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DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN 
OG UNGE 
 
Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til 
børn efter kapitel 4 i lov om social service, klubtilbud og andre socialpædago-
giske fritidstilbud til større børn og unge efter kapitel 5 i lov om social service 
samt visse økonomiske tilskud til forældre efter kapitel 6 i lov om social ser-
vice. 
 
Det bemærkes, at fællesudgifter og –indtægter mellem forskellige typer af insti-
tutioner, herunder udgifter til støttepædagoger, registreres på funktion 5.10. 
Fællesudgifter og –indtægter mellem samme type af institutioner registreres på 
funktionen for denne institutionstype. 
 
Regler for registrering på omkostningssted på daginstitutionsområdet 
Registrering på omkostningssted er autoriseret i regnskabet for funktionerne 
5.12, 5.13, 5.14 og 5.15. Således skal hver institution under funktion 5.12, 5.13, 
5.14 og 5.15 tildeles et omkostningsstednummer i intervallet 0101-9999. Der-
imod er særlige daginstitutioner er ikke omfattet af reglerne for registrering på 
omkostningssted. 
 
Udgifter og indtægter, der er direkte forbundet med selve pasningen samt ud-
gifter og indtægter, der er nødvendige for at sikre den almindelige pasnings-
ydelse, er i regnskabet omfattet af den autoriserede registrering på omkost-
ningssted. 
 
Som eksempel på udgifter, der er direkte forbundet med selve pasningen, kan 
nævnes udgifter til lønninger til personale, der passer børnene (herunder vika-
rer), varer og materialer, der forbruges i forbindelse med pasningen af børnene 
(forplejning, bleer, legetøj mv.) samt aktiviteter med børnene (udflugter, kolo-
niophold mv.). 
 
Som eksempel på udgifter, der er nødvendige for at sikre den almindelige pas-
ningsydelse kan nævnes udgifter til inventar (borde, stole, hårde hvidevarer 
m.v.), barnevogne, udstyr til legepladser, apparaturer (musikanlæg mv.), rengø-
ring, løbende vedligeholdelse af lokaler, strøm, vand og varme samt udgifter i 
forbindelse med administration på selve institutionen (dvs. den administration 
der varetages af det på institutionen ansatte personale), køkkenpersonale og 
forældrebestyrelser. 
 
Endvidere registreres udgifter og indtægter til efteruddannelse, sygedagpenge-
refusion og pensionsforsikringer vedrørende det på institutionen ansatte perso-
nale på omkostningssted. 
 
Derimod indgår udgifter til lokaler i sig selv (dvs. husleje), udvendig bygnings-
vedligeholdelse og udenomsarealer ikke som en del af den autoriserede regi-
strering på omkostningssted. Derudover registreres udgifter og indtægter vedrø-
rende driften af kommunens egne kolonier på fælleskonti, hvorfra der kan over-
føres betaling for benyttelse på omkostningsstederne. Hvor kommunen lejer sig 
ind på en koloni, registreres udgifterne direkte på omkostningssted. 
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Det skal bemærkes, at forældrebetaling inkl. tilskud (gruppering 92) og særlig 
forhøjet forældrebetaling inkl. tilskud (gruppering 93) ikke skal registreres på 
omkostningssted, men på fælleskonti i stedintervallet 0001-0100 på den pågæl-
dende funktion. 
 
Udgifter og indtægter, der ikke er omfattet af den autoriserede registrering på 
omkostningssted, registreres på fælleskonti i stedintervallet 0001-0100. Det 
bemærkes, at fællesudgifter og –indtægter mellem samme type af institutioner 
registreres på funktionen for denne institutionstype. Fællesudgifter og –
indtægter mellem forskellige typer af institutioner registreres på funktion 5.10. 
 
Vedrørende kategoriseringen af udgifter på omkostningssted henholdsvis fæl-
leskonti henvises i øvrigt til beskrivelsen af nedenstående vejledende konto-
plan. 
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5.10 Fælles formål 
På denne funktion registreres alle fælles udgifter og indtægter vedrørende 
kommunal dagpleje og daginstitutioner for børn samt klubtilbud og andre soci-
alpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge, herunder udgifter til friplad-
ser, søskenderabat samt tilskud til nedsættelse af forældrebetaling. Endvidere 
registreres her særlig støtte til børn og unge vedrørende dagtilbud og klubber, 
der drives efter §§ 7 og 19, jf. § 40, stk. 2, nr. 8 i lov om social service.

Vejledende kontoplan 

For funktionerne 5.12, 5.13, 5.14 og 5.15 er udarbejdet nedenstående vejledende 
kontoplan. 
 
Det bemærkes, at på grupperingerne 22, 24, 26, 32, 38, 42 og 43 registreres de 
udgifter, der er omfattet af den autoriserede registrering på omkostningssted. 
 
