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CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning  
Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning, jf. § 176 i lov om 
social service (serviceloven). Refusionen registreres på den autoriserede gruppering 
modsvarende funktionen, som driftsudgifterne registreres på.  
 
Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger under dranst 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, 010, 015 og016 
  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 
 
Omfatter refusionen for nogle enkeltpersoner udgifter, der henhører under flere funktio-
ner, kan refusionen enten fordeles forholdsmæssigt mellem de relevante grupperinger 
eller på den af ovennævnte autoriserede grupperinger, hvorunder størstedelen af refu-
sionsindtægten kan henføres.  
 
DAGTILBUD MV. TIL BØRN OG UNGE (25) 
 
Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbudsloven og 
udgifter og indtægter til særlige dagtilbud og klubtilbud efter kapitel 7 og 8 i lov om so-
cial service (serviceloven). Herudover konteres ulovbestemte udgifter til åbne pædago-
giske tilbud og legesteder.  
 
Det bemærkes, at fællesudgifter og -indtægter mellem forskellige typer af institutioner, 
herunder udgifter til støttepædagoger, registreres på funktion 5.25.10. Fællesudgifter 
og -indtægter mellem samme type af institutioner registreres på funktionen for denne 
institutionstype. 
 
Budgetter og regnskaber for de selvejende institutioner, som kommunen har indgået 
driftsoverenskomst med, udformes efter samme regler som de kommunale institutioner, 
jf. indledningen til hovedkonto 5. 
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Regler for registrering på omkostningssted på daginstitutionsområdet 
Registrering på omkostningssted er autoriseret i regnskabet for funktionerne 5.25.13, 
5.25.14 og 5.25.15. Således skal hver institution under funktion 5.25.13, 5.14 og 
5.25.15 tildeles et omkostningsstednummer i intervallet 0101-9999.  
 
Udgifter og indtægter, der er direkte forbundet med selve pasningen samt udgifter og 
indtægter, der er nødvendige for at sikre den almindelige pasningsydelse, er i regnska-
bet omfattet af den autoriserede registrering på omkostningssted. 
 
Som eksempel på udgifter, der er direkte forbundet med selve pasningen, kan nævnes 
udgifter til lønninger til personale, der passer børnene (herunder vikarer), varer og ma-
terialer, der forbruges i forbindelse med pasningen af børnene (forplejning, bleer, lege-
tøj mv.) samt aktiviteter med børnene (udflugter, koloniophold mv.).  
 
Som eksempel på udgifter, der er nødvendige for at sikre den almindelige pasnings-
ydelse kan nævnes udgifter til inventar (borde, stole, hårde hvidevarer m.v.), barnevog-
ne, udstyr til legepladser, apparaturer (musikanlæg mv.), rengøring, løbende vedlige-
holdelse af lokaler, strøm, vand og varme samt udgifter i forbindelse med administration 
på selve institutionen (dvs. den administration der varetages af det på institutionen an-
satte personale), køkkenpersonale og forældrebestyrelser. Dette gælder endvidere for 
udgifter til lokaler i sig selv (dvs. husleje), udvendig bygningsvedligeholdelse og uden-
omsarealer.  
 
Endvidere registreres udgifter og indtægter til efteruddannelse og sygedagpengerefusi-
on vedrørende det på institutionen ansatte personale på omkostningssted. 
 
Derimod registreres udgifter og indtægter vedrørende driften af kommunens egne kolo-
nier på fælleskonti, hvorfra der kan overføres betaling for benyttelse på omkostnings-
stederne. Hvor kommunen lejer sig ind på en koloni, registreres udgifterne direkte på 
omkostningssted. 
 
Det skal bemærkes, at forældrebetaling inkl. tilskud (gruppering 092) og tilskud til fri-
plads ikke skal registreres på omkostningssted, men på fælleskonti på den pågældende 
funktion. 
 
Udgifter og indtægter, der ikke er omfattet af den autoriserede registrering på omkost-
ningssted, registreres på fælleskonti i stedintervallet 0001-0100. 
 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.5.1 - side  3 
  
 
Dato: Oktober 2019 Ikrafttrædelsesår: Budget  2020 
 

 

 
5.25.10 Fælles formål 
På denne funktion registreres alle fælles udgifter og indtægter vedrørende dagpleje og 
daginstitutioner for børn samt klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til 
større børn og unge, bl.a. udgifter til søskendetilskud.  
 
