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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
 
TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 
5.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge 
 1 Drift 
  003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6) 

004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling (§ 66, 
stk. 1, nr. 8) 

  005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 
1, nr. 5) 

  007 Advokatbistand (§ 72) 
  092 Betaling (§§ 159 og 160) 
 2 Statsrefusion 
  003 Berigtigelser af refusion vedrørende advokatbistand 
  004 Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 177, stk. 1, nr. 3) 
  007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. 

§ 181, stk. 3, nr. 2) 
  008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og 

varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 
1) 

 
 
5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 
 1 Drift 
  002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og 

§ 44 jf. § 83) 
 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges proble-

mer (§ 52, stk. 3, nr. 3) 
  004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller 

den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4) 
  005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5, og § 44 jf. § 84, stk. 1) 
  006  Vederlag til plejefamilier som led i aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 

5 og § 44 jf. § 84, stk. 1) 
  007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 

76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76 stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4) 
  008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6) 
  009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 

52, stk. 3, nr. 8) 
  010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og prak-

tisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 44 
jf. § 86, stk. 2) 

  011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må 
anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en 
ungs særlige behov for støtte (§ 52 a) 

  013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et 
barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54) 

  014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, 
stk. 1) 

  016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8) 
  017 Forebyggende indsatser mv. (§ 11, stk. 3, 4 og 6) 
  019    Ledsagerordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsev-

ne (servicelovens § 45) 
  200  Ledelse og administration 
 2 Statsrefusion 
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  007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. 

§ 181, stk. 3, nr. 2) 
  008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og 

varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 
1) 

  009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 
år (jf. § 181, stk. 2) 

 
5.28.22 Plejefamilier  
 1 Drift 
  001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1) 
  002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)  
  003 Kommunale plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2) 
  004 Vederlag til kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)
  005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4) 
   007 Socialtilsyn, objektiv finansiering 
  008 Tabt arbejdsfortjeneste (§ 66 b, stk. 4) 
  009 Almene plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1) 
  010 Vederlag til almene plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1) 
  011 Forstærkede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2) 
  012 Vederlag til forstærkede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2) 
  013 Specialiserede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 3) 
  014 Vederlag til specialiserede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3) 
 
  092 Betaling (§§ 159 og 160) 
 
 2 Statsrefusion 
   
  007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. 

§ 181, stk. 3, nr. 2) 
  008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og 

varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 
1) 

 
5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 
 1 Drift 
  001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk 

eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7) 
  002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, 

nr. 7) 
  092 Betaling (§ 159 og 160) 
   200  Ledelse og administration 
 
 2 Statsrefusion 
  007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. 

§ 181, stk. 3, nr. 2) 
  008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og 

varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 
1) 

 
 
5.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 
 1 Drift 
  092 Betaling (§ 159 og 160) 
 
 2 Statsrefusion 
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  007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. 

§ 181, stk. 3, nr. 2) 
  008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og 

varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 
1) 

 
5.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32, stk.3 og § 36) 
 1 Drift 
  092 Forældrebetaling  
  200  Ledelse og administration 
 
 2 Statsrefusion 
  007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. 

§ 181, stk. 3, nr. 2) 
  008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og 

varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 
1) 

 
5.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 
 1 Drift 
  001 Anbringelser jf. §§ 14 og 23 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminali-

tet 
  002 Anbringelse på delvis lukkede døgninstitutioner eller afdelinger, jf. § 15 

i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 
  003 Anbringelse på sikrede døgninstitutioner eller særligt sikrede afdelin-

ger, jf. §§ 16-17 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 
  004 Udgifter i forbindelse med straksreaktioner eller øvrige forbedringsfor-

løb end anbringelse, jf. §§ 12 og 13 i lov om bekæmpelse af ungdoms-
kriminalitet 

  005 Supplerende foranstaltninger fastsat af kommunalbestyrelsen, jf. § 54, 
stk. 3, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 

 
  092 Betaling (§ 159) 
 
2 Statsrefusion 
   
  007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. 

§ 52 b, stk. 3, nr. 2) 
  008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og 

varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 52 b, stk. 3, nr. 
1) 

 