Pasning og administration på omkostningssted 
22 Personale og administration 
  Lønninger til pædagogisk og administrativt personale, herunder fast 

personale, vikarer, efteruddannelse, sygedagpengerefusion og pensions-
forsikring. Kontorholdsudgifter, annoncer og udgifter til forældrebesty-
relsens mødevirksomhed. 

24 Pædagogiske materialer 
  Pædagogiske materialer, herunder legetøj, maling, pensler, musikan-

læg, videoer osv. 

26 Andre pasningsudgifter 
  Bleer, forplejning og udflugter. 

Andre udgifter på omkostningssted 
32 Teknisk personale 
  Teknisk personale 

38 Køkken- og rengøringspersonale 
  Udgifter til rengørings- og køkkenpersonale samt rengøringsmid-

ler/maskiner 

42 Legepladser og inventar 
  Inventar, herunder borde, stole, legepladser og hårde hvidevarer. 

43 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 
  Indvendig vedligeholdelse, forsikringer, strøm, vand og varme. 

Andre udgifter uden for omkostningssted 
28 Bygninger og udenomsarealer 
  Udgifter til lokaler i sig selv (f.eks. leje), herunder udvendig vedlige-

holdelse samt vedligeholdelse af udenomsarealer. 

Kommuner, der benytter ovenstående vejledende kontoplan, vil i forbindelse 
med budget- og regnskabsindberetningerne blive bedt om at oplyse Indenrigs-
ministeriet og Kommunernes Landsforening herom. 
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Det bemærkes, at udgifter til fripladser, søskenderabat og tilskud til nedsættelse 
af forældrebetaling i forbindelse med særlige dagtilbud og klubtilbud efter ser-
vicelovens §§ 16 og 23 registreres på funktion 5.17. 
 
Tilskud til puljeordninger efter § 11 og til private klubber efter § 20, 2. pkt. i 
lov om social service registreres dog på funktion 5.19. 
 
Registreringen af kommunale tilskud sker ved anvendelsen af eksterne arter. 
 
Der er autoriseret en række driftsgrupperinger til specifikation af udgifterne 
efter dagtilbudstype samt en driftsgruppering til registrering af de samlede ud-
gifter til søskenderabat for alle dagtilbud under ét. Det bemærkes dog, at udgif-
terne til søskenderabat for børn i skolefritidsordninger efter folkeskoleloven 
registreres på funktion 3.05. 
 
Endvidere registreres på denne funktion tilskud til forældre, der vælger privat 
pasning efter § 26 i lov om social service, tilskud til forældre, der modtager 
tilskud efter § 26 a i lov om social service ved pasning af egne børn og tilskud 
til forældre på børnepasningsorlov efter § 27 i lov om social service, herunder 
særligt supplerende tilskud til enlige forældre på børnepasningsorlov efter § 
27a i lov om social service. Der er autoriseret driftsgrupperinger til registrering 
af disse udgifter 
 
Det bemærkes, at eventuelle tilbagebetalinger i 1998 af uforbrugte statslige 
tilskud i forbindelse med forsøgsordningen om frit valg af dagpasningsordning 
ikke må registreres på gruppering 18. Disse tilbagebetalinger må registreres på 
en ikke autoriseret gruppering. 
 
På funktionen registreres endelig mellemkommunale betalinger på hovedfunk-
tionen DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG 
UNGE, bortset frakommuners og amtskommunernes betalinger for børn i sær-
lige daginstitutioner, som registreres på funktion 5.17. 
 
Udgifter til støttepædagoger på daginstitutioner registreres ligeledes på funkti-
on 5.10. 
 
Desuden registreres på denne funktion amtskommunernes udgifter til medfi-
nansiering af udgifter til en kommunal opgaveløsning inden for hele dagtil-
buds- og klubområdet, som er alternative tilbud til grundtakstfinansierede til-
bud efter § 131 a i lov om social service, og hvor de kommunale tilbud skønnes 
at nedsætte amtskommunens udgifter efter § 131 a, jf. § 131 d i lov om social 
service. Den amtskommunale medfinansiering kan omfatte den del af udgiften 
til den kommunale opgaveløsning, der overstiger den modsvarende grundtakst 
efter § 131 a, jf. § 131 d. Der henvises i øvrigt til de generelle bemærkninger i 
indledningen til hovedkonto 5 vedrørende amtskommunal medfinansiering 
efter § 131 d i lov om social service. 
 
5.11 Dagpleje 
På denne funktion registreres lønudgifter vedrørende den kommunale dagpleje, 
jf. § 10 i lov om social service. Udgifter vedrørende tilsynet med dagplejen 
samt indkøb af udstyr, legetøj, medicin m.v. til dagpleje registreres ligeledes på
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funktion 5.11. 
 
Der er autoriseret driftsgrupperinger til registrering af løn til dagplejere samt 
forældrebetaling inklusive tilskud, herunder søskenderabat. 
 
