
 
 
 

 
Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amts-
kommuner samt 31. omgang rettelsessider  
 
Hermed orienteres kommuner og amtskommuner om ændringer i Budget- og regn-
skabssystem for kommuner og amtskommuner som følge af:  
 

1. Lovændringer på Socialministeriets område 
2. Lovændringer på Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders område  
3. Kommunalreformen på Indenrigs- og Sundhedsministeriets område, vedr. 

sammenlægnings- og forberedelsesudvalg  
 
 
Ad 1) Lovændringer på Socialministeriets område   
På Socialministeriets område har tre lovændringer konsekvenser for Budget- og regn-
skabssystem for kommuner og amtskommuner med virkning fra budget 2006. Ændrin-
gerne omhandler:  

I) Anbringelsesreformen (Lov nr. 1442 af 22. december 2004)  
II) Stofmisbrugsbehandling af unge under 18 år (Lov nr. 331 af 18. maj 2005) 
III) Personlig og praktisk hjælp (Lov nr. 329 af 18. maj 2005). 

 
I. 
Med lov nr. 1442 af 22. december 2004 vedtoges en anbringelsesreform for udsatte 
børn og unge. Loven indeholder en lang række af store og små ændringer i relation til 
den særlige støtte til børn og unge, herunder muligheden for at tilbyde netværksfamili-
er. Ændringerne i Lov om social service medfører en ny gruppering 02 Netværksfamili-
er på funktion 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge. Desuden 
ændres grupperingsstrukturen, og lovhenvisninger konsekvensrettes således at de er i 
overensstemmelse med serviceloven.  
 
På funktion 5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge autoriseres tre nye 
grupperinger: Gruppering 08 Fast kontaktperson for hele familien, gruppering 09 For-
midling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for unge og gruppering 
10 Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pæda-
gogisk støtte. De eksisterende grupperinger 08-10 ændres til grupperingerne 11-13. 
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Desuden ændres også her i grupperingsstrukturen, og lovhenvisninger konsekvensret-
tes således at de er i overensstemmelse med serviceloven.  
 
På funktion 5.23 Døgninstitutioner for børn og unge er der foretaget konsekvensrettel-
ser på gruppering 01 og 02, som følger af ændret lovgivning. På funktion 5.24 Sikrede 
døgninstitutioner for børn og unge er lovhenvisningen til Socialministeriets bekendtgø-
relse opdateret.  
 
Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2006.  

 
Kontoplan (afsnit 3.5) og konteringsregler (4.5.3) ændres i overensstemmelse hermed.  
 
 
II. 
Med Lov nr. 331 af 18. maj 2005 (Lov om ændring af lov om social service -
bemyndigelse til socialministeren til at fastsætte regler om garanti for social behandling 
for stofmisbrug af unge under 18 år i særlige tilfælde) indsættes der et nyt § 85, stk.3 i 
serviceloven, efter hvilken unge stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde kan mod-
tage behandling for deres misbrug. Lovændringen betyder at unge, med et så omfat-
tende og ødelæggende misbrug, at det er nødvendigt med en hurtig indsats, garante-
res behandling indenfor 14 dage efter første henvendelse – en behandlingsgaranti i 
særlige tilfælde.  
 
På funktion 5.45 autoriseres der to grupperinger til unge stofmisbrugere under 18 år. 
Gruppering 03 Dagbehandlingstilbud til unge stofmisbrugere under 18 år (§ 85, stk. 3), 
og gruppering 04 Døgnbehandling til unge stofmisbrugere under 18 år (§ 85, stk. 3). I 
forlængelse heraf præciseres teksten på både gruppering 01 og 02, til kun at vedrøre 
stofmisbrugere på 18 år og derover.   
 
Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2006.  

 
Kontoplan (afsnit 3.5) og konteringsregler (4.5.6) ændres i overensstemmelse hermed.  
 
 
III. 
Med lov nr. 329 af 18. maj 2005 (Lov om revision af reglerne om frit valg af leverandør i 
hjemmeplejen) har kommunerne fået pligt til at efterbetale private leverandører i de 
tilfælde, hvor det efterfølgende viser sig, at de fastsatte priskrav er lavere end de fakti-
ske omkostninger ved levering af personlig og praktisk hjælp. Det sker for at sikre lige 
konkurrencevilkår mellem offentlige og private leverandører.  
 
De nærmere regler for de kommunale myndigheders pligt til efterbetaling af de private 
leverandører, fastsættes af Socialministeriet, som snarest vil udsende en bekendtgø-
relse og vejledning herom. Indtil da henvises til lovforslagets bemærkninger. Der vil 
blive iværksat tiltag som opfølgning på adgangen til efterbetaling, så reglerne præcise-
res for opfølgning og kontrol af, om timepriserne er beregnet korrekt, herunder om de 
forventede effektiviseringer er gennemført som planlagt. Dette vil ske i Budget- og 
Regnskabssystem for kommuner og amtskommuner i forlængelse af Socialministeriets 
vejledning og bekendtførelse.  
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Ad 2) 
Med lov nr. 400 af 1. juni 2005 (Lov om ændring af lov om social service og lov om 
retssikkerhed og administration på det sociale område – Private leverandører af dagtil-
bud – pengene følger barnet) ændredes serviceloven således, at privatinstitutioner kan 
drive dagtilbud. Det indebærer, at kommunen yder tilskud til drift, administration og 
bygninger pr. barn, samt fripladstilskud til privatinstitutionerne under forudsætning af, at 
privatinstitutionerne er godkendt af kommunen.   
 
Udgifterne til privatinstitutionerne registreres på funktion 5.19, som ændres til Tilskud til 
puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner, og der autoriseres fire nye gruppe-
ringer på funktionen til formålet: Gruppering 02 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner 
(servicelovens § 11 a, stk. 2), gruppering 03 Tilskud til administration i privatinstitutio-
ner (servicelovens § 11 a, stk. 3), gruppering 04 Bygningstilskud i privatinstitutioner 
(servicelovens § 11 a, stk. 4) og gruppering 05 Fripladstilskud til børn i privatinstitutio-
ner (servicelovens § 11 a, stk. 6).  
 
Kontoplan (afsnit 3.5) og konteringsregler (4.5.2) ændres i overensstemmelse hermed. 
 
 
Ad 3)  
Med lov nr. 540 af 24. juni 2005 (lov om revision af den kommunale inddeling) og lov 
537 af 24. juni 2005 (Lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Ho-
vedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab) fastlægges bestem-
melserne for henholdsvis for sammenlægnings- og forberedelsesudvalg, der har til 
opgave henholdsvis at forberede sammenlægningen af kommuner og etableringen af 
regioner i perioden 1. januar 2006 til den 31. december 2006. Efterfølgende fortsætter 
sammenlægningsudvalgene som kommunalbestyrelse i de nye kommuner, og forbere-
delsesudvalgene fortsætter som regionsråd i de nye regioner.   
 
