
 
 
 
Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl.

Dato: 23. december 2004 
Kontor: 1.ø.kt. 
J.nr.: 2004-2481-4  
Sagsbeh.: jsn 
Fil-navn:  

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amts-
kommuner, samt 28. omgang rettelsessider (moms) 
 
I følgende skrivelse orienteres om ændringer i Budget- og regnskabssystemet som 
følge af revideret bekendtgørelse om den kommunal og amtskommunale momsudlig-
ningsordning, der træder i kraft 1. januar 2005. Samtidig præciseres reglerne om 
artskontering på anbringelsesområdet. Følgende behandles nedenfor:  
 

1. Undtagelse af kommunale momsudgifter i forbindelse med udgifter på funktion 
5.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, gruppering 01 Personlig 
og praktisk hjælp fra refusion i momsudligningsordningen. 

2. Præcisering af reglerne for refusion af indirekte momsudgifter i forbindelse med 
udgifter på funktion 5.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge og 
5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.  

 
 
Ad 1. Undtagelse af 5.32, gruppering 01 fra momsudligningsordningen 
 
Det er besluttet at undtage de kommunale momsudgifter, der vedrører produktion af 
personlig og praktisk hjælp efter servicelovens § 71 og som er omfattet af frit-valgs-
ordningen på ældreområdet for refusion i udligningsordningen.   
 
Baggrunden er, at der i forlængelse af implementering af Socialministeriets regelsæt 
om frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp efter servicelovens § 71 i 
sommeren 2004 har været kritik af den momsmæssige håndtering af de private leve-
randørers manglende mulighed for momsafløftning. I samarbejde mellem Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet og Socialministeriet blev der med virkning fra 1. maj 2004 indført 
nye regler, som betyder, at de private leverandører bliver kompenseret med 2 pct. af 
prisen ved levering af ydelser efter § 71, og at kommuner og amter samtidig kunne 
fratrække de indirekte momsudgifter over positivlisten.  
 
Disse ændringer blev kommunerne orienteret om i breve af 13. maj 2004 og 1. juni 
2004 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet, samt ved Socialmini-
steriets vejledning nr. 77 af 31. august 2004 om frit valg af leverandør af personlig og 
praktisk hjælp.  
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Ordningen er kritiseret fra flere sider, herunder en række private leverandører af hjem-
mehjælp og brancheorganisationer for ikke i tilstrækkelig grad, at sikre lige konkurren-
ce mellem offentlige og private leverandører af personlig og praktisk hjælp. Det skyl-
des, at kompensationsordningen ikke kompenserer de private leverandører i en grad, 
som svarer til de offentlige leverandørers adgang til at få afløftet de faktiske momsud-
gifter ved levering af personlig og praktisk hjælp. Dette har især været gældende i for-
bindelse med produktionen af hjemmehjælpsydelser produceret uden for hjemmet som 
f.eks. tøjvask og mad.  
 
Da problemstillingen potentielt vedrører alle momsfrie områder, vurderes det nødven-
digt at få etableret en ordning, der sikrer en generel momsmæssige ligestilling mellem 
kommunale og private leverandører. Spørgsmålet har derfor været drøftet i gruppen af 
kontaktpersoner vedrørende momsspørgsmål og der var enighed om at finde en lang-
tidsholdbar løsningsmodel.  
 
En permanent løsning, der sikrer momsmæssig ligestilling mellem kommunale og pri-
vate producenter af personlig og praktisk hjælp visiteret efter servicelovens § 71, er 
derfor at undtage momsudgifterne ved kommunal produktion fra udligningsordningen. 
På den måde opnår hverken de private eller de kommunale leverandører fradrag for 
momsudgifter. 
 
Denne ordning erstatter fra 1. januar 2005 den hidtidige refusionsordning af momsud-
gifter over positivlisten af regninger fra de private leverandører fra 1. maj 2004. 
 
Endvidere skal nævnes, at Udliciteringsrådet i sin rapport om konkurrenceudsættelse 
af velfærdsydelser fra september 2004 har anbefalet, at de konkurrencemæssige 
skævheder, der er opstået mellem offentlige og private leverandører på momsfrie om-
råder, som bl.a. hjemmehjælpsområdet, bliver afhjulpet.   
 
