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Som følge af indførelsen af en ny finansieringsstruktur på det sociale område – grundtakstmo-
dellen – orienteres hermed om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amts-
kommuner. 

Der er i bilag vist ny kontoplan og konteringsregler for de funktioner og grupperinger, der er omfattet af 
ændringerne. 
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1. Generelt om grundtakstmodellen 

Som følge af lovforslag nr. L 162, som vedtaget af Folketinget den 29. maj 2001, indføres en ny 
finansieringsstruktur – grundtakstmodellen – på den del af det sociale område, hvor finansierin-
gen efter de hidtidige regler er delt mellem kommunen og amtskommunen. 

Grundtakstmodellen indebærer, at den myndighed, som har pligt til at yde hjælpen og beslutter 
at sætte et tilbud i værk, som hovedregel også betaler udgifterne herved. For de tilbud, der er 
omfattet af grundtakster, skal kommunen fremover betale grundtaksten – dog højst de faktiske 
udgifter – og amtskommunen skal betale for udgifter herudover. 

På børn– og ungeområdet er fastsat følgende grundtakster (i PL-2001): 

• 283.000 pr. år for særlige dag- og klubtilbud efter servicelovens §§ 16 og 23 til børn og 
unge, der på grund af betydelig og varig nedsat fysiske eller psykiske funktionsevner har et 
særligt behov for støtte, behandling m.v., som ikke kan dækkes i et almindeligt dag- eller 
klubtilbud. 

• 390.000 kr. pr. år for alle former for døgnophold for børn og unge under 18 år efter service-
lovens § 40 b. 

• 282.000 pr. år for alle former for døgnophold for unge mellem 18 og 23 år efter servicelo-
vens § 40 b. 

Ved familiebehandling, hvor et eller flere børn sammen med en af forældrene får ophold uden 
for hjemmet, er grundtaksten fastsat til 390.000 kr. for det første barn, og 195.000 kr. for hver 
yderligere person, barn eller voksen. Beløbene er på årsbasis. 
 
På voksenområdet, som omfatter personer under 67 år, er fastsat følgende grundtakster: 
 
• 282.000 kr. pr. år for døgnophold i følgende boligtyper: amtskommunale boformer efter 

servicelovens §§ 92 og 93, boliger oprettet af eller efter aftale med amtskommunen efter § 
115, stk. 4, jf. § 105, stk. 2 i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., 
plejehjem eller beskyttede boliger efter servicelovens § 140. 

• 282.000 kr. pr. år for udgifter til ansættelse af hjælpere i eget hjem efter servicelovens § 77. 
• 61.000 kr. pr. år for amtskommunale tilbud om beskæftigelse eller aktivitets- og samværs-

tilbud til personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller 
særlige sociale problemer efter servicelovens § 87 og § 88. 

• 100.000 kr. pr. år for udgifter til indretning af bolig m.v. til personer med varig nedsat fy-
sisk eller psykisk funktionsevne efter § 102. 

• 100.000 kr. pr. år ved døgnbehandling af stofmisbrugere. Efter forslaget skal kommunen 
betale denne grundtakst, når opholdet varer mere end 120 dage inden for de seneste 365 da-
ge.  

Som led i reformen om grundtakstfinansiering indføres en overgangsordning, hvorefter kommunerne får 
refusion af de udgifter, der tidligere var omfattet af delt finansiering. Refusionsordningen opbygges på 
samme måde, som Socialministeriets nuværende refusionsordning, dog uden ydelsesregistrant. Endvidere 
etableres i de første tre år en overvågning af udviklingen på området. Som led heri vil der blive etableret 
regionale udviklingsråd, som skal følge og drøfte udviklingen. Udviklingsrådene skal på baggrund af 
oplysninger fra et informations- og analysesystem, egne informationer og kommunale årlige redegørelse 
udarbejde en årlig redegørelse om udviklingen på området til Socialministeriet. Socialministeren afgiver 
bl.a. ud fra rapporterne fra de regionale udviklingsråd en årlig redegørelse til Folketinget om udviklingen 
på området. 
Der henvises i øvrigt til Socialministeriets orienteringsskrivelse af 31. maj 2001 til samtlige 
kommuner og amtskommuner om Lov om ændring af lov om social service og lov om hjemme-
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sygeplejerskeordninger (grundtakstmodellen). Orienteringsskrivelsen og lovforslaget med æn-
dringer som vedtaget af Folketinget ved 3. behandlingen den 29. maj 2001 kan ses på Socialmi-
nisteriets hjemmeside www.sm.dk.  

I afsnit 2 er angivet generelle hensyn ved udarbejdelsen af ny kontoplan og konteringsregler i 
forbindelse med indførelsen af grundtakstmodellen. I afsnit 3 er angivet overordnede ændringer 
i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner, mens der i afsnit 4 er vist ek-
sempler på registreringer som følge af ændringerne. Endelig er der i henholdsvis bilag A og B 
vist kontoplan og konteringsregler for de berørte funktioner. Ændringerne er gældende fra bud-
get 2002, dog jf. afsnit 3.7. 

2. Generelle hensyn ved udarbejdelsen af kontoplan og konteringsregler 

Som følge af indførelsen af grundtakstmodellen er der behov for en række ændringer i Budget- 
og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. I den forbindelse er der taget hensyn til 
en række overordnede forhold: 

• Grundtakstmodellens principper. Det følger af grundtakstmodellen, at finansieringen af de 
grundtakstbelagte områder fremover opgøres med udgangspunkt i udgifterne til det samlede 
tilbud til den enkelte klient. Grundtakstmodellen indebærer, at en grundtakstbetaling/–
indtægt for én klient kan vedrøre flere typer tilbud/foranstaltninger (f.eks. døgnophold og 
aflastning). Finansieringsstrukturen i grundtakstmodellen tilsiger således, at der på visse 
områder i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner benyttes en mere 
klientorienteret registreringspraksis. 

• Refusionsopgørelse. Som led i grundtakstmodellen indføres en overgangsordning, hvor 
kommunerne modtager refusion, tilskud mv. for udgifter, der tidligere var omfattet af delt 
finansiering. Til brug for kommunernes refusionsanmeldelse til Socialministeriet er der be-
hov for en række tilpasninger i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommu-
ner. 

• Overvågning. Som led i overvågningen af udviklingen på området, er der behov for oplys-
ninger om aktivitetsniveauet for de enkelte udgiftsområder. Budget- og regnskabssystem for 
kommuner og amtskommuner bidrager til tilvejebringelsen af oplysninger med henblik på 
overvågningen. 

• Økonomistyring. Ved udarbejdelsen af ny kontoplan og konteringsregler som følge af 
grundtakstmodellen, skal reglerne udarbejdes under hensynstagen til økonomistyringen i 
kommuner og amtskommuner. 

3. Overordnede ændringer til Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskom-
muner  

3.1 Registreringsprincipper i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommu-
ner  

Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner bygger grundlæggende på et 
foranstaltningsorienteret registreringsprincip. Registreringerne er opdelt efter de enkelte foran-
staltningstyper. Eksempelvis registreres udgifter til døgninstitutioner for børn og unge på funk-
tion 5.23, mens udgifter til forebyggende foranstaltninger for børn og unge registreres på funk-
tion 5.21. 

I budget- og regnskabssystemet bevares det foranstaltningsorienterede registreringsprincip. 
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Som følge af grundtakstmodellen foretages imidlertid på udvalgte områder for amtskommuner-
ne et brud med det hidtidige registreringsprincip. 

Udgifter til ydelser i tilknytning til amtskommunale døgnophold/botilbud, som er omfattet af 
grundtakstmodellen, registreres i de amtslige regnskaber som udgangspunkt fremover på funk-
tionen for døgnopholdet/botilbudet. Registreringen af amtskommunernes udgifter og indtægter 
vedrørende klienter tilknyttet amtskommunale døgnophold/botilbud registreres således på funk-
tionen for døgnopholdet/botilbudet. Dog er undtaget de særlige tilfælde, hvor de ydelser, der 
indgår i selve døgnopholdet består af andre amtskommunale institutionstilbud som f.eks. særligt 
dagtilbud. I sådanne tilfælde registrerer amtskommunen udgifterne til den type institutioner på 
funktionen for de pågældende institutioner. 