Der autoriseres en ny funktion 6.64 Sammenlægnings- og forberedelsesudvalg på ho-
vedkonto 6, hvor udgifter (og indtægter), der er konstaterbare og entydigt kan henføres 
til Sammenlægnings- eller forberedelsesudvalgene, registreres. Skønsmæssige udgif-
ter bør ikke registreres på funktionen.  
 
På funktionen registreres kommuner og amtskommuners bidrag til opretholdelse af 
sammenlægnings- og forberedelsesudvalgets virksomhed. Kommunernes bidrag til 
finansiering af sammenlægningsudvalgets virksomhed registreres på funktionen med 
artsspecifikation 4.7 betalinger til kommuner, og for den regnskabsførende myndighed 
registreres bidrag fra kommuner med art 7.7 Betalinger fra kommuner.  
 
Det samme gælder for amtskommuner, hvor amtskommunernes bidrag til finansiering 
af regionsrådenes virksomhed registreres på funktionen med artsspecifikation 4.8 beta-
linger til amtskommuner, og for den regnskabsførende myndighed registreres bidrag 
fra amtskommuner med art 7.8 Betalinger fra amtskommuner. 
 
Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2006. 
 
Kontoplan (afsnit 3.6) og konteringsregler (4.6) ændres i overensstemmelse hermed. 
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Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommu-
ner: 
 
Afsnit 3.5 Side 5-12 Ad pkt. 1 og 2 
Afsnit 3.6 Side 1 Ad pkt. 3 
Afsnit 4.5.2 Side 6 Ad pkt. 2 
Afsnit 4.5.3 Side 1-6 Ad pkt. 1 
Afsnit 4.5.6 Side 1-3 Ad pkt. 1 
Afsnit 4.6 Side 5-6 Ad pkt. 3 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Pia Bruun Hovgaard 
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5.19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner 
 1 Drift 

01 Obligatoriske tilskud til puljeordninger 
02 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (servicelovens § 11 a, 

stk. 2) 
03 Tilskud til administration i privatinstitutioner (servicelovens § 11 

a, stk. 3) 
04 Bygningstilskud i privatinstitutioner (servicelovens § 11 a, stk. 4) 
05 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (servicelovens § 11 a, 

stk. 6) 
 
DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG 
FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG 
UNGE 
 
5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 
 1 Drift 

01 Plejefamilier (§ 49, stk.1, jf. § 40 stk.3, nr. 8, § 42 og § 45 og § 
62 a, stk. 3, nr. 1 og 4) 

02 Netværksplejefamilier (§ 49, stk.2, jf. § 40 stk.3, nr. 8, § 42 og § 
45  og § 62 a, stk. 3, nr. 1 og 4) 

 03 Opholdssteder (§ 49, stk. 5, jf. § 40 stk.3, nr. 8, § 42 og § 45  og 
§ 62 a, stk. 3, nr. 1 og 4) 

 04 Kost og efterskoler (§ 49, stk. 5, jf. § 40 stk.3, nr. 8, § 42 og § 45 
og § 62 a, stk. 3, nr. 1 og 4) 

 05 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder (§ 
49, stk. 4, jf. § 40 stk.3, nr. 8, § 42 og § 45  og § 62 a, stk. 3, nr. 1 
og 4)   

 06 Skibsprojekter mv. (§ 49, jf. § 40 stk.3, nr. 8, § 42 og § 45  og § 
62 a, stk. 3, nr. 1 og 4) 

 07 Advokatbistand (§ 60) 
  92 Betaling (§§ 52 og 62 b) 
 2 Statsrefusion 
  01 Refusion vedrørende advokatbistand 
  03 Berigtigelser 
  04 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 
5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 
 1 Drift 
  01 Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold 

(§ 40, stk. 3, nr. 1) 
  02 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 40, stk. 3, 

nr. 2) 
  03 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges 

problemer (§ 40, stk. 3, nr. 3) 
  04 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet 

eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 40, stk. 3, nr. 
4) 

  05 Aflastningsordninger (§ 40, stk. 3, nr. 5) 
  06 Personlig rådgiver (§ 40, stk. 3, nr. 6 og § 62 a, stk.2 og § 62 a, 

stk. 3, nr. 2) 
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  07 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 40, stk. 3, nr. 7 

og §62 a, stk. 2 og § 62 a stk. 3. nr. 2) 
  08 Fast kontaktperson for hele familien (§ 40, stk. 3, nr. 7) 
  09 Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejds-

giver for den unge (§ 40, stk. 3, nr. 9) 
  10 Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og 

praktisk og pædagogisk støtte (§ 40, stk. 3, nr. 10) 
11 Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger 

efter stk. 3 eller økonomisk støtte, hvis støtte erstatter en ellers 
mere indgribende og omfattende foranstaltning efter stk. 3 (§ 40, 
stk. 4) 

12  Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for 
hjemmet, at fremskynde en hjemgivelse og til en stabil kontakt 
mellem forældre og børn under anbringelsen(§ 40, stk.5) 

  13 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse 
med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 40 a) 

  14 Amtskommunal medfinansiering (§131d) 
 2 Statsrefusion 
  01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 

5.23 Døgninstitutioner for børn og unge 
 1 Drift 
  01 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig ned-

sat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 51, stk. 1, 1. pkt., jf. § 
40, stk. 3, nr. 8, § 42, § 45 og § 62 a, stk. 3, nr. 1 og 4) 

  02 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproble-
mer (§ 51, stk. 1, 2. pkt., jf. § 40, stk. 3, nr. 8, § 42, § 45 og § 62 
a, stk. 3, nr. 1 og 4) 

  92 Betaling (§ 52 og 62 b) 
 2 Statsrefusion 
  01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. Refusion 
 
5.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 
 1 Drift 
  92 Betaling (§ 52 og 62 b) 
 2 Statsrefusion 
  01 Refusion af flygtninge med 100 pct. refusion 
 
BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR 
ÆLDRE 
 
5.30 Ældreboliger 
 1 Drift 
  01 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger 
  05 Lejetab 
  92 Lejeindtægter 
 
5.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 
 1 Drift 

01 Personlig og praktisk hjælp omfattet af frit valg af leverandør 
(hjemmehjælp) (§§ 71, 75c, stk. 6) 

02 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren 
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 selv antager (§ 76) 
03 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (§ 65) 
04 Hjemmesygepleje 
05 Forebyggende hjemmebesøg 
06 Afløsning, aflastning og genoptræning, (jf. Servicelovens § 72, § 

73, § 73a og § 86) 
07 Amtskommunal medfinansiering (§ 131 d) 
08 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemme-

hjælp), (§ 71, jf. §§ 75 c, 75 d og 75 e) for ydelser leveret indtil 
30. april 2004  

  09 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemme-
hjælp), (§ 71, jf. §§ 75 c, 75 d og 75 e) for ydelser leveret fra og 
med 1. maj 2004  

  11 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af 
leverandør (§ 71, jf. § 75 d i lov om social service) 