Konteringsregler 
 
Undtagelse af kommunale udgifter til moms til personlig og praktisk hjælp efter § 71 og 
omfattet af frit leverandørvalg indebærer, at udgifterne entydigt kan identificeres i den 
kommunale kontoplan. Dette er imidlertid ikke tilfældet i dag. På funktion 5.32 registre-
res på gruppering 01 en del af hjemmehjælpen, men det formodes, at der også regi-
streres hjemmehjælp efter servicelovens § 71 på andre grupperinger på funktionen. 
Bl.a. indgår der visiterede ydelser efter servicelovens § 71 i de integrerede plejeordnin-
ger.  
 
Der eksisterer endvidere en række private momsregistrerede virksomheder, der fortsat 
kan levere særlige ydelser på hjemmehjælpsområdet. Konteringsreglerne skal derfor 
justeres af hensyn til kommunernes mulighed for fortsat at kunne afløfte momsudgifter-
ne af disse udgifter.   
 
Der gennemføres således følgende ændringer i konteringsreglerne på 5.32.  
 

• Det præciseres i konteringsreglerne i Budget- og regnskabssystem for kommu-
ner og amtskommuner, afsnit 4.5.4, at kommunale udgifter til visiteret personlig 
og praktisk hjælp efter servicelovens § 71 og omfattet af frit valgsordningen - 
inklusiv integrerede plejeordninger – skal registreres på funktion 05.32, gruppe-
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ring 01 Personlig og praktisk hjælp, såfremt udgifterne ikke kan opdeles på de 
enkelte områder.    

• Udgifter afholdt til afløsning, aflastning og gentræning m.v. efter servicelovens 
§§ 72, 73, 73 a, og 86, der tidligere er registreret på gruppering 01, skal fortsat 
være omfattet af udligningsordningen. Udgifterne skal på den baggrund frem-
over registreres på ny gruppering 06. Afløsning, aflastning og genoptræning 
m.v.  

• Udgifter afholdt til private, momsregistrerede leverandører af særlige ydelser på 
hjemmehjælpsområdet registreres på gruppering 9.  

   
Ændringerne træder i kraft fra og med regnskab 2005.  
 
Ad 2. Momsrefusion af indirekte momsudgifter til 5.20 Familiepleje og opholds-
steder, m.v. og 5.21 Forebyggende foranstaltninger.  
 
I forbindelse med udarbejdelse af bekendtgørelse om den kommunale og amtskom-
munale momsudligningsordning for 2004 blev der åbnet op for refusion af indirekte 
momsudgifter over positivlisten til private, sociale opholdssteder. Baggrunden var, at 
kommuner og amter i stigende omfang anvender private leverandører af sociale op-
holdssteder, der imidlertid ikke kan opnå momsregistrering, jf. momslovens § 13.  
 
Det blev således i bekendtgørelsen præciseret, at momsrefusion over positivlisten til 
private, sociale opholdssteder alene omfatter registreringer på ejerstedkode 2 Selv-
ejende / Private uden driftsoverenskomst med kommune / amt.  
 
Kommuner og amter har imidlertid påpeget en række konkrete problemer i forbindelse 
med tolkningen af reglen om ejerstedkode 2 på funktionerne 5.20 Familiepleje og priva-
te opholdssteder m.v. og 5.21 Forebyggende foranstaltninger.  
 
På denne baggrund præciseres følgende:  
 
Familiepleje på 5.20 Plejefamilier og sociale opholdssteder, og 5.21 Forebyggende 
foranstaltninger for børn og unge.  
 
Der er med virkning fra regnskab 2004 givet mulighed for at anmelde indirekte moms-
udgifter over momsbekendtgørelsens positivliste på en række sociale opholdssteder. 
Dette gælder dog kun for udgifter registreret på art 4.0 Tjenesteydelser uden moms og 
med ejerstedkode 2 Selvejende / private institutioner uden driftsoverenskomst med 
kommune / amt.   
 
Der har imidlertid været en række afgræsningsproblemer i forhold til, hvilke ydelser der 
kan anmeldes til refusion over positivlisten på funktionerne 05.20 Plejefamilier og so-
ciale opholdssteder og på 5.21 Forebyggende foranstaltninger.  
 
Af hensyn til muligheden for at administrere refusion over positivlisten på de nævnte 
funktioner skal her præciseres følgende retningslinier.   
 
