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Procedure for udbetaling af tilskud til privat- og pulje-

daginstitutioner i Rudersdal Kommune, gældende fra 

2016 

 

Rudersdal Kommune udbetaler tilskud til godkendte privat- og pulje-

institutioner i kommunen i henhold til Dagtilbudsloven. 

 

Med virkning fra 1.1.2016 ændrer Rudersdal Kommune procedurer for 

indberetning af indskrevne børn og udbetaling af tilskud for privat- og 

pulje-institutioner. Ændringen indebærer i korte træk: 

 En fast månedlig procedure for indberetning af indskrevne børn  

 At udbetalingen af tilskud fremover sker bagudrettet  

 

Dette notat beskriver proceduren for indberetning af oplysninger til 

kommunen og kommunens procedure for udbetaling af tilskud. 

 

Typer af tilskud og beregning 

I henhold til Dagtilbudsloven udbetaler Rudersdal Kommune tre typer af 

tilskud til institutionens drift: 

 Driftstilskud (dagtilbudslovens § 36) 

 Bygningstilskud (dagtilbudslovens § 37) 

 Administrationstilskud (dagtilbudslovens § 38) 

 

Disse tre typer af tilskud beregnes årligt for hver godkendt privat- og 

pulje-institution i kommunen. Tilskuddene er bl.a. afhængige af 

aftalegrundlag, åbningstid og lukkedage. 

 

Herudover kan forældre søge kommunen om 

 Fripladstilskud 

 Søskendetilskud 

 

Forældre ansøger om fripladstilskud hos Rudersdal Kommune. 

Kommunen beregner økonomisk og pædagogisk fripladstilskud. 

 

Rudersdal Kommune beregner søskendetilskud, hvis der er indskrevne 

søskende i Rudersdal Kommunes kommunale, selvejende eller 

private/pulje daginstitutioner. 

 

Kommunen udbetaler tilskuddet til økonomisk og pædagogisk friplads 

samt søskenderabat til institutionen, der reducerer forældrenes betaling 

tilsvarende. 
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Procedure for indberetning af oplysninger til beregning af friplads- og 

søskendetilskud og de tre driftstilskud 

 

Den samlede procedure er anskueliggjort i diagram sidst i dette notat. 

 

Institutionsleder eller administrationsselskab sender hver måned liste 

med oplysninger om alle indskrevne børn (også udenbys børn) i 

institutionen den efterfølgende måned til Pladsanvisningen 

(pladsanvisningen@rudersdal.dk). Listen skal kun indeholde de børn, 

som der søges tilskud for i den pågældende måned, og indeholde: 

 CPR-nummer 

 Navn 

 Indskrivningsdato (for nye børn) 

 

Listen fremsendes senest d. 10. i måneden for beregning af den 

efterfølgende måneds friplads- og søskendetilskud.  

 

For institutioner tilknyttet LDD er det aftalt, at institutionerne sender 

indskrivningslister til LDD, som derefter sender til Rudersdal Kommune. 

Institutioner og administrationsselskaber må ikke sende fortrolige eller 

personfølsomme oplysninger gennem almindelig e-mail. For at sende 

fortrolige eller personfølsomme oplysninger til kommunen skal der 

sendes via sikre mail-adresser, eller man kan anvende virksomhedens 

digitale post, som tilgås gennem Virk.dk. På Virk.dk logger man på med 

virksomhedens Nem-ID, hvorfra der kan sendes en sikker besked. 

Rudersdal Kommune har kun én modtageradresse indenfor kommune, 

hvilket betyder at der skal sende til modtageren: Rudersdal Kommune. 

I emnet skrives ”Att. Pladsanvisningen – angående [institutionsnavn]” 

 

Efter modtagelse af ovenstående liste beregner Pladsanvisningen de 

berettigede friplads- og søskendetilskud, og meddeler senest d. 20. i 

måneden institutionsleder eller administrationsselskab om de 

berettigede tilskud for den efterfølgende måned. Institutionen har 

således mulighed for at opkræve korrekt forældrebetaling.  

 

VIGTIGT: Der beregnes og udbetales ikke tilskud, hvis ikke der er 

fremsendt korrekt liste over indskrevne børn for den pågældende 

måned. Der skal fremsendes liste hver måned, også selvom der ikke er 

ændringer i indskrivningen. 

 

Hvis der indskrives børn i den pågældende måned efter, at institutionen 

har fremsendt listen d. 10., fremsender institutionsleder eller 

administrationsselskab ny revideret liste så hurtigt som muligt til 

pladsanvisningen.  

mailto:pladsanvisningen@rudersdal.dk
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Ved regulering af friplads- eller søskendetilskud 

Det kan forekomme, at der ved den efterfølgende måneds beregning 

sker en regulering enkelte børns friplads- eller søskendetilskud. Derfor 

vil Rudersdal kommune fremsende en liste til 

institutionen/administrationsselskabet med disse ændringer hver 

måned. Listen for den foregående måned (med reguleringer) sendes 

sammen med listen for næste måneds opkrævning. 
 
 

Procedure for udbetaling af tilskud 

På baggrund af satserne for tilskud for hver institution fremsender 

institutionen eller administrationsselskabet opkrævning til 

Børneområdet.  

 

Opkrævningerne/regningerne fremsendes EFTER d. 15. i måneden, 

sådan, at der er sikkerhed for at der ikke kan blive indskrevet flere børn 

efter fremsendelsen af regningen. 

 

Institutionen kan fremsende 2 opkrævninger pr. måned (evt. slået 

sammen til 1 opkrævning): 

 En opkrævning på driftstilskud på børn – antal og CPR numre skal 

matche de tidligere fremsendte indmeldte børn 

 En opkrævning på friplads- og søskendetilskud svarende til den 

regulerede liste for tidligere måned. 

 

Opkrævningens grundlag skal være den tidligere fremsendte liste over 

indskrevne børn, som bruges som Børneområdets beregningsgrundlag. 

VIGTIGT: Hvis ikke opkrævningens grundlag er den tidligere 

fremsendte liste afvises betalingen. 

 

Rudersdal Kommune vil tidligst udbetale alle de berettigede tilskud for 

indeværende måned d. 20. i måneden. Dette sker for at sikre, at der 

udbetales korrekt tilskud til private og puljeinstitutioner, og for at 

eliminere behovet for efterregulering væsentligt. 
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