  92 Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) (§ 82) 
  93 Beboeres betaling for service 
  95 Beboeres særlige servicebetaling (§ 83) 
 2 Statsrefusion 
  01 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 
5.34 Plejehjem og beskyttede boliger 
 1 Drift 
  94 Beboeres betaling for husleje 
  96 Beboeres betaling for el og varme 
 2 Statsrefusion 
  01 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 
 
REVALIDERING 
 
5.38 Beskyttet beskæftigelse 
 1 Drift 
  01 Arbejdsvederlag under beskyttet beskæftigelse (§ 89) 
  02 Amtskommunal medfinansiering (§ 131 d) 
 2 Statsrefusion 
  01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 
5.39 Aktivitets- og samværstilbud 
 1 Drift 
  01 Arbejdsvederlag under aktivitets og samværstilbud (§ 89) 
  02 Amtskommunal medfinansiering (§ 131 d) 
 2 Statsrefusion 
  01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 
5.40 Revalidering 
 1 Drift 

02 Erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser samt job-
indslusningsprojekter (§ 23 i jf. lov nr. 416 af 10. juni 2003 om 
ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats) 

03 Amtskommunal revalideringsindsats (§ 22 i lov om ansvaret for 
styringen af den aktive beskæftigelsesindsats) 

04 Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner m.v. 
05 Løn til personer i skånejob på revalideringsinstitutioner m.v. 
07 Driftsudgifter ifm. uddannelsesaktiviteter (§§ 12 og 47) 
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 2 Statsrefusion 

01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion (§ 48 i 
lov om aktiv socialpolitik) 

02 Refusion af udgifterne til flygtninge i øvrigt med 100 pct. refusion 
03 Refusion af udgifterne til flygtninge med 75 pct. refusion 

 
5.41 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og skånejob 
 1 Drift 

01 Ledighedsydelse efter ustøttet beskæftigelse med 35 pct. refusion (§ 
74 f, stk. 1-3) 

03 Driftsudgifter for personer på ledighedsydelse (§ 32 stk. 1 nr. 2 og 
3, jf. § 32, stk. 2 og §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæf.indsats). 

04 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 100 pct. 
refusion (§ 72) 

05 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 100 pct. 
refusion (§ 72) 

06 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 100 pct. 
Refusion (§72).  

08 Løntilskud til personer i skånejob og handicappede personer med 50 
pct. refusion (§ 63 jf. § 64 stk. 5 og 6 i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats).  

10 Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion (§§ 74 e og 74 h) 
11 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse med 35 pct. 

refusion (§ 74 i) 
12 Driftsudgifter for personer i fleksjob, skånejob og handicappede 

personer (§§ 74, 76-81, 99 og 101 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats).  

13 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refu-
sion (§ 72) 

14 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refu-
sion (§ 72) 

15 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refu-
sion (§ 72) 

16 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 
pct. refusion (§ 75) 

17 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 
pct. refusion (§ 75) 

18 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 35 
pct. refusion (§ 74 a, stk. 1) 

19 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refusion (§ 74 a, stk. 
2-4) 

20 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35 pct. refusion (§ 74 
a, stk. 5 og § 74 f, stk. 4) 

91 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 50 
pct. refusion (§ 104, stk. 1) 

92 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 35 
pct. refusion (§ 104, stk. 2) 

2 Statsrefusion 
02 Refusion af udgifter til ledighedsydelse til flygtninge og løntilskud 

til flygtninge i skånejob med 100 pct. refusion 
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03 Berigtigelser 
04 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til 

selvstændigt erhvervsdrivende med 100 pct. refusion 
05 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud med 50 pct. 

refusion 
06 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 pct. 

refusion 
07 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til 

selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion 
 
 

BOTILBUD TIL PERSONER MED SÆRLIGE SOCIALE 
VANSKELIGHEDER OG BEHANDLING AF MISBRUGERE 
 
5.42 Botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer 
 1 Drift 
  01 Særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og aktivitets- og sam-

værstilbud (§§ 87, stk. 2 og 88, stk. 2, 2. pkt.) 
  02 Udgifter og indtægter vedrørende kvindekrisecentre (servicelo-

vens § 93 a) 
  92 Beboeres betaling (§ 95, stk. 2) 
 2 Statsrefusion 

01 Refusion vedrørende institutioner for personer med særlige soci-
ale vanskeligheder m.v. med 75 pct. refusion (bistandslovens § 
135, stk. 1) 

02 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige soci-
ale problemer med 50 pct. refusion (§ 131, stk. 1) 

  03 Berigtigelser 
  06 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 
5.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 
5.45 Behandling af stofmisbrugere 
 1 Drift 
  01 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover
   (§ 85) 
  02 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover 

 (§ 85 og §93, stk.1) 
  03 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere under 18 år (§ 85) 
  04 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere under 18 år (§ 85 og § 

93, stk. 1, nr. 2) 
  92 Klienters betaling (§ 95, stk. 2) 
 2 Statsrefusion 

01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 
 
RÅDGIVNING 

5.46 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 

 
FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 
 
5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk han-

dicappede m.v.
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 1 Drift 
  02 Botilbud til længerevarende ophold (§ 92) 
  93 Beboeres betaling for service 
  94 Beboeres betaling for husleje 
  95 Beboeres særlige servicebetaling (§ 83) 
  96 Beboeres betaling for el og varme 
 2 Statsrefusion 
  01 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 
5.51 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmme-

de, fysisk handicappede m.v. 
 1 Drift 
  01 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold (§ 93) 
  92 Beboeres betaling (§ 95, stk. 2) 
 2 Statsrefusion 
  01 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 
5.52 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige 

behov 
 1 Drift 
  01 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold (§ 91) 
  03 Amtskommunal medfinansiering (§ 131 d) 
  92 Beboeres betaling (§ 95, stk. 2) 
 2 Statsrefusion 
  01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 
5.53 Kontaktperson- og ledsageordninger 
 1 Drift 
  01 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende på 67 år og 

derover (§ 80) 
  02 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende under 67 år (§ 

80) 
  03 Ledsageordning for personer under 67 år med nedsat funktions-

evne (§§ 31 og 78) 
  04 Kontaktpersonordning for døvblinde (§ 79) 
  05 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funkti-

onsevne (§ 77) 
 2 Statsrefusion 
  01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 
5.54 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring, pasning af 

døende, og pasning af nærtstående. 
 1 Drift 
  01 Støtte til køb af bil mv. (§ 99) 
  02 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj til personer på 67 år og 

derover (§ 97, stk. 1) 
  03 Inkontinens- og stomihjælpemidler til personer på 67 år og der-

over (§ 97, stk. 1) 
  04 Andre hjælpemidler til personer på 67 år og derover (§ 97, stk. 1) 
  05 Forbrugsgoder til personer på 67 år og derover (§ 98, stk. 1) 
  06 Hjælp til boligindretning til personer på 67 år og derover (§ 102) 
  07 Støtte til individuel befordring til personer på 67 år og derover (§ 