Kommunerne registrerer derimod – som hidtil – udgifter og indtægter vedrørende de enkelte 
foranstaltninger på de respektive funktioner, som foranstaltningerne vedrører. 

Fremover benyttes således følgende principper for registrering af udgifter til ydelser, der indgår 
i selve døgnopholdet: 

Kommunerne registrerer kommunens udgifter til denne type ydelser særskilt på de relevante 
konti for disse ydelser og foranstaltninger. Den amtskommunale betaling for disse indtægtsføres 
på den samme funktion. Kommunens grundtakstbetaling til amtskommunen registreres som en 
udgift på funktionen for døgnopholdet i kommunens regnskab. 

Amtskommunerne registrerer udgifter til ydelser, der indgår i selve døgnopholdet sammen med 
udgifterne til selve døgnopholdet. Kommunens grundtakstbetaling til amtskommunen indtægts-
føres på funktionen for døgnopholdet i amtskommunens regnskab. I de relativt få tilfælde, hvor 
de ydelser, der indgår i selve døgnopholdet består af andre amtskommunale institutionstilbud 
som f.eks. særligt dagtilbud, registrerer amtskommunen dog udgifterne til den type institutioner 
på funktionen for de pågældende institutioner. 

3.2 Midlertidige ændringer som følge af refusionsordningen i overgangsperioden gælder 
kun KL-kommuner 

Som følge af refusionsordningen i overgangsperioden foretages nogle midlertidige ændringer af den 
kommunale kontoplan. Disse midlertidige ændringer gælder kun i den 2-årige overgangsperiode i 2002 
og 2003, og omfatter alene KL-kommunerne, dvs. ikke Københavns og Frederiksberg kommuner og 
amtskommunerne. 
De midlertidige ændringer omfatter opdelingen af udgifterne til personer under 67 år og til personer fyldt 
67 år på funktionerne vedrørende botilbud til voksne efter servicelovens §§ 91-93. Desuden gælder den 
tilsvarende opdeling af udgifterne til plejevederlag mv. ved pasning af døende på funktion 5.54.  
På funktionerne 5.50, 5.51, 5.52, 5.55 og 5.56 skal KL-kommunerne registrere udgifter på to nye autorise-
rede udgiftsgrupperinger for hhv. personer under 67 år og personer fyldt 67 år, mens Københavns og 
Frederiksberg kommuner samt amtskommunerne registrerer udgifterne på selve funktionen. Med hensyn 
til registrering af indtægter i form af brugerbetaling anvender Københavns og Frederiksberg kommuner 
samt amtskommunerne de hidtil eksisterende autoriserede indtægtsgrupperinger. KL-kommunerne skal 
derimod opdele brugerbetalingen på hhv. personer under 67 år og personer fyldt 67 år. På de hidtil eksi-
sterende indtægtsgrupperinger vedrørende brugerbetalinger registrerer KL-kommunerne brugerbetalinger 
for personer under 67 år, mens der oprettes nye indtægtsgrupperinger til KL-kommunernes registrering af 
brugerbetaling for personer fyldt 67 år. 
Med hensyn til udgifterne til plejevederlag mv. ved pasning af døende på funktion 5.54 skal KL-
kommunerne ligeledes opdele udgifterne til hhv. personer under 67 år og personer fyldt 67 år, mens Kø-
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benhavns og Frederiksberg kommuner samt amtskommunerne alene anvender den hidtil eksisterende 
autoriserede gruppering. 
I de tilfælde hvor amtskommunerne driver tilbud for kommunerne, må kommunerne forudsætte af amts-
kommunerne, at der foretages en opdeling af udgifterne, således at kommunerne kan registrere disse efter 
de regler, der gælder for KL-kommunerne. 
3.3 Refusioner i overgangsordningen registreres på hovedkonto 8 

I den to-årige overgangsordning udbetales refusion af KL-kommunernes udgifter på de områder, 
der tidligere var omfattet af reglerne om delt finansiering, samt udgifter efter §§ 77 og 79. Der 
ydes endvidere et årligt tilskud til KL-kommuner på 75.000 kr. pr. barn eller ung i særligt dag-
tilbud og i døgntilbud. Derudover oprettelses en pulje på 140 mill. kr., der efter ansøgning for-
deles til KL-kommuner, der kan dokumentere særligt høje merudgifter som følge af finansie-
ringsreformen. 

Før beregning af statsrefusion reduceres kommunens samlede udgifter med et beløb svarende til 
0,5 pct. af kommunens beskatningsgrundlag. Der kan som følge heraf ikke foretages en direkte 
opgørelse af refusionen på de enkelte funktionsområder.  

På baggrund heraf registreres alle refusioner og tilskud, jf. grundtakstmodellens overgangsord-
ningen, på hovedkonto 8. Til brug herfor oprettes tre grupperinger under hovedkonto 8.  

Som følge af overgangsordningen ydes endvidere et særtilskud til Københavns og Frederiksberg 
kommuner, som ikke er omfattet af overgangsordningen. Der oprettes i den forbindelse en 
gruppering på hovedkonto 8 til registrering af det særlige tilskud til København og Frederiks-
berg kommuner. 

Øvrige refusioner, der ikke er en del af grundtakstmodellens overgangsordning, registreres som 
hidtil på de særlige refusionsgrupperinger på dranst 2 under de respektive funktioner. 

3.4 Registrering af øvrige indtægter 

Refusionsordningen omfatter kommunernes nettodriftsudgifter. Det betyder, at alle indtægter 
skal fratrækkes i kommunernes bruttodriftsudgifter, før de anmeldes til refusion i Socialministe-
riet. 

På de områder, hvor det kun er nettodriftsudgifterne på nogle af grupperingerne på funktionen, 
der kan anmeldes til refusion, registreres indtægterne på uautoriserede indtægtsgrupperinger – 
som efter de gældende regler – hvorefter kommunen selv skal sørge for, at de relevante indtæg-
ter bliver fratrukket før udgifterne bliver anmeldt til refusion. Det kræver, at kommunen fører et 
regnskab ved siden af det autoriserede, som den kommunale revision kan kontrollere. Det drejer 
sig om funktionerne 5.20, 5.38, 5.39, 5.50, 5.51, 5.52, 5.53, 5.54, 5.55 og 5.56. 

På de områder, hvor det er nettodriftsudgifterne på hele funktionen, der kan anmeldes til refusi-
on, er der ud fra dette hensyn ikke behov for en uautoriseret opdeling af indtægterne. Det drejer 
sig om funktionerne 5.17, 5.21, 5.23 og 5.45. 

Det skal understreges, at indtægter i form af betalinger fra kommuner og amter ikke må registre-
res på de autoriserede udgiftsgrupperinger. 