Vedrørende registrering af forældrebetaling, jf. §§ 15 og 15 a i service loven, 
henvises til konteringsreglerne for funktion 5.12-5.18. 
 
5.12 Vuggestuer 
5.13 Børnehaver 
5.14 Integrerede daginstitutioner 
5.15 Fritidshjem 
5.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 
5.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 
5.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 
 
På funktionerne 5.12-5.16 og 5.18 registreres udgifter og indtægter vedrørende 
kommunale og selvejende daginstitutioner, jf. § 9 i lov om social service, og 
kommunale og selvejende klubber og andre pædagogiske fritidstilbud, jf. § 20, 
1. pkt. i lov om social service. 
 
Udgifter og indtægter til dagtilbud for børn og unge, der er anbragt i plejefami-
lie, opholdssteder og på døgninstitutioner registreres på de relevante funktioner 
for daginstitutionerne 5.12- 5.16. 
 
Budgetter og regnskaber for de selvejende institutioner, som kommunen har 
indgået driftsoverenskomst med, udformes efter samme regler som de kommu-
nale institutioner, jf. indledningen til hovedkonto 5. 
 
Der er på hver af funktionerne 5.12-5.16 og 5.18 autoriseret en driftsgruppering 
til registrering af forældrebetaling, jf. § 15 i serviceloven. Her registreres den 
totale forældreandel, eksklusiv særlig forhøjet forældrebetaling (§ 15 a). Den 
totale forældreandel opgøres inklusive fripladser, tilskud til nedsættelse af for-
ældrebetaling og udgifter til søskenderabat. Kommunens udgifter hertil regi-
streres på funktion 5.10. Registreringen af kommunale tilskud sker ved anven-
delsen af eksterne arter. 
 
Der er derudover på hver af funktionerne 5.12-5.15 og 5.18 autoriseret en 
driftsgruppering til registrering af den særligt forhøjede forældrebetaling efter 
servicelovens § 15 a. Her registreres den fulde særligt forhøjede forældrebeta-
ling, som kommuner med pasningsgaranti har besluttet at opkræve, før friplads 
og søskenderabat. Den særligt forhøjede forældrebetaling kan højst udgøre 1 
pct. i 2000, 2 pct. i 2001 og 3 pct. i 2002 og de følgende år af de budgetterede 
udgifter. 
 
På funktion 5.17 registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige dagtilbud 
og særlige klubtilbud efter §§ 16 og 23 i lov om social service. På funktionen 
registreres udgifter og indtægter vedrørende amtskommunale, kommunale og 
selvejende særlige daginstitutioner og klubber samt vedrørende særlige dagin-
stitutionsafdelinger i tilknytning til almindelige daginstitutioner, hvor udgifter-
ne er omfattet af reglerne om grundtakstfinansiering, jf. § 131 a, stk. 1, nr. 1 i 
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lov om social service. Det bemærkes, at udgifter til særlige dagtilbud og klub-
tilbud, der indgår som led i et døgnophold efter § 40 b i lov om social service, 
også registreres her. 
 
På funktion 5.17 er der autoriseret driftsgrupperinger til registrering af udgifter 
til fripladser, tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen og til søskenderabat. 
Der er endvidere autoriseret en driftsgruppering til registrering af forældrebeta-
ling, jf. §§ 18 og 25 i lov om social service. Her registreres den totale forældre-
andel, inklusive fripladser, tilskud til nedsættelse af forældrebetaling og udgif-
ter til søskenderabat. 
 
Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende taleforsorgsbørnehavegrup-
per registreres på funktion 3.11. 
 
5.19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner 
På denne funktion registreres tilskud til puljeordninger efter § 11 i lov om soci-
al service og til private klubber efter § 20, 2. pkt. i lov om social service, samt 
til privatinstitutioner efter § 11 a. Tilskuddet registreres under art 5.9. 
 
Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger på funktionen: 
 
01 Obligatoriske tilskud til puljeordninger 

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. § 144 i lov om social service. Det be-
mærkes, at eventuelle øvrige tilskud ikke må registreres på denne grup-
pering. 

02 Driftstilskud til privatinstitutioner 
Her registreres kommunens driftstilskud pr. barn, der er optaget i en pri-
vat institution, jf. servicelovens § 11 a, stk. 2.  

03 Administrationsbidrag til privatinstitutioner 
Her registreres kommunens administrationsbidrag pr. barn, der er opta-
get i en privat institution, jf. servicelovens § 11 a, stk. 3.  

04 Bygningstilskud til privatinstitutioner 
Her registreres kommunens tilskud pr. barn, der er optaget i en privat in-
stitution, jf. servicelovens § 11 a, stk. 4.  

05 Fripladstilskud til privatinstitutioner 
Her registreres kommunens udgifter til søskende og fripladstilskud til 
privatinstitutioner, jf. servicelovens § 11 a, stk. 6.  

 


