
 
   

Notatet redegør for reglerne om forældrebetaling og fripladstilskud på 

dagtilbudsområdet – herunder mulighederne for at indføre egne kom-

munale regler for tilskud. Det er foreløbigt vurderingen, at det ikke vil 

være lovligt for kommunen at indføre egne regler for tilskud, men der 

afventes svar fra Børne- og Undervisningsministeriet. Notatet er udar-

bejdet på baggrund af en forespørgsel fra udvalget på budgetsemina-

ret i februar 2022.  

 

Regler for forældrebetaling 

Forældrebetalingen til dagtilbud er reguleret efter dagtilbudsloven. I 

dagtilbudsloven § 32, stk. 1 er det fastlagt, at ”forældrenes egenbetaling 

højst (må udgøre, red.) 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgif-

ter”. Kommunen må altså højst opkræve 25 pct. af udgifterne til at drive 

et dagtilbud fra forældrene, hvilket Københavns Kommune også gør for 

dagtilbud på 0-6 års dagtilbud og fritidsklubber. På kommunens ung-

domsklubber er der kontingentfrihed – de er altså åbne for alle i mål-

gruppen uden betaling.  

 

For kommunens skolefritidsordninger (KKFO’er) er reglerne for foræl-

drebetaling dog reguleret efter folkeskoleloven. Her er der ingen øvre 

grænse for forældrebetalingen, og kommunen kan derfor i princippet 

opkræve op til 100 pct. af bruttodriftsudgifterne til institutionens drift 

som forældrebetaling. Københavns Kommune opkræver i dag, hvad der 

svarer til 43 pct. af bruttodriftsudgifterne. Kommunens takster er i øv-

rigt beskrevet i takstkataloget for 2022 (BUU’s område er på s. 87-99). 

 

Fripladstilskud og søskendetilskud 

Kommunen er forpligtet til at give forældre et tilskud til nedbringelse af 

forældrenes egenbetaling (jf. § 43 i dagtilbudsloven). Reglerne for fri-

plads- og søskendetilskud gælder både kommunens 0-6 års institutio-

ner, KKFO’er og klubtilbud.  

 

Tilskud skal gives i følgende tilfælde: 

 

- Hvis forældrene har mere end et barn i dagtilbud, fritidshjem, SFO 

(skolefritidsordning) eller privat pasning med tilskud efter § 80 i dagtil-

budsloven. Dette kaldes søskendetilskud. Søskendetilskuddet udgør 

halvdelen af forældrebetalingen for den billigste plads. 
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- Hvis forældrenes økonomiske forhold tilsiger, at de er berettiget til 

økonomisk fripladstilskud. Tilskuddets størrelse reguleres efter en skala, 

der årligt fastlægges af Børne- og Undervisningsministeriet (se bilag 1). 

En fuld friplads ydes til de forældre, der har en husstandsindkomst un-

der 187.901 kr. Herefter stiger egenbetalingen gradvist alt efter hus-

standsindkomsten. Alle forældre med en husstandsindkomst over 

583.700 kr. betaler fuld pladspris.  

 

Udover de ovennævnte tilskud skal kommunen også yde tilskud til for-

ældre med børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, ved be-

hov for socialpædagogisk friplads eller ved behov for tilbud om sprog-

stimulering. 

 

Mulighed for egne kommunale regler for tilskud 

Udvalget har bedt forvaltningen undersøge muligheden for, at kommu-

nen kan beslutte egne regler for tilskud – og eventuelt kompensere for-

ældrene udover det niveau, der er fastlagt i lovgivningen. Forvaltningen 

har henvendt sig til Børne- og Undervisningsministeriet for at afklare 

spørgsmålet, men har endnu ikke modtaget et svar. 

 

Forvaltningens jurister vurderer foreløbigt, at det formentlig ikke vil 

være lovligt for kommunen at fastlægge et særligt københavnsk til-

skudsniveau på dagtilbudsområdet. Det fremgår således af dagtilbuds-

loven § 44, at det alene er Børne- og Undervisningsministeriet, der fast-

sætter reglerne for tilskudsniveau. Det vil derfor formentlig kræve en 

lovændring, hvis kommunen skal kunne fastlægge egne niveauer for til-

deling af fripladstilskud. Hvis svaret fra ministeriet mod forventning 

medfører, at kommunen har lov til at kompensere yderligere, vil forvalt-

ningen vende tilbage til udvalget med denne information. 

 

Der findes imidlertid eksempler på forældrebetaling på andre områder, 

hvor kommunen har mulighed for selv at fastlægge en differentieret be-

taling ud fra forældrenes indkomstforhold. Det gælder eksempelvis til-

skud til skolemad og feriekolonier.  

 

Kommunen har for nylig fået forlænget et forsøgsprojekt med differen-

tieret betaling til kommunens skolemad – og der er desuden en forvent-

ning om ny lovgivning på området, der vil muliggøre en permanent 

ordning. På betalingen til Københavns Lærerforenings feriekolonier har 

kommunen indført forældrebetaling i tre niveauer afhængig af hus-

standsindkomsten.  

 

I princippet kan udvalget på begge områder beslutte at yde mere til-

skud eller helt ændre skalaen for tilskud (f.eks. indføre flere trin) af-

hængigt af forældrenes husstandsindkomst.  
  



 

Ressourcer 3/3 

 

 

Bilag 1. Fripladsskala for 2022 
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