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Bilag 2 - lovgivningsmæssige ramme for pasning af egne børn 

Et tilskud til pasning af egne børn er et alternativ til at få sit barn optaget i et 
dagtilbud. Forældre kan derfor ikke samtidig med at de modtager tilskud til 
pasning af egne børn, have det samme barn optaget i et dagtilbud efter 
dagtilbudslovens §§19 og 21 eller modtage tilskud til privat pasning efter 
dagtilbudslovens § 80.

Den forælder der ansøger om tilskud til pasning af eget barn, kan ikke 
modtage tilskud til pasning af egne børn samtidig med, at han/ hun 
modtager offentlig overførselsindkomst eller har en arbejdsindtægt. Det er 
samtidig en betingelse, at ansøgeren har opholdt sig i landet 7 ud af de 
senest 8 år.
 
Antal tilskud pr. husstand og tilskudsperiodens længde
Tilskud til pasning af egne børn kan gives for en periode på minimum 8 uger 
og maximalt et år. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte en længere 
mimimumsperiode og en kortere maksimumsperiode. Der kan maksimalt 
udbetales tre tilskud til samme husstand.

Kommunalbestyrelsen kan alene give et tilskud pr. barn og kun i et tidsrum 
der holder sig inden for de faste minimums- og maksimumsgrænser. 
Tilskuddet tildeles det enkelte barn for en sammenhængende periode, der 
holder sig inden for de fastsatte tidsgrænser. Der kan således ikke tildeles 
flere tilskud til samme barn. Det gælder også i tilfælde, hvor de enkelte 
tilskudsperioder tilsammen udgør den maksimale periode på et år.

Tilskuddets størrelse
Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale 
dagpenge. Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der 
fastsætter tilskuddet til pasning af egne børn. Tilskuddet skal fastsættes ens 
pr. barn for alle børn inden for samme aldersgruppe.

Tilsyn med en forælder, der passer egne børn
Der er ikke lovmæssige krav om tilsyn med pasningsordningen oprettet 
under § 86 tilskud til pasning af egne børn.  Ifølge Serviceloven § 146 skal 
kommunalbestyrelsen føre tilsyn med de forhold herunder børn og unge 
under 18 år samt vordende forældre i kommunen lever. Ifølge 
Vejledningen om dagtilbud punkt 793 fremgår følgende:
”Kommunalbestyrelses tilsynsforpligtelse følger af servicelovens § 146, hvor 
efter kommunalbestyrelsen har generel forpligtelse til at føre tilsyn med de 
forhold, hvorunder børn i kommunen lever”.
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§ 87 Betingelser for at få tilskud til pasning af egne børn
At ansøgeren har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle 
barnets dansksproglige kompetencer. 
Kravet om tilstrækkelige danskkundskaber gælder ikke for EU/EØS borgere i 
det omfang de efter EU-retten er berettiget til ydelsen

§91
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at forældrene ikke kan få tilskud til 
pasning af egne børn efter § 86, hvis kommunalbestyrelsen i forbindelse 
med iværksættelse af hjælpeforanstaltninger efter 52 i lov om social 
service anser det for nødvendigt, at et barn er optaget i et dagtilbud.