Familieplejeophold o.lign.  
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Familieplejeophold registreres oftest enten som lønnet i kommunen eller gennem fami-
lieplejeforening. For begge typer af relationer mellem kommune og plejefamilie gælder, 
at det er kommunen, der har tilsynet med barnet og at plejevederlaget fastsættes af 
kommunen. Der bør på den baggrund ikke være forskel på, om der kan hjemtages 
moms over positivlisten i de to tilfælde. På den baggrund bør alle familieplejeforhold, 
der baseres på aflønning med art 1.0 via vederlag registreres med ejerstedkode 1. Eg-
ne, idet der er tale om kommunalt ansættelsesforhold.   
 
Sker der aflønning udenfor art 1.0 skal der i stedet anvendes art 4.0. Dette gælder og-
så, hvor aflønning sker gennem plejeforening.  
 
For takstbaserede opholdsformer skal oftest være en aflønning, der omfatter såvel løn 
og opholdsudgifter m.v. Taksten for disse opholdstyper er oftest beregnet på baggrund 
af ét budget. For disse opholdstyper skal alene undersøges om kommune / amt har 
driftsoverenskomst i den konkrete situation. I dette tilfælde anvendes art 4.0 med 
ejerstedkode 2.  
 
Det skal præciseres, at mellemkommunale betalinger finder sted som hidtil på arterne 
4.7/4.8 Betalinger til andre kommuner / amter og 7.7/7.8 Betalinger fra andre kommu-
ner / amter. Disse betalinger er eksklusiv moms.  
 
Tillægsydelser m.v.  
 
Det fremgår af konteringsreglerne (Budget- og regnskabssystem for kommuner og 
amtskommuner, afsnit 4.5.3, side 1), at udgifter til lommepenge og arbejdsvederlag 
skal registreres med art 5.2 overførsel til personer. Det antages at være hensigtsmæs-
sigt at tillægsydelser på samme vis registreres med art 5.2. Der kan på den baggrund 
ikke ske momsafløftning over positivlisten for disse udgifter.  
 
Tillægsydelser dækker alle øvrige typer af udgifter, der gives i forbindelse med ophold i 
familiepleje, socialpædagogisk opholdssted, m.v. f.eks. indkøb af gaver og cykler, ud-
gifter til undervisning og fritidsaktiviteter, o.lign.  
 
Registreringen af tillægsydelser m.v. på art 5.2 svarer til registreringen af enkeltydelser 
på kontanthjælpsområdet, hvor der også indkøbes en række effekter til brug for bor-
gerne.  
 
Ændringen træder i kraft fra og med regnskab 2005.  
 
Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommu-
ner: 
 
Afsnit 4.5.3 Side 1-6 Ad pkt. 2. 
Afsnit 4.5.4 Side 1-7 Ad pkt. 1.   
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jakob Sylvest Nielsen 
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DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER OG FOREBYG-
GENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 
 
5.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier og 
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, jf. § 40, stk. 2, nr. 11 og § 62 a, stk. 3, nr. 1 og 

4) 
Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjem-
met i plejefamilier efter § 49, stk. 1, jf. § 40, stk. 2, nr. 11 i lov om so-
cial service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i 
plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 62 a, stk. 3, nr. 1 i lov om so-
cial service. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i 
plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 62 a, stk. 3, nr. 4 i lov om so-
cial service. 

02 Socialpædagogiske opholdssteder (§ 49, stk. 2, jf. § 40, stk. 2, nr. 11 og 
§ 62 a, stk. 3, nr. 1 og 4) 

Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjem-
met i socialpædagogiske opholdssteder efter § 49, stk. 2, jf. § 40, stk. 
2, nr. 11 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. 
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Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i socialpæda-
gogiske opholdssteder for 18-22-årige unge, jf. § 62 a, stk. 3, nr. 4 i 
lov om social service. 

03 Kost- og efterskoler (§ 49, stk. 2, jf. § 40, stk. 2, nr. 11 og § 62 a, stk. 3, 
nr. 1 og 4) 

Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for 
hjemmet i kost- og efterskoler, herunder højskoler og husholdnings-
skoler, efter § 49, stk. 2, jf. § 40, stk. 2, nr. 11 i lov om social service. 
Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i kost- og eftersko-
ler for 18-22-årige unge, jf. § 62 a, stk. 3, nr. 1 i lov om social ser-
vice. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold 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. 2, nr. 10 i lov om social service, 
registreres på gruppering 10 på funktion 5.21. 