Registreringen af kommunale tilskud sker ved anvendelsen af eksterne arter. 
 
Der er autoriseret en gruppering 001 til sprogvurdering af børn i førskolealderen,  
Her registreres udgifter til sprogvurdering af børn efter dagtilbudslovens § 11, stk. 1 og 
2. Sprogvurderingen omfatter alle børn uanset om barnet er et- eller tosproget. Gruppe-
ringen omfatter både udgifter til sprogvurdering af børn, der er optaget i dagtilbud (dag-
tilbudslovens § 11, stk. 1) og sprogvurdering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud 
(dagtilbudslovens § 11, stk. 2).  
 
Der er endvidere autoriseret en gruppering 002 sprogstimulering af børn, der ikke er 
optaget i dagtilbud. Denne gruppering omfatter udgifter til sprogstimulering efter dagtil-
budsloven af både et-sprogede og to-sprogede børn, der ikke er optaget i dagtilbud, jf. 
dagtilbudslovens § 11, stk. 7, for børn, der ikke er optaget i dagtilbud, samt § 11, stk. 
11.  
 
Sprogstimulering efter dagtilbudsloven af børn, der er optaget i dagtilbud, konteres på 
de respektive funktioner. 
 
Der er autoriseret en gruppering til registrering af de samlede udgifter til søskendetil-
skud for alle dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud under ét, herunder søskendetilskud til 
børn i privatinstitutioner. Dette gælder endvidere søskendetilskuddet for børn i pas-
ningstilbud i andre kommuner end bopælskommunen. Det bemærkes dog, at udgifterne 
til søskendetilskud for børn i skolefritidsordninger efter folkeskoleloven registreres på 
funktion 3.22.05, og udgifter til søskendetilskud i forbindelse med særlige dagtilbud og 
klubtilbud efter servicelovens §§ 32 og 36 registreres på funktion 5.28.25. 
 
Endvidere registreres på denne funktion tilskud til forældre, der vælger privat pasning 
efter § 80 i dagtilbudsloven samt tilskud til forældre, der modtager tilskud efter § 86 i 
dagtilbudsloven ved pasning af egne børn. Der er autoriseret driftsgrupperinger til regi-
strering af disse udgifter. 
 
Der er desuden autoriseret en gruppering til registrering af kombinationstilbud efter 
reglerne i dagtilbudslovens § 85 a. På denne funktion registreres det tilskud, der ydes til 
fleksibel pasning. Tilskud, der ydes til en plads i et dagtilbud som led  i et kombinations-
tilbud, registreres under det relevante dagtilbud (funktion 15.25.11 for en plads i dagple-
jen og funktion 15.25.14 for en plads i en daginstitution). 
 
Udgifter til støttepædagoger, der er organiseret som et korps, der omfatter forskellige 
typer af tilbud, (dagpleje og institutioner) registreres på funktion 5.25.10. 
 
Regler for mellemkommunale betalinger  
På funktionen registreres endelig mellemkommunale betalinger på hovedfunktion 25 – 
Dagtilbud mv. til børn og unge. Mellemkommunale betalinger registreres med arterne 
4.7 - Betalinger til kommuner og 7.7 - Betalinger fra kommuner.  
 
Kommunernes tilskud til børn i tilbud efter dagtilbudsloven i en anden kommune end 
bopælskommunen, herunder søskendetilskud og fripladstilskud registreres på denne 
funktion med art 4.7 - Betalinger til kommuner.   
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Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger på funktionen: 
 

001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens § 11, 
stk. 1, 2 og 4) 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende sprog-
vurdering af børn, efter dagtilbudslovens § 11, stk. 1, 2 og 4. 

 
002 Sprogstimulering af børn, der ikke er optaget i et dagtilbud (dag-

tilbudslovens § 11, stk. 7, for så vidt børn, der ikke er optaget i 
dagtilbud samt § 11, stk. 11) 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende sprog-
stimulering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud (dagtilbudslovens § 
11, stk. 7 for så vidt børn, der ikke er optaget i dagtilbud, samt § 11, stk. 
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) 
 

 019 Tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn (dagtilbuds-
lovens § 86) 

 
 020 Tilskud til kombinationstilbud (dagtilbudslovens § 85 a) 
  
 200  Ledelse og administration 

Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4. 
 
