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Tilskud over kommunegrænser 
 

Hvem kan benytte tilskuddet: 

 Alle forældre har ret til at tilkendegive ønsker om konkrete dagtilbud. 

 Forældrene har ret til at tage et tildelt tilskud (d.v.s. hvis de har fået en plads eller tilsagn 

om et tilskud - ved tilsagn om tilskud menes, at de kan tilbydes en plads) med til brug for 

dagtilbud i andre kommuner. 

Optagelse og opskrivning 

 Optagelse og opskrivning sker efter udførerkommunens retningslinier for optagelse. Det er 

dog opholdskommunen, der afgør, hvornår en plads tildeles (og dermed hvornår barnet er 

berettiget til tilskud). 

 Forældrene skal selv betale, hvis en ønsket plads i en anden kommune er dyrere end en 

tilsvarende plads i opholdskommunen.  

 Det er fortsat opholdskommunen, der fastsætter sit serviceniveau og afgør, hvornår en 

plads tildeles (og dermed hvornår barnet er berettiget til tilskud). 

 

Kommuner kan efter kriterier fastsat af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 

beslutte, for en kortere periode, at lukke for optagelse på venteliste for udefrakommende børn. 

Kriterierne vil i hovedtræk være: 

Kommuner med pasningsgaranti: 

Hvis kommunen kan påvise, at den ikke vil kunne opretholde en pasningsgaranti på grund af 

udefrakommende børn, kan kommunen beslutte at afvise at optage børn fra andre kommuner 

på ventelisten.  

 

Kommunen skal kunne påvise, at det vil kræve en udvidelse af kapaciteten, eller at ventelisten 

vil blive så forøget, at kommunen ikke kan leve op til reglerne for pasningsgaranti efter § 23 i 

Dagtilbudsloven. 

 

Der kan lukkes for optagelse af børn udefra i op til 3 måneder ad gangen.  

 

Efter 3 måneder kan det igen forlænges op til 3 måneder – der er p.t. ingen begrænsninger i 

antal forlængelser. 

Kriterierne gælder ikke i de tilfælde, hvor barnet har en plads i et dagtilbud, og hvor 

forældrene flytter opholdskommune. Det betyder, at familier, der fraflytter en kommune kan 

bevare en plads i fraflytnings-kommunen og få et tilskud fra tilflytningskommunen, således at 

der ikke er ophør i barnets dagtilbudsophold. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Tilskud over landegrænser 
 

Hvem kan benytte tilskuddet: 

 Personer som er arbejdstagere i Danmark og har bopæl i en anden EU-medlemsstat eller 

EØS-stat, har adgang til børnepasning i danske dagtilbud på tilsvarende vis som øvrige 

arbejdstagere i Danmark.  

 

Dagtilbud er en social fordel omfattet af Rådets forordning 492/2011, hvilket betyder, at 

grænsearbejdere ikke må stilles dårligere end den arbejdstager, der bor i den kommune, 

hvor grænsearbejderen udfører sin beskæftigelse. 

Optagelse og opskrivning 

 For en grænsearbejder er beskæftigelseskommunen i Danmark lig med opholdskommunen 

for en dansk bosat arbejderstager. Det vil sige, at grænsearbejderen betaler samme 

dagtilbudstakst som de borgere, der bor i kommunen, såfremt grænsearbejderen arbejder 

 i kommunen. 

 

 Hvis grænsearbejderen ønsker et dagtilbud i en anden kommune, end den som 

pågældende er beskæftiget i, skal grænsearbejderen selv betale differencen mellem det 

tilskud som grænsearbejderen har med fra beskæftigelses-kommunen og prisen på 

dagtilbudspladsen. 

 

Vil du vide mere, kan du kontakte 

Den Centrale Pladsanvisning 

Tinglev Midt 2 

6360 Tinglev 

Telefon 73 76 76 76 
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