04 Eget værelse (§ 49, stk. 1, jf. § 40, stk. 2, nr. 11 og § 62 a, stk. 3, nr. 1 og 
4) 

Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjem-
met i eget værelse efter § 49, stk. 1, jf. § 40, stk. 2, nr. 11 i lov om 
social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i eget 
værelse for 18-22-årige unge, jf. § 62 a, stk. 3, nr. 1 i lov om social 
service. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i eget 
værelse for 18-22-årige unge, jf. § 62 a, stk. 3, nr. 4 i lov om social 
service. 

05 Advokatbistand (§ 60) 
Her registreres udgifter til advokatbistand i forbindelse med sager om 
anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, tvangsmæssige under-
søgelser mv., jf. § 60 i lov om social service. 

06 Skibsprojekter mv. (§ 49, stk. 2, jf. § 40, stk. 2, nr. 11 og § 62 a, stk. 3, 
nr. 1 og 4) 

Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for 
hjemmet i skibsprojekter mv. efter § 49, stk. 2, jf. § 40, stk. 2, nr. 11 i 
lov om social service, herunder udgifter til andre typer af opholdsste-
der, der ikke er registreret på gruppering 01-04. 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 registreres her 
udgifter til udslusningsophold i skibsprojekter mv. for 18-22-årige 
unge, jf. § 62 a, stk. 3, nr. 4 i lov om social service. 

92  Betaling (§ 52 og § 62 b) 
Her registreres forældres og barnets eller den unges betaling for 
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. 
2, nr. 1-10 og 12, § 40 a og § 62 a, stk. 2 og stk. 3, nr. 2 og 3 i lov om social
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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. 
2, nr. 8 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. 2, nr. 1) 
Her registreres udgifter til konsulentbistand med hensyn til barnets el-
ler den unges forhold, jf. § 40, stk. 2, nr. 1 i lov om social service. 

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

03 Familiebehandling eller lignende støtte (§ 40, stk. 2, nr. 3) 
Her registreres udgifter til familiebehandling eller lignende støtte, jf. 
§ 40, stk. 2, nr. 3 i lov om social service. 

04 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den 
unge og andre medlemmer af familien (§ 40, stk. 2, 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. 2, nr. 4 
i lov om social service. 

05 Aflastningsordninger (§ 40 stk. 2, nr. 5) 
Her registreres udgifter til aflastningsordninger på døgninstitutioner, i 
plejefamilier eller på godkendte opholdssteder, jf. § 40, stk. 2, nr. 5 i 
lov om social service. Det bemærkes, at udgifter til et aflastningsop-
hold, som ydes under 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 drifts-
grupperinger på funktioner 5.20 og 5.23. 

06 Personlig rådgiver (§ 40, stk. 2, 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. 2, nr. 6, samt for unge 18-22-årige, jf. § 62 a, stk. 2 og § 62 a, 
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stk. 3, nr. 2 i lov om social service. 

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

Her registreres udgifter til fast kontaktperson for børn og unge og for 
hele familien, jf. § 40, stk. 2, 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 Økonomisk støtte til udgifter, der følger af foranstaltninger efter § 40, 
stk. 2, nr. 1-5 (§ 40, stk. 2, nr. 8) 

Her registreres udgifter til økonomisk støtte til udgifter, der følger af 
foranstaltninger nævnt i § 40, stk. 2, nr. 1-5, når forældremyndigheds-
indehaveren ikke selv har midler hertil, jf. § 40, stk. 2, nr. 8 i lov om 
social service. 

09 Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for hjem-
met (§ 40, stk. 2, nr. 9) 

Her registreres udgifter til økonomisk støtte til udgifter, der bevirker, 
at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, at en hjemgivelse 
kan fremskyndes, eller at støtten 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. 2, nr. 9 i lov om social ser-
vice. 

10 Økonomisk støtte til ophold på kost- eller efterskole (§ 40, stk. 2, nr. 10) 
Her registreres udgifter til økonomisk støtte til ophold på kost- eller 
efterskole, når forældremyndighedsindehaveren ikke selv har midler 
hertil, jf. § 40, stk. 2, nr. 10 i lov om social service. Det bemærkes, at 
udgifter til anbringelse af børn og unge uden for hjemmet på kost- og 
efterskoler efter § 40, stk. 2, nr. 11 og § 62 a, stk. 3, nr. 1 og 4 i lov 
om social service registreres på funktion 5.20, gruppering 03. 