3.5 Registrering af frivillig amtskommunal medfinansiering 

Amtskommunerne skal betale udgifterne over grundtaksten på de områder, der er omfattet af grundtakst-
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finansieringen. Derudover har amtskommunerne mulighed for frivilligt at indgå aftaler med kommuner 
om medfinansiering af udgifter til kommunale tilbud, som er alternativ tilbud til grundtakstfinansierede 
tilbud, og hvor de kommunale tilbud skønnes at nedsætte amtskommunernes udgifter på de grundtakstbe-
lagte områder. Den amtskommunale medfinansiering kan omfatte den del af udgiften til det kommunale 
tilbud, der overstiger den modsvarende grundtakst.  (jf. lovforslagets § 131 d). Det skal dog bemærkes, at 
i ganske særlige tilfælde, f.eks. i forbindelse med åbne tilbud, kan amtskommunerne medfinansiere udgif-
ter til kommunale tilbud, selv om disse betingelser ikke er opfyldt (jf. § 131 d, stk. 2). 
Denne frivillige amtskommunale medfinansiering af kommunale tilbud registreres på funktionerne for de 
relevante kommunale tilbud, som amtskommunerne medfinansierer. 
Af hensyn til bl.a. overvågningen registreres den frivillige amtskommunale medfinansiering på en række 
nye autoriserede grupperinger på funktionerne 5.21, 5.32, 5.38, 5.39, 5.52 og 5.54. Dog registreres amts-
kommunal medfinansiering vedrørende dagtilbudsområdet under hovedfunktionen DAGPLEJE, DAGIN-
STITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE direkte på funktion 5.10 Fælles formål. 
Kommunernes indtægter vedrørende den frivillige amtskommunale medfinansiering registreres på samme 
funktion, som den kommunale udgift til tilbuddet/foranstaltninger registreres på. Kommunerne indtægts-
fører den amtskommunale medfinansiering på selve den relevante funktion og ikke på de nye grupperin-
ger vedrørende den amtskommunale medfinansiering. 
Hvis amtskommunens medfinansiering vedrører kommunale tilbud, hvor udgifterne er registreret på flere 
funktioner, skal den amtskommunale medfinansiering registreres på den funktion, hvor den største del af 
kommunens udgifter til tilbuddet registreres. 
Det skal bemærkes, at kommunernes indtægter i form den amtskommunale medfinansiering skal indgå i 
opgørelsen af de kommunale nettodriftsudgifter, der kan anmeldes til refusion i overgangsperioden. 
3.6 Øvrige ændringer 

Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud (§§ 87 og 88) 
Udgifter til beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud (§§ 87 og 88), som ydes i tilknytning 
til forsorgshjem mv. (§ 94) og behandling af stofmisbrugere (§ 85 og § 93, stk. 1 nr. 2) registreres på 
henholdsvis funktion 5.42 og funktion 5.45. 
Øvrige udgifter til beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud registreres fremover på to nye 
funktioner 5.38 Beskyttet beskæftigelse og 5.39 Aktivitets- og samværstilbud. 
Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 
Udgifter til særlige dagtilbud og særlige klubtilbud efter §§ 16 og 23 er omfattet af grundtakstfinansierin-
gen. Der oprettes en ny funktion 5.17 til registrering af udgifterne hertil. 
Særlig støtte til børn og unge 
Som led i overvågningen af udviklingen på området vedrørende særlige foranstaltninger på børne- og 
ungeområdet oprettes en række grupperinger på funktionerne 5.20, 5.21 og 5.23. Med henblik på en sær-
skilt opgørelse af udgifter til sikrede døgninstitutioner for børn og unge oprettes endvidere en ny funktion 
5.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 
Behandling af stofmisbrugere 
Det følger af grundtakstmodellen, at amtskommunerne fuldt ud finansierer udgifter til dagbe-
handlingstilbud for stofmisbrugere. Derimod er udgifter til døgnbehandlingstilbud omfattet af 
grundtakstfinansieringen. Som følge heraf oprettes på funktion 5.45 to grupperinger til registre-
ring af udgifter til henholdsvis dagbehandlingstilbud og døgnbehandlingstilbud for stofmisbru-
gere. 

3.7 Andre lovændringer 

Med lov nr. 1307 af 20. december 2000 om ændring af lov om social service (Fleksibel hjem-
mehjælp og kommunal genoptræning) får kommunerne ansvaret for at give tilbud om genop-
træning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles 
i tilknytning til en sygehusindlæggelse. (jf. § 73 a i lov om social service). Lovændringen er 



 7

trådt i kraft 1. april 2001. Tilbud om kommunal genoptræning skal ses i sammenhæng med eksi-
sterende tilbud om vedligeholdelsestræning i kommunalt regi. 

Udgifter til kommunal genoptræning efter servicelovens § 73 a registreres på funktion 5.32 
gruppering 01 sammen med udgifterne til personlig og praktisk hjælp, socialpædagogisk støtte, 
behandling mv., jf. servicelovens §§ 71-73 og 86. På funktionerne for de forskellige typer af 
botilbud efter §§ 92-94, hvor der hidtil har været registreret udgifter til serviceydelser efter §§ 
71-73 og 86 i tilknytning til botilbuddet, registreres ligeledes udgifter efter § 73 a i tilknytning 
til botilbuddet. Ændringerne vedrørende § 73 a har virkning fra regnskab 2001. 
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4. Eksempler 

Eksempel 4.1 

Et barn under 18 år er af kommunen anbragt i plejefamilie . Udgiften til familieplejen er på 300.000 kr. 
pr. år, dvs. under grundtaksten på 390.000 kr. Kommunen finansierer således hele udgiften til familieple-
jen. Kommunen registrerer udgiften på gruppering 01 Plejefamilier på funktion 5.20 Plejefamilier og 
opholdssteder for børn og unge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommune:  
5.20  

3001)   
   
   
   

 1) Kommunens udgift til plejefamilie  
 registreres på gruppering 01 
 



 9

 
Eksempel 4.2 

Kommunen har efter aftale med amtskommune anbragt et barn under 18 år på en amtskommunal døgnin-
stitution for børn og unge med sociale adfærdsproblemer. Døgninstitutionen leverer alle ydelser til barnet 
i forbindelse med døgnopholdet. Udgiften til døgninstitutionen er på 500.000 kr. pr. år, dvs. over grund-
taksten på 390.000 kr. Kommunen skal betale amtskommunen et beløb svarende til grundtaksten, mens 
amtskommunen finansierer udgiften over grundtaksten. 
Kommunen registrerer grundtakstbetalingen på 390.000 kr. til amtet på gruppering 02 Døgninstitutioner 
for børn og unge med sociale adfærdsproblemer på funktion 5.23 Døgninstitutioner for børn og unge med 
anvendelse af art 4.8 Betalinger til amtskommuner. 
Amtskommunen registrerer udgiften på 500.000 kr. på gruppering 02 Døgninstitutioner for børn og unge 
med sociale adfærdsproblemer på funktion 5.23 Døgninstitutioner for børn og unge. Amtskommunen 
indtægtsfører kommunens grundtakstbetaling på selve funktion 5.23 med anvendelse af art 7.7 Betalinger 
fra kommuner. 
 
 
 
 
 
 
 

Kommune:   Amtskommune:    
5.23   5.23    

3901)    5001)     
     3902)    
         
         
1) Kommunens grundtakstbetaling til amts-
kommunen registreres ved art 4.8 på gruppe-
ring 02 

 1) Amtskommunens udgift til døgnopholdet registreres på 
gruppering 02 
2) Amtskommunen indtægtsfører kommunens grundtakstbeta-
ling direkte på funktionen ved art 7.7 
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Eksempel 4.3 
En ung hjemmeboende under 18 år har tilknyttet en personlig rådgiver, som aflønnes af kommunen, som 
registrerer udgiften på 50.000 kr. til den personlige rådgiver på gruppering 06 Personlig rådgiver på funk-
tion 5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge. 
Efter aftale med amtskommunen anbringes den unge på en amtskommunal døgninstitution for børn og 
unge med sociale adfærdsproblemer, men bevarer tilknytningen til den personlige rådgiver, som fortsat 
aflønnes af kommunen. Udgiften til selve døgninstitutionen udgør 400.000 kr. om året, dvs. over grund-
taksten på 390.000 kr. Udgiften til den personlige rådgiver på 50.000 kr. indgår sammen med udgiften til 
selve døgnopholdet i grundtaksten, som kommunen skal betale til amtet. 
Kommunen registrerer fortsat udgiften til den personlige rådgiver på 50.000 kr. på gruppering 06 på funk-
tion 5.21. Amtskommunen køber denne ydelse af kommunen, som indtægtsfører den amtskommunale 
betaling på selve funktion 5.21 med anvendelse af art 7.8 Betalinger fra amtskommuner. Kommunen 
registrerer grundtakstbetalingen på 390.000 kr. til amtet på gruppering 02 på funktion 5.23 med anvendel-
se af art 4.8 Betalinger til amtskommuner. 
Amtskommunen registrerer betalingen til kommunen for den personlige rådgiver på 50.000 kr. på gruppe-
ring 02 på funktion 5.23 med anvendelse af art 4.7 Betalinger til kommuner. Udgiften til døgninstitutio-
nen på 400.000 kr. registrerer amtet også på gruppering 02 på funktion 5.23. Endelig indtægtsfører amtet 
kommunens grundtakstbetaling på 390.000 kr. på selve funktion 5.23 med anvendelse af art 7.7 Betalin-
ger fra kommuner. 
 