Der er på dranst 2 autoriseret to grupperinger til registrering af refusion af udgifter  
vedr. flygtninge på funktionerne 5.25.10 – 5.25.19: 
 
 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 funktionsev-
ne anbragt i døgnophold (jf. § 99 stk.2, nr. 1) 

 
 
 
5.25.11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende den kommunale dag-
pleje, tilsyn med dagplejen samt indkøb af udstyr, legetøj, medicin mv. til dagpleje. Til-
skud til privat dagpleje, jf. § 21, stk. 3, i dagtilbudsloven, konteres på funktion 5.25.19.  
 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 

 
001 Løn til dagplejere  

På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende løn 
til dagplejere, forældrebetaling inklusive tilskud (dvs. søskendetilskud 
og fripladstilskud) samt til friplads. Udgiften til søskendetilskud registre-
res på 5.25.10. Forældrebetaling og tilskud til nedsættelse af forældre-
betalingen for børn i privat dagpleje registreres på funktion 5.25.19. 
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002  Friplads i dagpleje (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4) 

På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende øko-
nomisk, behandlingsmæssig og socialpædagogisk fripladstilskud til 
nedsættelse af forældrebetaling, jf. dagtilbudslovens § 43 stk. 1, nr. 2-4, 
 

003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i dagpleje, 
der indgår som led i et døgnophold (servicelovens § 52, stk. 3, nr. 
7) 
På denne gruppering registreres kommunens udgifter til dækning af 
forældrebetalingen i dagpleje, der indgår som et led i et døgnophold ef-
ter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7,, dvs. i de tilfælde, hvor et barn er 
anbragt og kommunen har overtaget forsørgelsespligten. Registrerin-
gen af kommunale tilskud sker ved anvendelsen af arterne 4.7 Betaling 
til kommuner og 7.7 Betaling fra kommuner.  
 

004 Friplads i sprogstimuleringstilbud i dagtilbud (dagtilbudslovens § 
43, stk. 1, nr. 5) 
På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende fri-
pladstilskud efter dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 5 til nedsættelse af 
forældrebetalingen for børn, der er optaget i et sprogstimuleringstilbud i 
form af en plads i et dagtilbud 30 timer om ugen, jf. § 11, stk. 8, eller 
modtager sprogstimulering, jf. § 11, stk. 11.  
 

092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud 
(dagtilbudslovens §§ 33 og 41, stk. 8) 
På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedr. forældre-
betaling, som fastsat efter dagtilbudslovens §§ 33 og 41, stk. 8. Indtæg-
ten registreres uden fradrag for eventuelle tilskud til fripladser og sø-
skendetilskud. 

 
200 Ledelse og administration 

På denne gruppering registreres udgifter til ledelse og administration, jf. 
afsnit 2.4. 

 
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) 
 

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale, selv-
ejende og udliciterede tværgående institutioner, dvs. institutioner som omfatter 
mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud. 

 
Udgifter og indtægter til institutioner der alene består af henholdsvis daginstitutio-
ner, fritidshjem og klubber registreres på henholdsvis funktion 5.25.14, 5.25.15 og 
5.25.16. 

 
For forældrearrangerede frokost- og madordninger i tværgående institutioner (jf. 
dagtilbudslovens § 17 og § 51), som kommunen administrerer, skal kommunens 
udgift til et frivilligt tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen konteres som en 
udgift på denne funktion, herunder skal kommunens lovpligtige fripladstilskud til 
nedsættelse af forældrebetaling konteres på gruppering 002, og en indtægt på 
funktion 8.52.59, således at kommunens tilskud og forældrenes betaling netop 
modsvarer udgiften ved den forældrearrangerede frokost- og madordning.  
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 Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 

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) 
På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende øko-
nomisk, behandlingsmæssig og socialpædagogisk fripladstilskud til 
nedsættelse af forældrebetaling, jf. 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 tværgå-
ende institutioner, der indgår som led i et døgnophold (servicelo-
vens § 52, stk. 3, nr. 7) 
På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende 
kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i tværgående in-
stitutioner efter dagtilbudsloven, der indgår som et led i et døgnophold 
efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7, dvs. i de tilfælde, hvor et barn er 
anbragt og kommunen har overtaget forsørgelsespligten. Registrerin-
gen af kommunale tilskud sker ved anvendelsen af arterne 4.7 Betaling 
til kommuner og 7.7 Betaling fra kommuner.  
 