11 Godtgørelse til unge i forbindelse med formidlet praktikophold (§ 40, 
stk. 2, nr. 12) 

Her registreres udgifter til godtgørelse til unge i forbindelse med for-
midlet praktikophold hos offentlige og private arbejdsgivere, jf. § 40, 
stk. 2, nr. 12 i lov om social service. 

12 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 anbrin-
gelse uden for hjemmet, jf. § 40 a i lov om social service. 

13 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-
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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. 2, nr. 11 i lov om social service, jf. § 51 i lov 
om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i døgninsti-
tutioner 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-
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 
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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. 620 af 21. juni 2001 om magtanvendelse 
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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BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG 
FOR ÆLDRE 
 
Udgifter og indtægter vedrørende personlig hjælp, socialpædagogisk støtte, 
genoptræning, omsorg, behandling mv. rettet mod ældre og handicappede regi-
streres på funktion 5.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede. Dette 
gælder såvel for personer i eget hjem som for personer i almene boliger (ældre-
boliger) og for personer med ophold på plejehjem og beskyttede boliger. 
 
 
5.30 Ældreboliger 
 
Efter lov om almene boliger m.v. kan boliger for ældre og handicappede enten 
opføres af kommunen eller af almennyttige boligselskaber, selvejende institu-
tioner og pensionskasser. Der er på funktion 5.30 Ældreboliger autoriseret føl-
gende driftsgrupperinger, der afhængigt af ejerforholdet anvendes som anført 
nedenfor: 
 
01 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger 
 
05 Lejetab 
06 Tab på garantier (nedlægges med virkning fra budget 2005) 
92 Lejeindtægter 
 
Kommunalt ejede ældreboliger 

Følgende udgifter registreres på funktion 5.30: 

• Lejetab m.v., herunder manglende udlejning, registreres på gruppering 05 
med modpost på gruppering 92. 

• Beboernes fulde huslejebetalinger registreres på gruppering 92. Der an-
vendes art 7.1. Det bemærkes, at derpå funktion 8.59/9.59 foretages en 
særskilt registrering af den del af beboernes husleje, der vedrører henlæg-
gelser til vedligeholdelse, med modpost på balancekontoen. Saldoen skal 
kunne specificeres efter reglerne i lov om almene boliger m.v. og lejelo-
ven. 

• Ejendommens almindelige driftsudgifter. 
• Anlægsudgifter, herunder jordværdien, overtaget fast ejendom og beregnet 

forrentning og administrationsbidrag. 
 

Øvrige udgifter og indtægter, herunder finansiering af boligerne, registreres på 
følgende måde: 
 
Tilskud til lejebetaling (boligydelse) registreres på funktion 5.92, gruppering 

05. 
• Hjemtagne indekslån registreres på hovedkonto 8 under funktion 8.77 

Langfristet gæld vedrørende ældreboliger. Ved årets udgang nedskrives og 
indekseres lånene på funktion 9.77 med modpost på balancekontoen.  

• Kommunens indskud af grundkapital opskrives på funktion 9.24, gruppe-
ring 02 med modpost på balancekonto 9.99. Beboernes tilbagebetaling 
indgår som en del af huslejen, og der reguleres efterfølgende på status.
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• Beboerindskud efter lov om almene boliger m.v. registreres på funktion 

8.47. Det bemærkes, at hvis der ydes lån til beboerindskud, registreres lå-
net på sædvanlig måde på funktion 8.23. 

• Afdrag på lån vedrørende kommunale ældreboliger debiteres funktion 
8.77.  

 
Renter af gæld vedrørende kommunale ældreboliger optages på autoriseret 
gruppering 01 på en af funktionerne 7.68-7.76 afhængig af lånekreditor 
 
Ældreboliger ejet af almennyttige boligselskaber, selvejende institutioner eller 
pensionskasser 

Følgende udgifter registreres på funktion 5.30: 

• Kommunens ydelsesstøtte registreres på gruppering 01. 
• Eventuelt tab på garanti for indekslån registreres på gruppering 06. 
 

Øvrige udgifter og indtægter registreres således: 

• Tilskud til lejebetaling (boligydelse) registreres på funktion 5.92, gruppe-
ring 05. 

• Kommunens indskud af grundkapital registreres på funktion 8.24, gruppe-
ring 01. Ved påbegyndelse af tilbagebetaling af grundkapital krediteres 
funktion 8.24 for de årlige afdrag.  

•      Lån til beboerindskud registreres på funktion 8.23. 
 