103) 
  08 Optiske synshjælpemidler (§ 97, stk. 2, nr. 1) 
  09 Arm- og benproteser (§ 97, stk. 2, nr. 2) 
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  10 Høreapparater (§ 97, stk. 2, nr. 3 og stk. 5) 
  11 Amtskommunal medfinansiering (§ 131 d) 
  12 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj til personer under 67 år 

(§ 97, stk. 1) 
  13 Inkontinens- og stomihjælpemidler til personer under 67 år (§ 97, 

stk. 1) 
  14 Andre hjælpemidler til personer under 67 år (§ 97, stk. 1) 
  15 Forbrugsgoder til personer under 67 år (§ 98, stk. 1) 
  16 Hjælp til boligindretning til personer under 67 år (§ 102) 
  17 Støtte til individuel befordring til personer under 67 år (§ 103) 
  18 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o.lign. ved pasning af 

døende i eget hjem og pasning af nærtstående for personer under 
67 år (§§ 103 a, 104 og  107) 

  19 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder ( §§ 97, stk. 2, nr. 4 og 98, 
stk. 2) 

  20 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o. lign. ved pasning 
af døende i eget hjem og pasning af nærtstående for personer 
fyldt 67 år (§§ 103 a, 104 og 107) 

  91 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil m.v. til personer 
på 67 år og derover ydet før 1.1 2002 (§ 99) 

  92 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil m.v. til personer 
under 67 år ydet før 1.1 2002 (§ 99) 

  93 Tilbagebetaling af hjælp til boligindretning til personer på 67 år 
og derover ( § 102, stk. 4) 

  94 Tilbagebetaling af hjælp til boligindretning til personer under 67 
år (§ 102, stk. 4) 

  95 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv. ydet efter 1.1. 
2002 (§ 99) 

 2 Statsrefusion 
  01 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion 
  03 Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. refusion 
5.55 Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende 
 1 Drift 
  02 Botilbud til længerevarende ophold (§ 92) 
  93 Beboeres betaling for service 
  94 Beboeres betaling for husleje 
  95 Beboeres særlige servicebetaling (§ 83) 
  96 Beboeres betaling for el og varme 
 2 Statsrefusion 
  01 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 
5.56 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for sindslidende 
 1 Drift 
  01 Amtskommunale botilbud til midlertidigt (§ 93) 
  92 Beboeres betaling (§ 95, stk. 2) 
 2 Statsrefusion 
  01 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 
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INTRODUKTIONSPROGRAM MV. FOR UDLÆNDINGE 

5.60 Introduktionsprogram m.v.  
 1 Drift   

01 Introduktionsprogram 
02 Udgifter til danskundervisning for øvrige kursister 
90 Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogram-

met, som kommunen har overtaget ansvaret for før den 1. juli 
2002 (§ 45, stk. 4, i integrationsloven). 

91 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse (§14, stk. 2, i lov om 
danskuddannelse til voksne udlændinge) 

92 Tilskud for udlændinge, der modtager tilbud efter § 23 under 
introduktionsprogrammet (§ 45, stk. 5, stk. 7-8 og stk. 10-11 i 
integrationsloven) og/eller modtager danskuddannelse efter § 21 i 
integrationsloven. 

93 Tilskud for udlændinge, der modtager danskuddannelse under 
introduktionsprogrammet (§ 45, stk. 14, i integrationsloven) 

94 Tilskud for udlændinge, der modtager særskilt tilrettelagt dansk-
uddannelse eller tilskud for udlændinge i ordinær beskæftigelse, 
der modtager særligt tilrettelagt danskuddannelse og/eller opkva-
lificerende forløb (§ 45, stk. 15-16, i integrationsloven). 

95 Resultattilskud for udlændinge, der har bestået en danskprøve 
eller kommer i ordinær beskæftigelse, samt overgangstilskud i 
2004 (§ 45, stk. 17 og stk. 19, i integrationsloven). 

96 Tilskud til danskuddannelse for øvrige kursister. 
97 Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogram-

met, som kommunen har overtaget ansvaret for den 1. juli 2002 
eller senere (§ 45, stk. 4, i integrationsloven) 

98 Berigtigelser 
5.61 Introduktionsydelse 
 1 Drift 

 01 Ydelse til udlændinge, som kommunen har overtaget ansvaret for 
før den 1. juli 2002 (nedlægges pr. 1. jaunuar 2006) 

 03 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge, som kommunen har 
overtaget ansvaret for før den 1. juli 2002 (nedlægges 1 januar 
2006) 

 04 Ydelse til udlændinge, som kommunen har overtaget ansvaret for 
den 1. juli 2002 eller senere 

 05 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge, som kommunen har 
overtaget ansvaret for den 1. juli 2002 eller senere 

  90 Tilbagebetaling vedrørende ydelse med 75 pct. refusion 
  91 Tilbagebetaling vedrørende ydelse med 100 pct. refusion  
  92 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde med 75 pct. 

refusion 
  93 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde med 100 pct. 

refusion 
 2 Statsrefusion 
  01 Refusion vedrørende introduktionsydelse for udlændinge, som 

kommunen har overtaget ansvaret for før den 1. juli 2002 
  03  Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde for udlændinge, som 

kommunen har overtaget ansvaret for før den 1. juli 2002 
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6 Administration m.v. 
 
POLITISK ORGANISATION 
 
6.40 Fælles formål 
6.41 Kommunalbestyrelses- og amtsrådsmedlemmer 
6.42 Kommissioner, råd og nævn 
 2 Statsrefusion 
  01 Refusion vedrørende abort- og sterilisationssamråd m.v. 
6.43 Valg m.v. 
 1 Drift 
  01 Fælles formål 
  02 Folketingsvalg 
  03 Kommunale valg 
 
ADMINISTRATIV ORGANISATION 
 
6.50 Administrationsbygninger 
6.51 Sekretariat og forvaltninger 
 1 Drift 
  90 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne 

95 Administrationsudgifter overført til drifts- og anlægsarbejder  
  vedrørende motorveje, hovedlandeveje og kommunale veje  

  97 Gebyrer for byggesagsbehandling  
  98 Administrationsvederlag vedrørende havne 
 
DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER 
 
6.60 Indtægter efter forskellige love 
6.61 Indtægter fra systemeksport 
6.62 Erhvervsfremme og turisme 
6.63 Særlige udgifter 
6.64 Sammenlægnings- og forberedelsesudvalg 
 1 Drift 
  01 Medlemmer af sammenlægnings- og forberedelsesudvalg 
  02 Sekretariatsbistand m.v.  
 
 
LØNPULJER 
 
6.70 Lønpuljer 
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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.  
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DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE-
BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 
 
5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, 
netværksplejefamilier, egne værelser, kollegier og kollegielignende opholds-
steder samt opholdssteder for børn og unge, jf. § 49 i lov om social service. 