004 Friplads i sprogstimuleringstilbud i tværgående institutioner (dag-
tilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 5) 
På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende fri-
pladstilskud efter dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 5 til nedsættelse af 
forældrebetalingen for børn, der er optaget i et sprogstimuleringstilbud i 
form af en plads i et dagtilbud 30 timer om ugen, § 11, stk. 8, eller mod-
tager sprogstimulering i en tværgående daginstitution, jf. § 11, stk. 11.  

 
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud 

i dagtilbud i tværgående institutioner (dagtilbudslovens §§ 32, 32a 
og 41, stk. 8) 
På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedr. forældre-
betaling som fastsat efter dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8. 
Indtægten registreres uden fradrag for eventuelle tilskud til fripladser og 
søskendetilskud. 
 

 
093 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud 

i fritidshjem og klub i tværgående institutioner (dagtilbudslovens § 
57, § 61, stk. 5, § 71 og § 74, stk. 5) 
På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedr. forældre-
betaling som fastsat efter dagtilbudslovens § 57, § 61, stk. 5, § 71 og § 
74, stk. 5. Indtægten registreres uden fradrag for eventuelle tilskud til 
fripladser og søskendetilskud. 

 
200 Ledelse og administration 

På denne gruppering registreres udgifter til ledelse og administration, jf. 
afsnit 2.4. 

 
5.25.14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)
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På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale, selvejende 
og udliciterede institutioner, som alene omfatter tilbud for børn indtil skolealderen. 
 
Udgifter og indtægter til institutioner, der også omfatter fritidshjem eller klubber og fri-
tidstilbud registreres på funktion 5.25.13. 
 
Kommunens udgifter til søskendetilskud registreres på funktion 5.25.10. 
 
For forældrearrangerede frokost- og madordninger i daginstitutioner (jf. dagtilbudslo-
vens § 17), som kommunen administrerer, skal kommunens udgift til et frivilligt tilskud til 
nedsættelse af forældrebetalingen konteres som en udgift på denne funktion, herunder 
skal kommunens lovpligtige fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetaling konteres 
på gruppering 002, og en indtægt på funktion 8.52.59, således at kommunens tilskud 
og forældrenes betaling netop modsvarer udgiften ved den forældrearrangerede fro-
kost- og madordning.  
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 

002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, og § 43 stk. 1, nr. 2-4 og 
stk. 2) 
På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende øko-
nomisk, behandlingsmæssig og socialpædagogisk fripladstilskud til 
nedsættelse af forældrebetaling, jf. dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43 
stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2,  

 
003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i daginsti-

tutioner, der indgår som led i et døgnophold (servicelovens § 52, 
stk. 3, nr. 7) 
På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende 
kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i daginstitutioner, 
der indgår som et led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, 
nr. 7, dvs. i de tilfælde, hvor et barn er anbragt og kommunen har over-
taget forsørgelsespligten. Registreringen af kommunale tilskud sker ved 
anvendelsen af arterne 4.7 Betaling til kommuner og 7.7 Betaling fra 
kommuner.  
 

004 Friplads i sprogstimuleringstilbud i daginstitutioner (dagtilbudslo-
vens § 43, stk. 1, nr. 5) 
På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende fri-
pladstilskud efter dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 5 til nedsættelse af 
forældrebetalingen for børn, der er optaget i et sprogstimuleringstilbud i 
form af en plads i et dagtilbud 30 timer om ugen, jf, § 11, stk. 8, eller 
modtager sprogstimulering, jf. § 11, stk 11.  

 
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud 

i daginstitutioner (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8) 
På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedr. forældre-
betaling som fastsat efter dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8. 
Indtægten registreres uden fradrag for eventuelle tilskud til fripladser og 
søskendetilskud. 
 