Det bemærkes, at drifts- og anlægsudgifter vedrørende ældreboliger ikke indgår 
i momsudligningsordningen. 
 
5.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og 
praktisk hjælp (hjemmehjælp), afløsning og aflastning, socialpædagogisk støtte 
samt genoptræning mv. efter §§ 71-76 og § 86 i lov om social service.  

Endvidere registreres udgifter og indtægter vedrørende generelle forebyggende 
og aktiverende tilbud efter § 65 i lov om social service.  

Desuden registreres indtægter og udgifter vedrørende hjemmesygepleje efter 
lov om hjemmesygeplejerskeordninger og vedrørende forebyggende hjemme-
besøg efter lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre mv. 

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende disse serviceydelser 
såvel for personer i eget hjem, herunder plejeboliger, ældreboliger o.l., som for 
personer med ophold på plejehjem og beskyttede boliger.  

Det bemærkes, at udgifter vedrørende den centrale administration og myndig-
hedsfunktionen, herunder i relation til den personlige og praktiske bistand, ikke 
skal registreres på funktion 5.32, men på hovedkonto 6. 

Endvidere bemærkes, at serviceydelser til personer med ophold i boformer 
efter §§ 91-94 i lov om social Service registreres på funktionerne 5.42, 5.45, 
5.50, 5.51, 5.52, 5.55 og 5.56. 
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På funktionen registreres desuden drifts- og anlægsudgifter vedrørende service-
arealer (f.eks. dagcentre, fælleskøkken, til madudbringning, administrationslo-
kaler til hjemmesygepleje, personlig og praktisk hjælp og lignende) opført i 
forbindelse med kommunale ældreboliger.  

Det bemærkes, at anlægsudgifter ikke kan finansieres efter reglerne for ældre-
boliger. Det statslige tilskud til etablering af servicearealer registreres under 
dranst 3. 

Udgifter og indtægter vedrørende integrerede plejeordninger og servicearealer 
registreres på de autoriserede grupperinger i det omfang dette er muligt, og 
ellers på selve funktionen.  

Udgifter til private leverandører af personlig og praktisk hjælp, herunder mad-
serviceordninger, og udgifter til øvrige momsregistrerede private producenter 
af serviceydelser skal registreres på gruppering 09. 

Endelig er der autoriseret to grupperinger til registrering af betaling for ser-
viceydelser. 

Det bemærkes, at betalingen for husleje og for el og varme for beboere på ple-
jehjem og beskyttede boliger registreres på funktion 5.34, gruppering 94 og 96. 

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 

 
01 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp). (§§ 71, 74-75 h) 

Her registreres udgifter til kommunens egen leverance af personlig 
hjælp og pleje, til hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i 
hjemmet og til madserviceordninger, jf. § 71 og 75 c, stk. 6 i lov om 
social service, herunder personlig hjælp og pleje mv. vedrørende børn, 
jf. § 30 i lov om social service. Det bemærkes, at udgifter til private le-
verandører af personlig og praktisk hjælp ikke registreres her men på 
gruppering 09, jf. konteringsreglerne herfor. 
 
På gruppering 01 registreres endvidere udgifter og indtægter vedrøren-
de integrerede plejeordninger (f.eks. integreret personlig og praktisk 
hjælp (hjemmehjælp) og hjemmesygepleje mv.) for personer i eget 
hjem og for personer på plejehjem og beskyttede boliger, såfremt det 
ikke er muligt at fordele udgifterne på de relevante grupperinger. 
 
Udgifter til hjælp som amtskommuner yder efter § 71 registreres lige-
ledes her. 
 
Udgifter til hjælp, som amtskommunen yder efter §§ 71 til personer, 
som har ophold i boformer efter §§ 92-94, jf. § 81 i lov om social ser-
vice, registreres derimod på de relevante funktioner 5.42, 5.45, 5.50, 
5.51, 5.55 og 5.56.  Udgifter til hjælp, som amtskommunen yder efter 
§§ 78 og 79 til personer, som har ophold i boformer efter §§ 92 og 93, 
registreres på de relevante funktioner 5.50, 5.51, 5.55 og 5.56. 
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Amtskommunerne registrerer endvidere udgifter til personlig hjælp og 
pleje mv. efter § 30 i lov om social service til børn og unge, 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 på de relevante 
grupperinger på funktionerne 5.20, 5.21, 5.23 og 5.24. 
 