Det bemærkes, at udgifter til dagtilbud og klubtilbud til børn og unge efter §§ 
7, 16, 19 og 23 i lov om social service, der er anbragt i plejefamilier og op-
holdssteder for børn og unge ikke registreres på denne funktion, men på de 
relevante funktioner under hovedfunktionen Dagpleje, daginstitutioner og 
klubber for børn og unge. 

Udgifter vedrørende botilbud til midlertidigt ophold for personer på 18/23 år og 
derover med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige 
sociale problemer efter § 91 i lov om social service registreres ikke her, men på 
funktion 5.52 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold til personer med 
særlige behov. 

Det bemærkes endvidere, at udgifter vedrørende behandling af stofmisbrugere 
registreres på funktion 5.45. 

Amtskommunerne registrerer udgifter til ydelser, der indgår som et led i et 
døgnophold for børn og unge i plejefamilier og opholdssteder, jf. § 40 b i lov 
om social service, sammen med udgifterne til selve døgnopholdet på de rele-
vante driftsgrupperinger på funktion 5.20. 

Det bemærkes, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes under et døgnop-
hold i familiepleje eller opholdssteder og indgår som en del af selve døgnop-
holdet, jf. § 40 b, stk. 2 i lov om social service, registreres sammen med udgif-
ten til selve døgnopholdet på de relevante driftsgrupperinger på funktion 5.20. 

Udgifter til lommepenge og arbejdsvederlag, samt køb af gaver, undervisning, 
fritidsaktiviteter mv. til børn og unge registreres på de relevante driftsgruppe-
ringer under art 5.2. I det omfang aflønninger af plejefamilier ikke registreres 
med art 1.0 Løn skal aflønning registreres med art 4.0 Tjenesteydelser uden 
moms. 

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
01 Plejefamilier (§ 49, stk. 1) 

Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjem-
met i plejefamilier efter § 49, stk. 1, jf. § 40, stk. 3, nr. 8, § 42 og § 45 
i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til 
døgnophold i plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 62 a, stk. 3, nr. 
1 i lov om social service. Desuden registreres her udgifter til udslus-
ningsophold i plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 62 a, stk. 3, nr. 
4 i lov om social service. 

02 Netværksplejefamilier (§ 49, stk. 2) 
Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjem-
met i plejefamilier efter § 49, stk. 2, jf. § 40, stk. 3, nr. 8, § 42 og § 45 
i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnop-
hold i plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 62 a, stk. 3, nr. 1 i lov 
om social service. Desuden registreres her udgifter til udslusningsop-
hold i plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 62 a, stk. 3, 
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nr. 4 i lov om social service. 
 

03 Opholdssteder (§ 49, stk. 5) 
Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjem-
met i opholdssteder efter § 49, stk. 5, jf. § 40, stk. 3, nr. 8, § 42 og § 
45 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til 
døgnophold i socialpædagogiske opholdssteder for 18-22-årige unge, 
jf. § 62 a, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres her 
udgifter til udslusningsophold i socialpædagogiske opholdssteder for 
18-22-årige unge, jf. § 62 a, stk. 3, nr. 4 i lov om social service. 

04 Kost- og efterskoler (§ 49, stk. 5)  
Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for 
hjemmet i kost- og efterskoler, herunder højskoler og husholdnings-
skoler, efter § 49, stk. 5, jf. § 40, stk. 3, nr. 8, § 42, og § 45 i lov om 
social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i 
kost- og efterskoler for 18-22-årige unge, jf. § 62 a, stk. 3, nr. 1 i lov 
om social service. Desuden registreres her udgifter til udslusningsop-
hold i kost- og efterskoler for 18-22-årige unge, jf. § 62 a, stk. 3, nr. 4 
i lov om social service. Det bemærkes, at udgifter til økonomisk støtte 
til ophold på kost- og efterskoler efter § 40, stk. 4 i lov om social ser-
vice, registreres på gruppering 1 på funktion 5.21. 

05 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder (§ 49, stk. 4)  
Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjem-
met i egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder efter 
§ 49, stk. 4, jf. § 40, stk. 3, nr. 8, § 42 og § 45 i lov om social service. 
Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i egne værelser, kol-
legier og kollegielignende opholdssteder for 18-22-årige unge, jf. § 
62 a, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres her 
udgifter til udslusningsophold i egne værelser, kollegier og 
kollegielignende opholdssteder for 18-22-årige unge, jf. § 62 a, stk. 3, 
nr. 4 i lov om social service. 

06 Skibsprojekter mv. (§ 49) 
Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for 
hjemmet i skibsprojekter mv. efter § 49, jf. § 40, stk. 3, nr. 8, § 42 og 
§ 45 i lov om social service, herunder udgifter til andre typer af op-
holdssteder, der ikke er registreret på gruppering 01-05. Endvidere 
registreres her udgifter til døgnophold i skibsprojekter mv. for 18-22-
årige unge, jf. § 62 a, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden re-
gistreres her udgifter til udslusningsophold i skibsprojekter mv. for 
18-22-årige unge, jf. § 62 a, stk. 3, nr. 4 i lov om social service. 

07 Advokatbistand (§ 60) 
Her registreres udgifter til advokatbistand til forældremyndighedens 
indehaver og den unge, der er fyldt 15 år i forbindelse med sager om 
anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, tvangsmæssige under-
søgelser mv., jf. § 60 i lov om social service. 

 

92  Betaling (§ 52 og § 62 b) 
Her registreres forældres og barnets eller den unges betaling for 
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døgnopholdet i plejefamilier og opholdssteder, jf. § 52 i lov om social 
service, samt den unges betaling for udslusningsophold i plejefamilier 
og opholdssteder, jf. § 62 b i lov om social service. 

 
5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende forebyggende 
foranstaltninger for børn og unge, herunder til unge fra 18 til 22 år, jf. § 40, stk. 
3, nr, 1-7 og 9-10, § 40 stk. 4 og 5, § 40 a og § 62 a, stk. 2 og stk. 3, nr. 2 og 3 i 
lov om social service. 

Det bemærkes, at amtskommunerne registrerer udgifter til forebyggende foran-
staltninger, der indgår som et led i et døgnophold for børn og unge, jf. § 40 b i 
lov om social service, sammen med udgifterne til selve døgnopholdet, dvs. på 
de relevante grupperinger på funktionerne 5.20, 5.23 og 5.24. 

Det bemærkes endvidere, at udgifter vedrørende ophold i dag- og klubtilbud 
efter §§ 7, 16, 19 og 23 i lov om social service ikke registreres på denne funkti-
on, men på de relevante funktioner under hovedfunktionen DAGPLEJE, DAG-
INSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE. Udgifter til øko-
nomisk støtte til børns og unges ophold i dagtilbud og klubtilbud efter § 40, stk. 
4 i lov om social service skal ikke registreres på funktion 5.21, men på funktion 
5.10 Fælles formål. 