 

 
 
 
 
 

Kommune:     Amtskommune:  
5.21  5.23  5.23  

501)   3903)   4001)   
 502)     502)   
       3903)  
         
1) Kommunens udgift til personlig rådgiver registreres på 
gruppering 06 
2) Kommunen indtægtsfører amtskommunens betaling for 
personlig rådgiver direkte på funktionen ved art 7.8 
3) Kommunens grundtakstbetaling til amtskommunen 
registreres på gruppering 02 ved art 4.8 

 1) Amtskommunens udgifter til selve døgnopholdet 
registreres på gruppering 02 
2) Amtskommunens betaling til kommunen for person-
lig rådgiver registreres på gruppering 02 ved art 4.7 
3)Amtskommunen indtægtsfører kommunens grund-
takstbetaling på selve funktionen ved art 7.7 
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Eksempel 4.4 
En voksen person under 67 år har efter aftale mellem kommunen og amtskommunen ophold på et kom-
munalt plejehjem efter § 140. Kommunen leverer alle ydelser til personen i forbindelse med opholdet på 
plejehjemmet. Udgiften vedrørende boligdelen af plejehjemmet udgør 200.000 kr., mens udgifterne til 
serviceydelser i forbindelse med opholdet udgør 150.000 kr. Samlet er udgifterne til opholdet på pleje-
hjemmet således 350.000 kr., dvs. over grundtaksten på 282.000 kr. 
Kommunen registrerer udgiften til plejehjemmet på 200.000 kr. på funktion 5.34 Plejehjem og beskyttede 
boliger. Endvidere registrerer kommunen udgiften på 150.000 kr. til serviceydelserne i forbindelse med 
opholdet på funktion 5.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede. Endelig indtægtsfører kommu-
nen betalingen fra amtet af udgiften over grundtaksten på 68.000 kr. på funktion 5.34 med anvendelse af 
art 7.8 Betalinger fra amtskommuner. 
Amtskommunen registrerer betalingen til kommunen af udgifter over grundtaksen på 68.000 kr. på funk-
tion 5.34 med anvendelse af art 4.7 Betalinger til kommuner. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kommune:     Amtskommune:  
5.34  5.32  5.34  

2001)   1502)   681)   
 683)        
         
         
1) Kommunens udgift til boligdelen af plejehjemmet 
registreres direkte på funktionen 
2) Kommunens udgifter til serviceydelserne i forbindelse 
med opholdet registreres på funktion 5.32 
3) Kommunen indtægtsfører amtskommunens betaling 
vedrørende udgifter over grundtaksten direkte på funktio-
nen ved art 7.8 

 1) Amtskommunens betaling til kommunen vedrøren-
de udgifter over grundtaksten registreres direkte på 
funktionen ved art 4.7 
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Eksempel 4.5 
En voksen person under 67 år med betydelig og varig nedsat fysisk funktionsevne har efter aftale mellem 
kommunen og amtskommunen ophold i et amtskommunalt botilbud til længerevarende ophold efter § 92. 
Udgiften til selve botilbuddet udgør 300.000 kr. pr. år. Personen modtager hjemmesygepleje, som leveres 
af kommunens integrerede plejeordning. Udgiften til hjemmesygeplejen udgør 100.000 kr. Desuden er 
personen tildelt 15 timers ledsagelse pr. måned efter § 78, som ydes af amtskommunen som led i opholdet 
på botilbuddet. Udgiften til ledsageordningen udgør 50.000 kr. 
Samlet udgør udgifterne til opholdet i botilbuddet inkl. ydelserne i tilknytning hertil 450.000 kr., dvs. 
mere end grundtaksten på 282.000 kr. 
Kommunen registrerer udgiften til hjemmesygepleje på 100.000 kr. på gruppering 04 Hjemmesygepleje 
på funktion 5.32. Amtskommunen køber denne ydelse af kommunen, som indtægtsfører den amtskom-
munale betaling på selve funktion 5.32 med anvendelse af art 7.8 Betalinger fra amtskommuner. Kom-
munen registrerer grundtakstbetalingen til amtet på 282.000 kr. på gruppering 02 Botilbud til længereva-
rende ophold for personer under 67 år på funktion 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udvik-
lingshæmmede, fysisk handicappede mv. med anvendelse af art 4.8 Betalinger til amtskommuner. 
Amtskommunen registrerer betalingen til kommunen for hjemmesygepleje på 100.000 kr. på selve funk-
tion 5.50 med anvendelse af art 4.7 Betalinger til kommuner. Udgiften til botilbuddet på 300.000 kr. regi-
strerer amtet også på funktion 5.50. Endvidere registrerer amtet udgiften til ledsageordningen på 50.000 
kr. på funktion 5.50. Endelig indtægtsfører amtet kommunens grundtakstbetaling på 282.000 kr. på selve 
funktion 5.50 med anvendelse af art 7.7 Betalinger fra kommuner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommune:     Amtskommune  
5.32  5.50  5.50  

1001)   2823)   1001)   
 1002)     3002)   
      503)   
       2824)  
         
1) Kommunens udgift til hjemmesygeplejen registreres på 
gruppering 04 
2) Kommunen indtægtsfører amtskommunens betaling 
vedrørende hjemmesygeplejen direkte på funktionen ved 
art 7.8 
3) Kommunens grundtakstbetaling til amtskommunen 
registreres på gruppering 02 ved art 4.8 

 1) Amtskommunens betaling til kommunen vedrøren-
de hjemmesygeplejen registreres direkte på funktionen 
ved art 4.7 
2) Amtskommunens udgift til selve botilbuddet regi-
streres direkte på funktionen 
3) Amtskommunens udgift til ledsageordningen som 
led i botilbuddet registreres direkte på funktionen 
4) Amtskommunen indtægtsfører kommunens grund-
takstbetaling direkte på funktionen ved art 7.7  
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BILAG A 

Ændringer til kontoplan under hovedkonto 5 og 8 gældende for budget 
2002 
KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING M.V.  

5.01 Kontanthjælp 
 1 Drift 

  01 Løntilskud ved optræning eller uddannelse med 50 pct. refusion (§ 62) 
02 Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (§ 52) 
03 Støtte til særlige udgifter og til merudgifter til bolig under revalidering (§§ 63 og 

64) 
04 Udgifter vedrørende samværsret m.v. med børn (§§ 83 og 84) 
05 Tilskud til selvstændig virksomhed (§ 65) 
06  Sygebehandling, medicin (§ 82) 
07  Løntilskud i forbindelse med virksomhedsrevalidering med 65 pct. refusion (§ 

62, jf. § 47, stk. 2, nr. 1 og 3) 
  08 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (§§ 81 og 85) 

  09 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (§ 28) 
  10 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (§ 84) 
  11 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedsrevalidering med 65 pct. refu-

sion (§ 52, jf. § 47, stk. 2, nr. 1 og 3) 
  12 Hjælp til værktøj og arbejdsredskaber (§ 78) 

13 Kontanthjælp til forsørgere (§ 25, stk. 1, nr. 1, § 25, stk. 2 og § 26, stk. 3) 
14 Kontanthjælp under forrevalidering (§§ 25 og 26, stk. 3, jf. §§ 46, stk. 1, 3. pkt. 

og 47, stk. 4) 
15 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat 

funktionsevne (§ 29) 
  16 Særlig støtte (§ 34) 
  17 Efterlevelseshjælp (§ 85 a) 

18 Kontanthjælp til ikke-forsørgere (§ 25, stk. 1, nr. 2, § 25, stk. 3 og 4 og § 26, stk. 
3) 

19 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden social pension og til asylansøgere (§§ 
27 og 28) 

  20 Kontanthjælp til unge m.v. (§ 25, stk. 1, nr. 3 og 4, § 25, stk. 4 og § 26, stk. 3) 
  91 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov om ak-

tiv socialpolitik samt § 119 i lov om social service) 
  92 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion (§§ 93 og 94 i lov om aktiv 

socialpolitik) 
  93 Tilbagebetaling (§ 65 i lov om aktiv socialpolitik, jf. bistandslovens § 43, stk. 8 

og 9) 
  95 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. (§ 92) 

 2 Statsrefusion 
   01 Refusion af løntilskud og revalideringsydelse med 65 pct. refusion på gruppe-

ringsnr. 7 og 11 minus gruppering nr. 92 
  02 Refusion af kontanthjælp mv. med 50 pct. refusion på grupperingsnr. 01-06, 08-

10, 12-20, minus grupperingsnr. 91, 93 og 95 
  03 Berigtigelser 
  04 Tilskud fra EU 

…. 
 
DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE 

 
…. 
5.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 
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 1 Drift 
  01 Fripladser 
  02 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen 
  03 Søskenderabat 
  92 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 18 og 25) 
…. 

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER OG FOREBYGGENDE FORANSTALT-
NINGER FOR BØRN OG UNGE 

 
5.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 
 1 Drift 
  01 Plejefamilier (§ 49, stk. 1, jf. § 40, stk. 2, nr. 11 og § 62 a, stk. 3, nr. 1 og 4) 
  02 Socialpædagogiske opholdsteder (§ 49, stk. 2, jf. § 40, stk. 2, nr. 11 og § 62 a, stk. 

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

4) 
  04 Eget værelse (§ 49, stk. 1, jf. § 40, stk. 2, nr. 11 og § 62 a, stk. 3, nr. 1 og 4) 
  05 Advokatbistand (§ 60) 
  06 Skibsprojekter mv. (§ 49, stk. 2, jf. § 40, stk. 2, nr. 11 og § 62 a, stk. 3, nr. 1 og 4) 
  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. 2, nr. 

1) 
  02 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 40, stk. 2, nr. 2) 
  03 Familiebehandling eller lignende støtte (§ 40, stk. 2, nr. 3) 
  04 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og 

andre medlemmer af familien (§ 40, stk. 2, nr. 4) 
  05 Aflastningsordninger (§ 40, stk. 2, nr. 5) 
  06 Personlig rådgiver (§ 40, stk. 2, nr. 6 og § 62 a, stk. 2 og § 62 a, stk. 3, nr. 2) 
  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) 
  08 Økonomisk støtte til udgifter, der følger af foranstaltninger efter § 40, stk. 2, nr. 

1-5 (§ 40, stk. 2, nr. 8) 
  09 Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for hjemmet (§ 40, 

stk. 2, nr. 9) 
  10 Økonomisk støtte til ophold på kost- og efterskole (§ 40, stk. 2, nr. 10) 
  11 Godtgørelse til unge i forbindelse med formidlet praktikophold (§ 40, stk. 2, nr. 

12) 
  12 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller 

ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 40 a) 
  13 Amtskommunal medfinansiering (§ 131 d) 
 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 nedsat fysisk eller 

psykisk funktionsevne (§ 51, stk. 1, 1. pkt., jf. § 40, stk. 2, nr. 11 og § 62 a, stk. 3, 
nr. 1 og 4) 

  02 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§ 51, stk. 1, 2. 
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pkt., jf. § 40, stk. 2, nr. 11 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 udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE 

…. 
5.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 
 1 Drift 
  01 Personlig og praktisk hjælp, socialpædagogisk støtte, behandling mv.  (§§ 71-73 a 

og 86) 
  02 Tilskud til personlig og praktisk hjælp mv. (§ 76) 
  03 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (§ 65) 
  04 Hjemmesygepleje 
  05 Forebyggende hjemmebesøg 
  06 Advokatbistand (§ 109 h) 
  07 Amtskommunal medfinansiering (§ 131 d) 
  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 
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 

REVALIDERING 

5.40 Revalidering 
 1 Drift 
  02 Erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser samt job-

indslusningsprojekter (§ 48) 
  03 Amtskommunal revalideringsindsats (§ 68) 



 16

  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) 
 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 
…. 

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 samværstilbud (§§ 87, 

stk. 2 og 88, stk. 2, 2. pkt.) 
  92 Beboeres betaling (§ 95, stk. 2) 
 2 Statsrefusion 
  01 Refusion vedrørende institutioner for personer med særlige sociale vanskelighe-

der m.v. med 75 pct. refusion (bistandslovens § 135, stk. 1) 
  02 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer 

med 50 pct. refusion (§ 131, stk. 2) 
  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 (§ 85) 
  02 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere (§ 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 

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 

5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v. 
 1 Drift 
  02 Botilbud til længerevarende ophold for personer under 67 år (§ 92) 
  03 Botilbud til længerevarende ophold for personer fyldt 67 år (§ 92) 
  91 Beboere fyldt 67 år’s betaling for service 
  92 Beboere fyldt 67 år’s betaling for husleje 
  93 Beboere under 67 år’s betaling for service 
  94 Beboere under 67 år’s betaling for husleje 
  95 Beboeres særlige servicebetaling (§ 83) 
  96 Beboere under 67 år’s betaling for el og varme 
  97 Beboere fyldt 67 år’s 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 udviklingshæmmede, fysisk handi-

cappede m.v. 
 1 Drift 
  01 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer under 67 år (§ 93) 
  02 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer fyldt 67 år (§ 93) 
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  92 Beboere under 67 år’s betaling (§ 95, stk. 2) 
  93 Beboere fyldt 67 år’s 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 for personer under 67 år (§ 91) 
  02 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer fyldt 67 år (§ 91) 
  03 Amtskommunal medfinansiering (§ 131 d) 
  92 Beboere under 67 år’s betaling (§ 95, stk. 2) 
  93 Beboere fyldt 67 år’s 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 funktionsevne (§§ 31 og 78) 
  04 Kontaktpersonordning for døvblinde (§ 79) 
  05 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (§ 77) 
 2 Statsrefusion 
  01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 
5.54 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring og pasning af døende. 
 1 Drift 
  01 Støtte til køb af bil m.v. (§ 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 derover (§ 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) 
  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 for personer under 67 år (§§ 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 for personer fyldt 67 år (§§ 104 og 107) 
  91 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil m.v. til personer på 67 år og der-

over 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) 
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 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 for personer under 67 år (§ 92) 
  03 Botilbud til længerevarende ophold for personer fyldt 67 år (§ 92) 
  91 Beboere fyldt 67 år’s betaling for service 
  92 Beboere fyldt 67 år’s betaling for husleje 
  93 Beboere under 67 år’s betaling for service 
  94 Beboere under 67 år’s betaling for husleje 
  95 Beboeres særlige servicebetaling (§ 83) 
  96 Beboere under 67 år’s betaling for el og varme 
  97 Beboere fyldt 67 år’s 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 ophold for personer under 67 år (§ 93) 
  02 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer fyldt 67 år (§ 93) 
  92 Beboere under 67 år’s betaling (§ 95, stk. 2) 
  93 Beboere fyldt 67 år’s betaling (§ 95, stk. 2) 
 2 Statsrefusion 
  01 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 

TILSKUD OG UDLIGNING 
… 
8.86 Særlige tilskud 
 7 Finansiering 
  01 Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner 
  02 Tilsvar og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige øko-

nomiske vanskeligheder 
  03 Refusion i forbindelse med grundtakstmodellens overgangsordning 
  04 Tilskud til ”ø-kommuner” 
  05 Tilskud vedrørende børn og unge i særligt dagtilbud eller døgnophold, jf. grund-

takstmodellens overgangsordning 
  06 Tilskud vedrørende  byrdefordelingsmæssige tab 
  07 Tilskud til kommuner med særligt høje merudgifter, jf. grundtakstmodellens 

overgangsordning 
  08 Særligt tilskud til Københavns og Frederiksberg kommuner, jf. grundtakstmodel-

lens overgangsordning 
  10 Efterreguleringer 
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BILAG B 

Ændringer til konteringsreglerne for funktioner og grupperinger un-
der hovedkonto 5 og 8 gældende for budget 2002 (ændringer vedrø-
rende § 73 a dog gældende fra regnskab 2001) 
Ændring af konteringsregler for funktion 5.01 Kontanthjælp 
Konteringsreglerne for gruppering 10, kapitel 4.5 – side 5, ændres til følgende: 

10  Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (§ 84) 
   Her registreres udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelsen til personer 

med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 84 i lov 
om social service. 