Udgifter til hjælp, som kommunen yder efter § 71 til personer, som har 
midlertidigt ophold i kommunale botilbud efter § 91 i lov om social 
service, registreres på funktion 5.52. 
 

 
02  Tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager 

(§ 76) 
Her registreres udgifter i form af tilskud til hjælp, som modtageren selv 
antager, i de tilfælde hvor kommunen ikke kan stille den nødvendige 
hjælp til rådighed for en person, der har behov for personlig og praktisk 
hjælp mv. efter §§ 71 og 72, jf. § 76 stk. 1 i lov om social service.  
 

 Endvidere registreres her udgifter vedrørende personer med nedsat 
funktionsevne med behov for personlig og praktisk hjælp i mere end 20 
timer om ugen, som har valgt at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, 
som de selv antager, jf. § 76, stk. 2 i lov om social service, herunder 
hjælp, der udbetales til en nærstående, som passer den pågældende, jf. 
§ 76, stk. 3.  
 

03 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (§ 65) 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende klubber og tilsvarende 
generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, som tilbydes 
bredt til alle pensionister mv., dvs. tilbud som ikke ydes efter en be-
hovsvurdering, som kommunen iværksætter eller yder tilskud til, stiller 
lokaler til rådighed for eller lignende, jf. § 65 i lov om social service. 

 
04 Hjemmesygepleje 

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende hjemmesygepleje, jf. 
lov om hjemmesygeplejerskeordninger. Det bemærkes, at amtskom-
munerne registrerer udgifter til hjemmesygepleje, som ydes i forbindel-
se med ophold i boformer efter §§ 92 og 93 i lov om social service, 
sammen med udgifter til boformen på funktionerne 5.45, 5.50, 5.51, 
5.55 og 5.56. 

 
05 Forebyggende hjemmebesøg 

Her registreres udgifter vedrørende forebyggende hjemmebesøg til æl-
dre, jf. lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre mv. 

 
06 Afløsning, aflastning og genoptræning, (jf. Servicelovens § 72, § 73, § 

73a og § 86.)
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Her registreres her udgifter til afløsning eller aflastning til ægtefælle, 
forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 72 i lov om social service, her-
under udgifter til serviceydelser til brugere af daghjem og dagcentre, 
der drives i henhold til § 72 i love om social service. 
 
Desuden registreres her udgifter til hjælp, omsorg eller støtte samt op-
træning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer med betyde-
lig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale pro-
blemer, jf. § 73 i lov om social service. 
 
Endvidere registreres her udgifter til genoptræning til afhjælpning af 
fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i 
tilknytning til en sygehusindlæggelse samt udgifter til hjælp til at ved-
ligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer med nedsat fy-
sisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 73 a i lov om social service. 
 
Her registreres endvidere udgifter til behandling af personer med bety-
delig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med sær-
lige sociale problemer, når behandlingen ikke kan opnås gennem anden 
lovgivning, jf. § 86 i lov om social service. 
 
Udgifter til hjælp, som amtskommunen yder efter §§ 72-73, 73 a, 78, 
79 og 86 til personer, som har ophold i almene boliger mv., jf. § 81 i 
lov om social service, og til personer med ophold i plejehjem og be-
skyttede boliger efter § 140, registreres ligeledes her. 
 
Udgifter til hjælp, som amtskommunen yder efter §§ 72, 73 og 86 til 
personer, som har ophold i boformer efter §§ 92-94, jf. § 81 i lov om 
social service, registreres derimod på de relevante funktioner 5.42, 
5.45, 5.50, 5.51, 5.55 og 5.56.  Udgifter til hjælp, som amtskommunen 
yder efter §§ 78 og 79 til personer, som har ophold i boformer efter §§ 
92 og 93, registreres på de relevante funktioner 5.50, 5.51, 5.55 og 
5.56. 
 
Udgifter til hjælp, som kommunen yder efter §§ 73, 73 a og 86 til per-
soner, som har midlertidigt ophold i kommunale botilbud efter § 91 i 
lov om social service, registreres på funktion 5.52. 
 
Udgifterne til aflastning efter § 72 uden for hjemmet i form af dag-, 
nat- eller døgnophold i plejeboliger eller i plejefamilie mv. registreres 
på de relevante funktioner for de pågældende institutioner og boformer 
(funktionerne 5.50, 5.51, 5.55 og 5.56 samt for børn og unge funktio-
nerne 5.20 og 5.23). 
 