Udgifter til lommepenge og arbejdsvederlag, samt køb af gaver, undervisning, 
fritidsaktiviteter mv. til børn og unge registreres på de relevante driftsgruppe-
ringer under art 5.2. I det omfang aflønninger af plejefamilier ikke registreres 
med art 1.0 Løn skal aflønning registreres med art 4.0 Tjenesteydelser uden 
moms. 

Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
01 Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold (§ 40, 

stk. 3, nr. 1) 
Her registreres udgifter til konsulentbistand med hensyn til barnets el-
ler den unges forhold, jf. § 40, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. 

02 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 40, stk. 3, nr. 2) 
Her registreres udgifter til praktisk, pædagogisk eller anden støtte i 
hjemmet, jf. § 40, stk. 3, nr. 2 i lov om social service. 

03 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer 
(§ 40, stk. 3, nr. 3) 

Her registreres udgifter til familiebehandling eller behandling af bar-
nets eller den unges problemer, jf. § 40, stk. 3, nr. 3 i lov om social 
service. 

04 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den 
unge og andre medlemmer af familien (§ 40, stk. 3, nr. 4) 

Her registreres udgifter til døgnophold for både forældremyndighe-
dens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af famili-
en på døgninstitutioner, i plejefamilier, på andre godkendte opholds-
steder eller botilbud godkendt af amtskommunen, jf. § 40, stk. 3, nr. 4 
i lov om social service. 

05 Aflastningsordninger (§ 40 stk. 3, nr. 5) 
Her registreres udgifter til aflastningsordninger i netværksplejefamili-
er, i plejefamilier, i kommunale døgntilbud, på døgninstitutioner eller 
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på godkendte opholdssteder, jf. § 40, stk. 3, nr. 5 i lov om social ser-
vice. Det bemærkes, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes un-
der et døgnophold og indgår som en del af selve døgnopholdet, jf. § 
40 b, stk. 2 i lov om social service, registreres sammen med udgiften 
til selve døgnopholdet på de relevante driftsgrupperinger på funktio-
ner 5.20 og 5.23. 

06 Personlig rådgiver (§ 40, stk. 3, nr. 6 og § 62 a, stk. 2 og § 62 a, stk. 3, 
nr. 2) 

Her registreres udgifter til personlig rådgiver for børn og unge, jf. § 
40, stk. 3, nr. 6, samt for unge 18-22-årige, jf. § 62 a, stk. 2 og § 62 a, 
stk. 3, nr. 2 i lov om social service. 

07 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 40, stk. 3, nr. 7 og § 62 a, 
stk. 2 og § 62 a, stk. 3, nr. 3) 

Her registreres udgifter til fast kontaktperson for børn og unge, jf. § 
40, stk. 3, nr. 7 i lov om social service, samt for 18-22-årige, jf. § 62 
a, stk. 2 og § 62 a, stk. 3, nr. 2.  

08 Fast kontaktperson for hele familien (§ 40, stk. 3, nr. 7 ) 
Her registreres udgifter til fast kontaktperson for hele familien, jf. § 
40, stk. 3, nr. 7 i lov om social service.  

09 Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for 
den unge (§ 40, stk. 3, nr. 9) 

Her registreres udgifter til formidling af praktiktilbud hos en offentlig 
eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbeta-
ling af godtgørelse til den unge, jf. § 40, stk. 3, nr. 9 i lov om so-
cial service.10 Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, be-
handling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 40, stk. 3, nr. 10) 

Her registreres udgifter til anden hjælp der har til formål at yde råd-
givning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte, jf. § 40, stk. 3, 
nr. 10 i lov om social service.  

11 Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter § 
40, stk. 3 eller økonomisk støtte, hvis støtte erstatter en ellers mere ind-
gribende og omfattende foranstaltning efter stk. 3 (§ 40, stk. 4) 

Her registreres udgifter til økonomisk støtte til udgifter i forbindelse 
med foranstaltninger efter stk. 3 eller økonomisk støtte, hvis støtte er-
statter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning efter 
stk. 3, jf. § 40, stk. 4 i lov om social service.  

12  Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for hjem-
met, at fremskynde en hjemgivelse og til en stabil kontakt mellem for-
ældre og børn under anbringelsen(§ 40, stk.5) 

Her registreres udgifter til økonomisk støtte udgifter, der bevirker, at 
en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, at en hjemgivelse kan 
fremskyndes, samt til udgifter, der i væsentlig grad kan bidrage til en 
stabil kontakt mellem forældre og børn under et eller flere børns an-
bringelse uden for hjemmet, jf. § 40, stk. 5 i lov om social service. 

13 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et 
barns eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet (§ 40 a) 

Her registreres udgifter til støtteperson til forældremyndighedens in-
dehaver i forbindelse med et barns eller en ung kvinde/mands 
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anbringelse uden for hjemmet, jf. § 40 a i lov om social service. 

14 Amtskommunal medfinansiering (§ 131 d) 
Her registreres amtskommunernes udgifter til medfinansiering af ud-
gifter til en kommunal opgaveløsning inden for forebyggende foran-
staltninger for børn og unge, som er alternative tilbud til grundtakstfi-
nansierede tilbud 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 medfi-
nansiering efter § 131 d i lov om social service. 

 

5.23 Døgninstitutioner for børn og unge 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende amtskommuna-
le, kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt 
uden for hjemmet efter § 40, stk. 3, nr. 8, § 42 og § 45 i lov om social service, 
jf. § 51 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnop-
hold i døgninstitutioner for 18-22-årige, jf. § 62 a, stk. 3, nr. 1 i lov om social 
service. Desuden registreres udgifter til udslusningsophold i døgninstitutioner 
for 18-22-årige, jf. § 62 a, stk. 3, nr. 4 i lov om social service. 

Budgetter og regnskaber for de selvejende institutioner, som amtskommunen 
har indgået driftsoverenskomst med, udformes efter de samme regler som for 
de amtskommunale og kommunale institutioner, jf. indledningen til hovedkon-
to 5. 

Udgifter til sikrede døgninstitutioner registreres ikke på denne funktion, men 
på funktion 5.24. 

Det bemærkes, at udgifter til dagtilbud og klubtilbud til børn og unge efter §§ 
7, 16, 19 og 23 i lov om social service, der er anbragt på døgninstitutioner for 
børn og unge ikke registreres på denne funktion, men på de relevante funktio-
ner under hovedfunktionen Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og 
unge. 

Det bemærkes desuden, at udgifter vedrørende botilbud til personer på 18/23 år 
og derover med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 92 i lov om 
social service registreres på funktionerne 5.50 og 5.55. 

Udgifter vedrørende svangre- og mødrehjem registreres ikke på denne funkti-
on, men sammen med de øvrige udgifter til botilbud til voksne efter § 93 i lov 
om social service på funktionerne 5.51 og 5.56. 

Det bemærkes endvidere, at udgifter vedrørende behandling af stofmisbrugere 
registreres på funktion 5.45. 