200 Ledelse og administration 
På denne gruppering registreres udgifter til ledelse og administration, jf. 
afsnit 2.4. 

 
5.25.15 Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4) 
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På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale, selvejende 
og udliciterede institutioner som alene omfatter fritidshjem. 
 
Udgifter og indtægter til institutioner der også omfatter daginstitutioner eller klubber 
registreres på funktion 5.25.13. 
 
For forældrearrangerede frokost- og madordninger i daginstitutioner (jf. dagtilbudslo-
vens § 51), som kommunen administrerer, skal kommunens udgift til et frivilligt tilskud til 
nedsættelse af forældrebetalingen konteres som en udgift på denne funktion, herunder 
skal kommunens lovpligtige fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetaling konteres 
på gruppering 002, og en indtægt på funktion 8.52.59, således at kommunens tilskud 
og forældrenes betaling netop modsvarer udgiften ved den forældrearrangerede fro-
kost- og madordning.  
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 

002 Friplads (dagtilbudslovens § 51, stk. 6, og § 63, nr. 2-4) 
På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende øko-
nomisk, behandlingsmæssig og socialpædagogisk fripladstilskud til 
nedsættelse af forældrebetaling, jf. § 51, stk. 6, og § 63, nr. 2-4 i dagtil-
budsloven.  

 
003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i fritids-

hjem, der indgår som led i et døgnophold (servicelovens § 52, stk. 
3, nr. 7) 
På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende 
kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i fritidshjem efter 
dagtilbudsloven, der indgår som et led i et døgnophold efter servicelo-
vens § 52, stk. 3, nr. 7, dvs. i de tilfælde, hvor et barn er anbragt og 
kommunen har overtaget forsørgelsespligten. Registreringen af kom-
munale tilskud sker ved anvendelsen af arterne 4.7 Betaling til kommu-
ner og 7.7 Betaling fra kommuner.  
 
 

092 Forældrebetaling  og evt. kommunale søskende- og fripladstil-
skud(dagtilbudslovens § 57 og § 61, stk. 5) 

   På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedr. forældre-
betaling som fastsat efter dagtilbudslovens § 57 og § 61, stk. 5. Ind-
tægten registreres uden fradrag for eventuelle tilskud til fripladser og 
søskendetilskud. 

 
200 Ledelse og administration 

På denne gruppering registreres udgifter til ledelse og administration, jf. 
afsnit 2.4. 
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5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslo-
vens § 66, stk. 2-4) 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale, selvejende 
og udliciterede institutioner som alene omfatter klubtilbud og andre socialpædagogiske 
fritidstilbud. 
 
Udgifter og indtægter til institutioner der også omfatter daginstitutioner eller fritidshjem 
registreres på funktion 5.25.13. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 

002 Friplads (dagtilbudslovens § 76, stk. 1) 
På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende øko-
nomisk og socialpædagogisk fripladstilskud til nedsættelse af forældre-
betaling, jf. § 76, stk. 1, i klubtilbud og andre socialpædagogiske fritids-
tilbud.  

 
003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i klubtil-

bud, der indgår som led i et døgnophold (servicelovens § 52, stk. 
3, nr. 7) 
På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende 
kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i klubtilbud og 
andre socialpædagogiske fritidstilbud efter dagtilbudsloven, der indgår 
som et led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7, dvs. i 
de tilfælde, hvor et barn er anbragt og kommunen har overtaget forsør-
gelsespligten. Registreringen af kommunale tilskud sker ved anvendel-
sen af arterne 4.7 Betaling til kommuner og 7.7 Betaling fra kommuner.  
 

 
092 Forældrebetaling og  evt. kommunale søskende- og fripladstilskud 

mv. (dagtilbudslovens § 71 og § 74, stk. 5)  
   På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedr. forældre-

betaling som fastsat efter dagtilbudslovens § 71 og § 74, stk. 5. Ind-
tægten registreres uden fradrag for eventuelle tilskud til fripladser og 
søskendetilskud. 