07 Amtskommunal medfinansiering (§ 131 d) 
Her registreres amtskommunernes udgifter til medfinansiering af udgif-
ter til en kommunal opgaveløsning inden for pleje og omsorg mv. af 
ældre og handicappede, som er alternative tilbud til grundtakstfinansie-
rede tilbud efter §§ 131 a og 131 c i lov om social service, og hvor de 
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kommunale tilbud skønnes at nedsætte amtskommunens udgifter efter 
§§ 131 a og 131 c, jf. § 131 d i lov om social service. Den amtskommu-
nale medfinansiering kan omfatte den del af udgiften til den kommuna-
le opgaveløsning, der overstiger den modsvarende grundtakst efter §§ 
131 a og 131 c, jf. § 131 d. Der henvises i øvrigt til de generelle 
bemærkninger i indledningen til hovedkonto 5 vedrørende 
amtskommunal medfinansiering efter § 131 d i lov om social service. 
 

08 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (§ 71, 
jf. §§ 75 c, 75 d og 75 e) for ydelser leveret indtil 30. april 2004. 

Her registreres udgifter til private firmaers, selvejende institutioners og 
enkelte personers leverancer af personlig og praktisk hjælp, herunder 
madserviceordninger, efter § 71, jf. §§ 75 c, 75 d og 75 e i lov om soci-
al service. 

 
09 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (§71, 

jf. §§ 75 c, 75 d og 75 e) for ydelser leveret fra og med 1. maj 2004, samt 
andre ydelser leveret af private leverandører. 

Her registreres udgifter til private firmaers, selvejende institutioners og 
enkelte personers leverancer af personlig og praktisk hjælp, herunder 
madserviceordninger, efter § 71, jf. §§ 75 c, 75 d og 75 e i lov om soci-
al service. 
 
Her registreres endvidere udgifter afholdt til andre ydelser leveret af 
private producenter af serviceydelser. 
 

92 Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) (§ 82) 
Her registreres betalinger for personlig og praktisk hjælp (hjemme-
hjælp), jf. § 82 i lov om social service. 
 

93 Beboeres betaling for service 
Her registreres beboeres betaling for diverse serviceydelser, herunder  
kost, vask, transport mv. Betaling for husleje og for el varme for bebo-
ere på plejehjem og beskyttede boliger registreres på henholdsvis grup-
pering 94 og 96 på funktion 5.34. 
 

95 Beboeres særlige servicebetaling 
Her registreres betaling for særlig service fra beboere, som modtager 
højeste eller mellemste førtidspension, jf. § 83 i lov om social service. 

 
5.34 Plejehjem og beskyttede boliger 
På denne funktion registreres driftsudgifter og indtægter vedrørende boligdelen 
af plejehjem og beskyttede boliger efter § 140 i lov om social service, herunder 
driftsudgifter vedrørende daghjem og dagcentre i tilknytning til plejehjem og 
beskyttede boliger, samt selvejende daghjem og dagcentre, der drives i henhold 
til § 72 i lov om social service (dvs. som ikke er en del af de generelle tilbud 
med aktiverende og forebyggende sigte efter § 65). 
 
På funktionen registreres endvidere udgifterne til el og varme vedrørende ple-
jehjem og beskyttede boliger samt daghjem og dagcentre, der drives i henhold 
til § 72 i lov om social service.  
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Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende serviceydelser i form af 
personlig og praktisk hjælp, afløsning og aflastning, socialpædagogisk støtte 
samt genoptræning mv. til beboere på plejehjem og beskyttede boliger, herun-
der til brugere af daghjem og dagcentre, registreres funktion 5.32. 
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter og indtægter vedrørende klubber og tilsva-
rende generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, som tilbydes 
bredt til alle pensionister mv., som kommunen iværksætter eller yder tilskud til, 
stiller lokaler til rådighed for eller lignende efter § 65 i lov om social service 
registreres på funktion 5.32, gruppering 03. 
 
Det bemærkes, at amtskommunernes betaling af udgiften over grundtaksten for 
ophold i plejehjem og beskyttede boliger efter § 140, jf. § 131 a i lov om social 
service, registreres på funktion 5.34. 
 
Der er på funktionen autoriseret to driftsgrupperinger (gruppering 94 og 96) til 
registrering af beboeres betaling for henholdsvis husleje, jf. § 7 i Socialministe-
riets bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger, og for el og varme, jf. 
§ 11, stk. 1 i Socialministeriets bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede 
boliger. 