Amtskommunerne registrerer udgifter til ydelser, der indgår som et led i et 
døgnophold for børn og unge på døgninstitutioner, jf. § 40 b i lov om social 
service, sammen med udgifterne til selve døgnopholdet på de relevante drifts-
grupperinger på funktion 5.23. 

Det bemærkes, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes under et døgnop-
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hold i døgninstitutioner og indgår som en del af selve døgnopholdet, jf. § 40 b, 
stk. 2 i lov om social service, registreres sammen med udgiften til selve døgn-
opholdet på de relevante driftsgrupperinger på funktion 5.23. 

Lommepenge og arbejdsvederlag til børn og unge registreres på de relevante 
driftsgrupperinger under art 5.2. 

Der er autoriseret to driftsgrupperinger til registrering af udgifter til henholds-
vis døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne, jf. § 51, stk. 1, 1. pkt. i lov om social service, og til 
døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer, jf. § 51, stk. 
1, 2. pkt. i lov om social service. 

Der er endvidere autoriseret en driftsgruppering til registrering af forældres og 
barnets eller den unges betaling for opholdet på døgninstitutioner, jf. § 52 i lov 
om social service, samt den unges betaling for ophold på døgninstitutioner, jf. § 
62 b i lov om social service. 

 
5.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende sikrede døgnin-
stitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en 
døgninstitution. Ved en sikret afdeling forstås en afdeling, hvis yderdøre og 
vinduer kan være konstant aflåst. Sikrede døgninstitutioner og afdelinger skal 
godkendes af Socialministeriet efter indstilling fra amtskommunen (jf. § 3 i 
Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 14. december 2004 om magtan-
vendelse m.v. i døgninstitutioner for børn og unge og i opholdssteder for børn 
og unge for flere end 4 personer). 
 
Der er autoriseret en driftsgruppering til registrering af forældres og barnets 
eller den unges betaling for opholdet på døgninstitutioner, jf. § 52 i lov om 
social service, samt den unges betaling for ophold på døgninstitutioner, jf. § 62 
b i lov om social service. 
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BOTILBUD TIL PERSONER MED SÆRLIGE SOCIALE VAN-
SKELIGHEDER OG BEHANDLING AF MISBRUGERE 
 
Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botil-
bud til personer med særlige sociale problemer og behandling af misbrugere 
mv. 
 
5.42 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til 
personer med særlige sociale problemer, herunder vedrørende tilbud til dagkli-
enter i forbindelse med boformen, jf. § 94 i lov om social service.  
Endvidere registreres her udgifter til personlig hjælp, pleje og omsorg mv. efter 
§ 71-73 a til personer med særlige sociale problemer i forbindelse med botil-
buddet, jf. § 81 i lov om social service. 
Desuden registreres udgifter til tilbud af behandlingsmæssig karakter efter § 86 
til personer med særlige sociale problemer i forbindelse med botilbuddet, som 
ydes i tilknytning til de særlige sygeafdelinger, jf. § 81 i lov om social service. 
Endvidere registreres her udgifter til særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til 
personer med særlige sociale problemer i forbindelse med botilbuddet, jf. § 87,  
stk. 2 i lov om social service.  
Endelig registreres her udgifter til aktivitets- og samværstilbud til personer med 
særlige sociale problemer i forbindelse med botilbuddet, jf. § 88, stk. 2, 2. pkt. i 
lov om social service. 
 
Det bemærkes, at udgifter i forbindelse med botræning herunder i form af en 
udslusningsbolig uden for institutionen og til den efterfølgende 
hjælp/opfølgende indsats til personer, der er fraflyttet botilbuddet, også regi-
streres her. 
 
Udgifter til personlige fornødenheder (lommepenge), jf. § 3, stk. 2 i Socialmi-
nisteriets "Bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens 
kapitel 18, samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 92", registreres 
under art 5.2.  
Udgifter til arbejdsdusør til personer, som deltager i særligt tilrettelagte be-
skæftigelsesforløb, jf. § 89 i lov om social service og § 2 i Socialministeriets 
"Bekendtgørelse om aflønning mv. og støtte til befordringsudgifter i beskyttet 
beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsestilbud og i aktivitets- og sam-
værstilbud", registreres ligeledes under art 5.2. 
 
På funktionen er der autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
01  Særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud 

(§§ 87, stk. 2 og 88, stk. 2, 2. pkt.) 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende særligt tilrettelagte be-
skæftigelsesforløb til personer med særlige sociale problemer i forbin-
delse med botilbuddet, jf. § 87, stk. 2 i lov om social service.  
Endvidere registreres her udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- 
og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer i forbin-
delse med botilbuddet, jf. § 88, stk. 2, 2. pkt. i lov om social service. 

02 Kvindekrisecentre (§ 93 a) 
    Her registreres indtægter og udgifter til kvindekrisecentre, jf. Service-
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 lovens § 93 a. 
92 Beboeres betaling (§ 95, stk. 2) 

Her registreres beboernes betaling for kost, logi m.v., jf. § 95, stk. 2 i 
lov om social service. 

 
5.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende ambulant be-
handling og døgnbehandling af alkoholskadede efter sygehuslovens § 16. Det 
bemærkes, at den alkoholbehandling, som finder sted på sygehusafdelinger, 
registreres på hovedkonto 4. 
 
5.45 Behandling af stofmisbrugere 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende behandling af 
stofmisbrugere, jf. § 85 i lov om social service. Udgifterne til behandling af 
stofmisbrugere omfatter såvel udgifter til døgnbehandling, hvor behandlingen 
foregår i boformer til midlertidigt ophold, jf. § 93, stk. 1, nr. 2 i lov om social 
service, som udgifter til dagtilbud eller ambulant behandling. 

På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje og omsorg mv. 
samt til tilbud af behandlingsmæssig karakter efter §§ 71-73 a og 86 som ydes i 
forbindelse med botilbuddet, jf. § 81 i lov om social service. 

På funktionen registreres endvidere udgifter og indtægter vedrørende beskyttet 
beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud i forbindelse med behandling af 
stofmisbrugere, jf. §§ 87 og 88 i lov om social service. 

Udgifter til personlige fornødenheder (lommepenge), jf. § 3, stk. 2 i Socialmi-
nisteriets "Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens 
kapitel 18, samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 92", registreres 
under art 5.2. Udgifter til aflønning af personer i beskyttet beskæftigelse og i 
beskæftigelse i aktivitets- og samværstilbud, jf. § 89 i lov om social service og 
§§ 1 og 3 i Socialministeriets "Bekendtgørelse om aflønning m.v. og støtte til 
befordringsudgifter i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigel-
sestilbud og i aktivitets- og samværstilbud", registreres ligeledes under art 5.2. 

