-4, og § 
76, stk. 1).  

  011 Friplads i sprogstimuleringstilbud i privat dagpleje (dagtilbudslovens § 
43, stk. 1, nr. 5) 

   
 