Ændring af konteringsregler for funktion 5.10 Fælles formål 
Det indføres i konteringsreglerne for funktion 5.10, kapitel 4.5 – side 13, efter første afsnit: 
”Det bemærkes, at udgifter til fripladser, søskenderabat og tilskud til nedsættelse af for-
ældrebetaling i forbindelse med særlige dagtilbud og klubtilbud efter servicelovens §§ 16 
og 23 registreres på funktion 5.17.” 

Det indføres endvidere efter femte afsnit i kapitel 4.5 – side 14: 
”Desuden registreres på denne funktion amtskommunernes udgifter til medfinansiering af 
udgifter til en kommunal opgaveløsning inden for hele dagtilbuds- og klubområdet, som 
er alternative tilbud til grundtakstfinansierede 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 grund-
takst efter § 131 a, jf. § 131 d. Der henvises i øvrigt til de generelle bemærkninger i ind-
ledningen til hovedkonto 5 vedrørende amtskommunal medfinansiering efter § 131 d i 
lov om social service.” 

Konteringsregler for funktion 5.12-5.18 
Første afsnit i konteringsreglerne for funktion 5.12-5.18, kapitel 4.5 – side 14 ændres til følgende: 
”På disse funktioner registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale og selvejende 
daginstitutioner, jf. § 9 i lov om social service, og kommunale og selvejende klubber og andre 
pædagogiske fritidstilbud, jf. § 20, 1. pkt. i lov om social service.” 
Konteringsregler for funktion 5.17 Særlige dagtilbud og særlige klub-
tilbud 
Der indføres følgende konteringsregler for funktion 5.17 Særlige dagtilbud og særlige klubtil-
bud: 

”5.17 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige dagtilbud og særlige 
klubtilbud efter §§ 16 og 23 i lov om social service. På funktionen registreres udgifter og ind-
tægter vedrørende amtskommunale, kommunale og selvejende særlige daginstitutioner og klub-
ber samt vedrørende særlige daginstitutionsafdelinger i tilknytning til almindelige daginstitutio-
ner, hvor udgifterne er omfattet af reglerne om grundtakstfinansiering, jf. § 131 a, stk. 1, nr. 1 i 
lov om social service. Det bemærkes, at udgifter til særlige dagtilbud og klubtilbud, der indgår 
som led i et døgnophold efter § 40 b i lov om social service, også registreres her. 
På funktionen er der autoriseret driftsgrupperinger til registrering af udgifter til fripladser, til-
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skud til nedsættelse af forældrebetalingen og til søskenderabat. Der er endvidere autoriseret en 
driftsgruppering til registrering af forældrebetaling, jf. §§ 18 og 25 i lov om social service. Her 
registreres den totale forældreandel, inklusive fripladser, tilskud til nedsættelse af forældrebeta-
ling og udgifter til søskenderabat. 
Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende taleforsorgsbørnehavegrupper registreres på 
funktion 3.11.” 
Konteringsregler for funktion 5.20 Plejefamilier og opholdssteder for 
børn og unge 
Konteringsreglerne for funktion 5.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge, kapitel 4.5 – side 
15, ændres til følgende: 
”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 opholdssteder for børn og unge ikke regi-
streres 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 midler-
tidigt 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 familiepleje og opholdssteder, jf. § 40 b i lov om social service, sammen med udgif-
terne til selve døgnopholdet på de relevante driftsgrupperinger på funktion 5.20. 

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

Lommepenge og arbejdsvederlag til børn og unge registreres på de relevante driftsgrup-
peringer under art 5.2. 

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 hjemmet i plejefami-
lier efter § 49, stk. 1, jf. § 40, stk. 2, nr. 11 i lov om social service. Endvidere regi-
streres 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 udslusningsop-
hold i plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 62 a, stk. 3, nr. 4 i lov om social ser-
vice. 

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 hjemmet i socialpæ-
dagogiske opholdssteder efter § 49, stk. 2, jf. § 40, stk. 2, nr. 11 i lov om social ser-
vice. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i socialpædagogiske opholds-
steder 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. 



 21

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 husholdningsskoler, efter § 49, stk. 2, jf. § 40, stk. 
2, nr. 11 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 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 hjemmet i eget væ-
relse efter § 49, stk. 1, jf. § 40, stk. 2, nr. 11 i lov om social service. Endvidere regi-
streres 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 udslusningsop-
hold i eget værelse for 18-22-årige unge, jf. § 62 a, stk. 3, nr. 4 i lov om social ser-
vice. 

05 Advokatbistand (§ 60) 
Her registreres udgifter til advokatbistand i forbindelse med sager om anbringelse af 
børn og unge uden for hjemmet, tvangsmæssige undersøgelser 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 skibspro-
jekter mv. efter § 49, stk. 2, jf. § 40, stk. 2, nr. 11 i lov om social service, herunder 
udgifter til andre typer af opholdssteder, 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 plejefa-
milier og opholdssteder, jf. § 52 i lov om social service, samt den unges betaling for ud-
slusningsophold i plejefamilier og opholdssteder, jf. § 62 b i lov om social service.” 

 

Konteringsregler for funktion 5.21 Forebyggende foranstaltninger for 
børn og unge 
Konteringsreglerne for funktion 5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge, kapitel 4.5 – side 
16, ændres til følgende: 
”5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstalt-
ninger 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 service. 

Det bemærkes, at amtskommunerne registrerer udgifter til forebyggende foranstaltninger, 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 
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og 23 i lov om social service ikke registreres på denne funktion, men på de relevante funktioner 
under hovedfunktionen Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge. Udgifter til 
økonomisk 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. 

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

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 eller 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 medlem-
mer af familien (§ 40, stk. 2, nr. 4) 

Her registreres udgifter til døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, 
barnet eller den unge og andre medlemmer af familien på døgninstitutioner, i pleje-
familier, på andre godkendte opholdssteder eller botilbud godkendt af amtskommu-
nen, 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 aflastningsophold, som ydes under et døgnophold og 
indgår som en del af selve døgnopholdet, jf. § 40 b, stk. 2 i lov om social service, re-
gistreres sammen med udgiften til selve døgnopholdet på de relevante driftsgruppe-
ringer 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, 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. 1, nr. 1-5, når forældremyndighedsindehaveren ikke selv har mid-
ler hertil, jf. § 40, stk. 2, nr. 8 i lov om social service. 

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



 23

Her registreres udgifter til økonomisk støtte til udgifter, der bevirker, at en anbrin-
gelse uden for hjemmet kan undgås, at en hjemgivelse kan fremskyndes, eller at støt-
ten i væsentlig grad kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og børn under 
et eller flere børns anbringelse uden for hjemmet, jf. § 40, stk. 2, nr. 9 i lov om social 
service. 

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 formidlet praktik-
ophold 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 ungs anbrin-
gelse uden for hjemmet (§ 40 a) 

Her registreres udgifter til støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbin-
delse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet, jf. § 40 a i lov om 
social service. 