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
01 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 85) 
  Her registreres udgifter til dagbehandling eller ambulant behandling af 

stofmisbrugere på 18 år eller derover, jf. § 85 i lov om social service. 
Udgifter til dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere afholdes endeligt af 
amtskommunerne, jf. § 130, stk. 2, nr. 1 i lov om social service. Ambu-
lant behandling er i modsætning til døgnbehandling karakteriseret ved, 
at behandlingen finder sted i tilknytning til personens sædvanlige miljø. 

  Udgifter til beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud 
efter §§ 87 og 88 i forbindelse med dagbehandlingstilbud til stofmis-
brugere registreres ligeledes her. 

02 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 85 og § 
93, stk. 1) 

Her registreres udgifter til døgnbehandling af stofmisbrugere på 18 år 
og derover, jf. §§ 85 og 93, stk. 1 i lov om social service. Udgifter til 
døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere er omfattet af reglerne om 
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grundtakstfinansiering, jf. § 131 c, stk. 1 i lov om social service. Døgn-
behandling er en intensiv behandling, som foregår væk fra personens 
sædvanlige miljø, og hvor personen samtidig tager bopæl på behand-
lingsstedet. Udgifter til behandling i form af Half-way-houses, som 
indgår som en del af et døgnbehandlingstilbud, registreres ligeledes her. 

  Udgifter til personlig hjælp, pleje og omsorg mv. samt til tilbud af be-
handlingsmæssig karakter efter §§ 71-73 a og 86 i lov om social service 
i forbindelse med døgnbehandlingstilbuddet registreres ligeledes her. På 
denne gruppering registrerer amtskommunerne endvidere udgifter til 
hjemmesygepleje efter lov om hjemmesygeplejerskeordninger i forbin-
delse med døgnbehandlingen. 

  Endelig registreres her udgifter til beskyttet beskæftigelse og aktivitets- 
og samværstilbud efter §§ 87 og 88 i lov om social service i tilknytning 
til døgnbehandlingstilbuddet. 

03 Dagbehandlingtilbud til stofmisbrugere under 18 år (§ 85, stk. 3)  
 Her registreres udgifter til døgnbehandling af stofmisbrugere under 18 

år, jf. § 85, stk. 3 i serviceloven. På grupperingen registreres udgifter 
forbundet med behandling af de unge, som er omfattet af den såkaldte 
behandlingsgaranti for stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde. 

 
04 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere under 18 år (§ 85, stk. 3) 
 Her registreres udgifter til døgnbehandling af stofmisbrugere under 18 

år, jf. § 85, stk. 3 i serviceloven. På grupperingen registreres udgifter 
forbundet med behandling af de unge, som er omfattet af den såkaldte 
behandlingsgaranti for stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde. 

 
92 Klienters betaling (§ 95, stk. 2) 
  Her registreres indtægter i form af klienters betaling for ophold i bo-

former efter § 93, stk. 1, nr. 2, jf. § 95, stk. 2 i lov om social service. 

 
 
RÅDGIVNING 
 
5.46 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende rådgivningsin-
stitutioner, herunder lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og 
videnscentre for børn og unge, jf. § 34 i lov om social service, samt børnepsy-
kiatrisk rådgivning, der ikke er en sygehusydelse. Rådgivning, der udgår fra 
den centrale forvaltning, registreres på hovedkonto 6. 
 
På funktionen registreres endvidere udgifter og indtægter vedrørende hjælpe-
middelcentraler, herunder indkøb af hjælpemidler, f.eks. i forbindelse med 
etablering og drift af hjælpemiddeldepoter. 
 
Ved overførsel til en institution inden for kommunen registreres transaktionen 
som en intern afregning, dvs. ved plus/minusposteringer på de eksterne arter 
eller ved anvendelse af de interne arter under hovedart 9. 
 
Det bemærkes, at udgifter til Dansk Hjælpemiddel Institut og til Blindeinsti-
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henhold til byggelovgivningen. Gebyrerne registreres under art 7.9. 
 
98 Administrationsvederlag vedrørende havne 

Her registreres vederlag fra staten vedrørende administration af havne. 
Vederlaget registreres under art 7.6. 

 
 
DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER 
 
6.60 Indtægter efter forskellige love 
På denne funktion registreres indtægter fra forskellige afgifter knyttet til næ-
ringslivet, f.eks. restaurationsafgifter, kioskafgifter, afgifter af spilleautomater 
samt gebyrer for hyrevognsbevillinger. 
 
6.61 Indtægter fra systemeksport 
På denne funktion registreres indtægter vedrørende systemeksport. Kommu-
nens administrationsudgifter i forbindelse med systemeksport registreres på 
funktion 6.51. 
 
6.62 Erhvervsfremme og turisme 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende erhvervsfrem-
mende aktiviteter, f.eks. erhvervstilskud, tilskud til erhvervsforeninger og er-
hvervsråd samt turisme. 
 
Tilskud til teknologiske informationscentre registreres på funktionen. 
 
Endvidere registreres EU-tilskud til erhvervsfremmeprogrammer samt udbe-
talinger i tilknytning hertil. 
 
Kommunens administrationsudgifter i forbindelse med erhvervsfremme regi-
streres på funktion 6.51. 
 
6.63 Særlige udgifter 
På denne funktion registreres forskellige former for udgifter, herunder kontin-
genter til foreninger m.v., eksempelvis Kommunernes Landsforening, Amts-
rådsforeningen i Danmark, Kommuneforeninger, Dansk Byplanlaboratorium og 
internationale sammenslutninger eller foreninger. 
 
6.64 Sammenlægnings- og forberedelsesudvalg 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter, der er konstaterbare og 
entydigt kan henføres til sammenlægningsudvalg, jf.  Lov nr. 540 af 24. juni 
2005 om revision af den kommunale inddeling (Inddelingsloven), og forbere-
delsesudvalg, jf. Lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner, nedlæggelse af 
amtskommuner, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfælles-
skab (Regionsloven). Det gælder blandt andet de kommunale og amtskommu-
nale bidrag jf. Inddelingslovens § 32 og Regionslovens § 65. 
 
Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
01 Medlemmer af sammenlægnings- og forberedelsesudvalg  

Her registreres indtægter og udgifter til vederlag til medlemmerne af 
sammenlægningsudvalg, jf. Inddelingsloven § 17, og vederlag til med-
lemmerne af forberedelsesudvalgene, jf. Regionsloven § 50. 
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02 Sekretariatsbistand mv. 
Her registreres indtægter og udgifter vedr. sekretariatsbetjeningen af 
sammenlægnings- og forberedelsesudvalg.    

 
LØNPULJER 
 
6.70 Lønpuljer 
Denne funktion benyttes til budgettering af udgifterne vedrørende særlige over-
enskomstmæssige lønpuljer, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse, 
f.eks. lokal- og cheflønspuljer. Udgifterne overføres til de respektive funktio-
ner, når puljerne fordeles. Det bemærkes, at øvrige udgifter til løn, herunder 
f.eks. udgifter til vikarer, over/merarbejde m.v., skal registreres på de funktio-
ner, som udgifterne vedrører. 