 
200 Ledelse og administration 

På denne gruppering registreres udgifter til ledelse og administration, jf. 
afsnit 2.4. 
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5.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v. 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter til åbne pædagogiske tilbud, lege-
steder og lignende tilbud til børnefamilier. Disse tilbud er ikke omfattet af dagtilbudslov 
eller servicelov. Der er f.eks. tale om legestuer, hvor kommunen stiller et lokale til rå-
dighed i et afgrænset tidsrum, hvor forældre med børn kan mødes.   
 
5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, 
private klubber og puljeordninger 
På denne funktion registreres tilskud til puljeordninger efter § 101 og 102 i dagtilbudslo-
ven og til privat dagpleje, private fritidshjem og private klubber efter §§ 21, stk. 3, 52, 
stk. 5, og 66, stk. 5, i dagtilbudsloven samt til privatinstitutioner efter § 19, stk. 5 i dag-
tilbudsloven. Tilskuddet registreres under art 5.9. 
 
Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger på funktionen: 
 
  001 Obligatoriske tilskud til puljeordninger (dagtilbudsloven § 101) 

Her registreres det obligatoriske tilskud til puljeordninger oprettet i peri-
oden 27. juni 1992 til 31. december 1993 i tilknytning til virksomheder 
beliggende i andre kommuner, jf. § 101 i dagtilbudsloven. Det bemær-
kes, at eventuelle øvrige tilskud ikke må registreres på denne gruppe-
ring. 

 
  002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 36) 

Her registreres kommunens driftstilskud pr. barn, der er optaget i en 
privat institution, jf. dagtilbudslovens § 36.  

 
  003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslo-

vens § 38) 
Her registreres kommunens administrationstilskud pr. barn, der er op-
taget i en privat institution, jf. dagtilbudslovens § 38.  

 
  004 Bygningstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 

37) 
Her registreres kommunens bygningstilskud pr. barn, der er optaget i 
en privat institution, jf. dagtilbudslovens § 37. 
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  005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudsloven § 43, 
stk. 1, nr. 2-4, og stk. 2) 
På denne gruppering registreres kommunens udgifter og indtægter 
vedrørende økonomisk, behandlingsmæssig og socialpædagogisk fri-
pladstilskud til nedsættelse af forældrebetalingen til plads i privatinstitu-
tioner, jf. dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4, og stk. 2.  
 

  007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klub-
ber og i puljeordninger (dagtilbudslovens §§ 34, 60, 73 og 102) 
Her registreres kommunens driftstilskud pr. barn, der er optaget i privat 
dagpleje, privat fritidshjem, privat klub eller i en puljeordning, jf. dagtil-
budslovens §§ 34, 60, 73 og 102.  
 

  008 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud 
mv. i dagtilbud etableret som privat dagpleje efter dagtilbudslo-
vens § 34  
 På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedr. forældre-
betaling for børn optaget i privat dagpleje efter dagtilbudslovens § 21, 
stk. 3. som fastsat efter dagtilbudslovens § 34. Indtægten registreres 
uden fradrag for eventuelle tilskud til fripladser og søskendetilskud  
 

  009 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud 
mv. i puljeordninger efter dagtilbudslovens § 101 og § 102 
Her registreres forældrebetaling for børn optaget i dagtilbud i puljeord-
ninger efter dagtilbudslovens § 101 og § 102. Indtægten registreres 
uden fradrag for eventuelle tilskud til fripladser og søskendetilskud  
 

  010 Fripladstilskud 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) 

   Her registreres kommunens udgifter vedr. fripladstilskud til børn, der er 
optaget i privat dagpleje, privat fritidshjem, privat klub eller i puljeord-
ninger, jf. dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4, § 63, nr. 2-4 og § 76, 
stk. 1.  

 
  011 Friplads i sprogstimuleringstilbud i privat dagpleje (dagtilbudslo-

vens § 43, stk. 1, nr. 5)  
Her registreres kommunens udgifter til friplads til børn optaget i privat 
dagpleje efter dagtilbudslovens § 21, stk. 3, i et sprogstimuleringstilbud 
i form af en plads 30 timer om ugen efter dagtilbudslovens § 11, stk. 8, 
og § 11, stk. 11, jf. dagtilbudslovens § 43, stk. stk. 1, nr. 5.   