13 Amtskommunal medfinansiering (§ 131 d) 
Her registreres amtskommunernes udgifter til medfinansiering af udgifter til en 
kommunal opgaveløsning inden for forebyggende foranstaltninger for børn og unge, 
som er alternative tilbud til grundtakstfinansierede tilbud efter § 131 a i lov om soci-
al service, og hvor de kommunale tilbud skønnes at nedsætte amtskommunens udgif-
ter efter § 131 a, jf. § 131 d i lov om social service. Den amtskommunale medfinan-
siering kan omfatte den del af udgiften til den kommunale opgaveløsning, der over-
stiger den modsvarende grundtakst efter § 131 a, jf. § 131 d. Der henvises i øvrigt til 
de generelle bemærkninger i indledningen til hovedkonto 5 vedrørende amtskommu-
nal medfinansiering efter § 131 d i lov om social service.” 

 

Konteringsregler for funktion 5.23 Døgninstitutioner for børn og unge 
Konteringsreglerne for funktion 5.23 Døgninstitutioner for børn og unge, kapitel 4.5 – side 17, ændres til 
følgende: 
”5.23 Døgninstitutioner for børn og unge 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende amtskommunale, kommunale og selvejen-
de 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 døgnin-
stitutioner 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 drifts-
overenskomst med, udformes efter de samme regler som for de amtskommunale og kommunale 
institutioner, jf. indledningen til hovedkonto 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 
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lov om social service, der er anbragt på døgninstitutioner for børn og unge ikke registreres på 
denne funktion, men på de relevante funktioner under hovedfunktionen Dagpleje, daginstitutio-
ner 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 funkti-
onerne 5.50 og 5.55. 

Udgifter vedrørende svangre- og mødrehjem registreres ikke på denne funktion, 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 driftsgrupperinger på funktion 5.23. 

Det bemærkes, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes under et døgnophold 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 døgnopholdet 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 henholdsvis 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.” 

 

Konteringsregler for funktion 5.24 Sikrede døgninstitutioner for børn 
og unge 
Der indføres følgende konteringsregler for funktion 5.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge: 
”5.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og un-
ge, 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 bekendtgø-
relse nr. 308 af 28. maj 1998 om magtanvendelse m.v. i døgninstitutioner for børn og unge og i opholds-
steder 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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Konteringsregler for funktion 5.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og 
handicappede 
Konteringsregler for gruppering 01 og 04, funktion 5.32 Pleje og omsorg 
mv. af ældre og handicappede, kapitel 4.5 – side 20 og 21, ændres til føl-
gende: 
01 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), socialpædagogisk støtte og optræning samt behand-

ling mv. (§§ 71-73 a og 86) 
Her registreres udgifter til personlig hjælp og pleje, til hjælp eller støtte til nødvendi-
ge praktiske opgaver i hjemmet og til hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske 
færdigheder til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse op-
gaver, jf. § 71 i lov om social service, herunder personlig hjælp og pleje mv. vedrø-
rende børn, jf. § 30 i lov om social service.  

Endvidere registreres her udgifter til afløsning i hjemmet til ægtefælle, forældre eller 
andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funkti-
onsevne, jf. § 72 i lov om social service. 

Desuden registreres her udgifter til hjælp, omsorg og støtte samt optræning og hjælp 
til udvikling af færdigheder til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 73 i lov om social service.  

Endvidere registreres her udgifter til genoptræning til afhjælpning af fysisk funkti-
onsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehus-
indlæggelse, jf. § 73 a i lov om social service. 

Endvidere registreres her udgifter til behandling af personer med betydelig og varigt 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, når 
behandlingen ikke kan opnås gennem anden lovgivning, jf. § 86 i lov om social ser-
vice. 

Udgifter til hjælp, som amtskommunen yder efter §§ 71-73 a, 78, 79 og 86 til perso-
ner, som har ophold i almene boliger mv., jf. § 81 i lov om social service, og til per-
soner med ophold i plejehjem og beskyttede boliger efter § 140, registreres ligeledes 
her. 

Udgifter til hjælp, som amtskommunen yder efter §§ 71-73 a og 86 til personer, som 
har ophold i boformer efter §§ 92-94, jf. § 81 i lov om social service, registreres der-
imod 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 bo-
former efter §§ 92 og 93, registreres på de relevante funktioner 5.50, 5.51, 5.55 og 
5.56. 

Amtskommunerne registrerer endvidere udgifter til personlig hjælp og pleje mv. ef-
ter § 30 i lov om social service til børn og unge, der indgår som et led i et døgnop-
hold 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, 73, 73 a og 86 til personer, som 
har midlertidigt ophold i kommunale botilbud efter § 91 i lov om social service, regi-
streres på funktion 5.52. 
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Udgifterne til aflastning efter § 72 uden for hjemmet i form af dag-, nat- eller døgn-
ophold på plejehjem, i plejeboliger eller i plejefamilie  mv. registreres på de relevan-
te funktioner for de pågældende institutioner og boformer (funktionerne 5.34, 5.50, 
5.51, 5.55 og 5.56 samt for børn og unge funktionerne 5.20 og 5.23). 

…….. 
04 Hjemmesygepleje 

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende hjemmesygepleje, jf. lov om hjemme-
sygeplejerskeordninger. Det bemærkes, at amtskommunerne registrerer udgifter til 
hjemmesygepleje, som ydes i forbindelse med ophold i boformer efter §§ 92 og 93 i lov 
om social service, sammen med udgifter til boformen og hjælpeordningen på funktio-
nerne 5.45, 5.50, 5.51, 5.55 og 5.56.” 

 
Derudover indføres følgende konteringsregler for gruppering 07: 
”07 Amtskommunal medfinansiering (§ 131 d) 

Her registreres amtskommunernes udgifter til medfinansiering af udgifter til en kommu-
nal opgaveløsning inden for pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, som er al-
ternative tilbud til grundtakstfinansierede tilbud efter §§ 131 a og 131 c i lov om social 
service, og hvor de kommunale tilbud skønnes at nedsætte amtskommunens udgifter ef-
ter §§ 131 a og 131 c, jf. § 131 d i lov om social service. Den amtskommunale medfi-
nansiering kan omfatte den del af udgiften til den kommunale opgaveløsning, der over-
stiger 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 amts-
kommunal medfinansiering efter § 131 d i lov om social service.” 

 
Konteringsregler for funktion 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger 
Sidste afsnit i konteringsreglerne for funktion 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger, kapitel 4.5 – side 22, 
ændres til følgende: 
”Det bemærkes, at amtskommunernes betaling af udgiften over grundtaksten for ophold i pleje-
hjem og beskyttede boliger efter § 140, jf. § 131 a i lov om social service, registreres på funkti-
on 5.34.  

Der er på funktionen autoriseret to driftsgrupperinger til registrering af beboeres betaling 
for henholdsvis husleje, jf. § 7 i Socialministeriets bekendtgørelse om plejehjem og be-
skyttede boliger, og for el og varme, jf. § 11, stk. 1 i Socialministeriets bekendtgørelse 
om plejehjem og beskyttede boliger.” 

Konteringsregler for funktion 5.38 Beskyttet beskæftigelse 
Der indføres følgende konteringsregler for funktion 5.38 Beskyttet beskæftigelse: 
”5.38 Beskyttet beskæftigelse 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse til per-
soner under 65/67 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige so-
ciale problemer, jf. § 87, stk. 1 og 4 i lov om social service. På funktionen registreres dels amts-
kommunernes udgifter til beskyttet beskæftigelse efter § 87, stk. 1, dels kommunernes udgifter 
til beskyttet beskæftigelse, som kommunen visiterer egne borgere til, jf. § 87, stk. 4. Endvidere 
registreres her kommunens grundtakstbetaling til amtskommunale tilbud efter § 87, stk. 3, jf. § 
131 a, stk. 1, nr. 5 i lov om social service. 

Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb 
efter § 87, stk. 2 til personer med særlige sociale vanskeligheder i tilknytning til boformer efter 
§ 94 i lov om social service registreres på funktion 5.42. 
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Desuden bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse efter § 87 i 
forbindelse med behandling af stofmisbrugere registreres på funktion 5.45. 

Støtte til befordringsudgifter i tilknytning til beskyttet beskæftigelse efter § 87, jf. § 89, stk. 2 i 
lov om social service og § 4 i Socialministeriets ”Bekendtgørelse om aflønning mv. og støtte til 
befordringsudgifter i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsestilbud og i akti-
vitets- og samværstilbud”, registreres på art 4.0. 

På funktionen er der autoriseret en driftsgruppering til registrering af udgifter til aflønning under 
beskyttet beskæftigelse, jf. § 89 i lov om social service og § 1 i Socialministeriets ”Bekendtgø-
relse om aflønning mv. og støtte til befordringsudgifter i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrette-
lagte beskæftigelsestilbud og i aktivitets- og samværstilbud”. Aflønningen registreres på art 5.2 

Der er desuden autoriseret en driftsgruppering til registrering af amtskommunernes udgif-
ter til medfinansiering af udgifter til en kommunal opgaveløsning inden for beskyttet 
beskæftigelse, som er alternative tilbud til grundtakstfinansierede tilbud efter §§ 131 a og 
131 c i lov om social service, og hvor de kommunale tilbud skønnes at nedsætte amts-
kommunens udgifter efter §§ 131 a og 131 c, 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. I 
ganske særlige tilfælde kan amtskommunerne medfinansiere udgifter til en kommunal 
opgaveløsning, selv om disse betingelser ikke er opfyldt, jf. § 131 d, stk. 2. Der henvises i 
øvrigt til de generelle bemærkninger i indledningen til hovedkonto 5 vedrørende amts-
kommunal medfinansiering efter § 131 d i lov om social service.” 

Konteringsregler for funktion 5.39 Aktivitets- og samværstilbud 
Der indføres følgende konteringsregler for funktion 5.39 Aktivitets- og samværstilbud: 
”5.39 Aktivitets- og samværstilbud 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud til 
personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale proble-
mer, jf. § 88, stk. 1 og 3 i lov om social service. På funktionen registreres dels amtskommuner-
nes udgifter til aktivitets- og samværstilbud efter § 88, stk. 1, dels kommunernes udgifter til 
aktivitets- og samværstilbud, som kommunen visiterer egne borgere til, jf. § 88, stk. 3. Endvide-
re registreres her kommunens grundtakstbetaling til amtskommunale tilbud efter § 88, stk. 2, 1. 
pkt., jf. § 131 a, stk. 1, nr. 5 i lov om social service. 

Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud efter § 88, stk. 
2 til personer med særlige sociale vanskeligheder i tilknytning til boformer efter § 94 i lov om 
social service registreres på funktion 5.42. 

Desuden bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud efter § 88 
i forbindelse med behandling af stofmisbrugere registreres på funktion 5.45. 

Støtte til befordringsudgifter i tilknytning til aktivitets- og samværstilbud efter § 88, jf. § 89, stk. 
2 i lov om social service og § 5 i Socialministeriets ”Bekendtgørelse om aflønning mv. og støtte 
til befordringsudgifter i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsestilbud og i 
aktivitets- og samværstilbud”, registreres på art 4.0. 

På funktionen er der autoriseret en driftsgruppering til registrering af udgifter til aflønning under 
aktivitets- og samværstilbud, jf. § 89 i lov om social service og § 3 i Socialministeriets ”Be-
kendtgørelse om aflønning mv. og støtte til befordringsudgifter i beskyttet beskæftigelse, særligt 
tilrettelagte beskæftigelsestilbud og i aktivitets- og samværstilbud”. Aflønningen registreres på 
art 5.2 
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Der er desuden autoriseret en driftsgruppering til registrering af amtskommunernes udgif-
ter til medfinansiering af udgifter til en kommunal opgaveløsning inden for aktivitets- og 
samværstilbud, som er alternative tilbud til grundtakstfinansierede tilbud efter §§ 131 a 
og 131 c i lov om social service, og hvor de kommunale tilbud skønnes at nedsætte amts-
kommunens udgifter efter §§ 131 a og 131 c, 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. I 
ganske særlige tilfælde kan amtskommunerne medfinansiere udgifter til en kommunal 
opgaveløsning, selv om disse betingelser ikke er opfyldt, jf. § 131 d, stk. 2. Der henvises i 
øvrigt til de generelle bemærkninger i indledningen til hovedkonto 5 vedrørende amts-
kommunal medfinansiering efter § 131 d i lov om social service.” 

Konteringsregler for funktion 5.40 Revalidering 
Konteringsreglerne for funktion 5.40 Revalidering ændres til følgende: 

”5.40 Revalidering 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende den amtskommunale reva-
lideringsindsats, herunder arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende aktivite-
ter, optræning og uddannelse, jf. § 68 i lov om aktiv socialpolitik.  

Endvidere registreres her udgifter til erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kur-
ser og jobindslusningsprojekter efter § 48 i lov aktiv politik. 

Endvidere registreres på denne funktion lønudgifter til personer i fleksjob på amtskom-
munale revalideringsinstitutioner og beskyttede værksteder, jf. § 72, stk. 1 i lov om aktiv 
socialpolitik. Løntilskuddet til disse personer i fleksjob efter § 72, stk. 2-4, som registre-
res på funktion 5.41, indtægtsføres på nærværende funktion.  

Tilsvarende registreres på denne funktion lønudgifter til personer i skånejob på amts-
kommunale revalideringsinstitutioner og beskyttede værksteder, jf. § 76, stk. 1 i lov om 
aktiv socialpolitik. Løntilskuddet til disse personer i skånejob efter § 76, stk. 2, som regi-
streres på funktion 5.41, indtægtsføres på nærværende funktion. 

Den statslige refusion af driftsudgifterne i forbindelse med uddannelsesaktiviteter efter §§ 
12 og 47, jf. § 100, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik, registreres på funktion 5.98, dranst 
2, gruppering 07. 

Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse efter § 87 
registreres på funktion 5.38, og at udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og sam-
værstilbud efter § 88 registreres på funktion 5.39. 

På funktionen er der autoriseret følgende driftsgrupperinger: 

02 Erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser samt jobindslusningsprojekter (§ 48) 
Her registreres udgifter til erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser samt 
jobindslusningsprojekter, jf. § 48 i lov om aktiv social politik. 

03 Amtskommunal revalideringsindsats (§ 68) 
Her registreres udgifter vedrørende den amtskommunale revalideringsindsats, herunder 
vedrørende arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, optræning 
og uddannelse, jf. § 68 i lov om aktiv socialpolitik. 

04 Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner mv. 
Her registreres lønudgifter til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner og beskyt-
tede værksteder, jf. § 72, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik. Løntilskuddet til personer i 
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fleksjob på revalideringsinstitutioner og beskyttede værksteder efter § 72, stk. 2-4, som 
registreres på funktion 5.41, indtægtsføres på nærværende funktion. 

05 Løn til personer i skånejob på revalideringsinstitutioner mv. 
Her registreres lønudgifter til personer i skånejob på revalideringsinstitutioner og be-
skyttede værksteder, jf. § 76, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik. Løntilskuddet til perso-
ner i skånejob på revalideringsinstitutioner og beskyttede værksteder efter § 76, stk. 2, 
som registreres på funktion 5.41, indtægtsføres på nærværende funktion. 

07 Driftsudgifter ifm. uddannelsesaktiviteter (§§ 12 og 47) 
Her registreres driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter efter aktivlovens 
§ 12. Det drejer sig udgifter til de uddannelser, som kontanthjælpsmodtagere med god-
kendelse af kommunalbestyrelsen kan deltage i som f.eks. folkeskolens 8.-10. klassetrin 
og HF-enkeltfagsundervisning under 23 timer, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 
10. af 8. januar 1998 om uddannelsessøgendes ret til kontanthjælp efter lov om aktiv so-
cialpolitik i særlige tilfælde. 

Endvidere registreres her driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter for per-
soner, der modtager kontanthjælp under forrevalidering efter aktivlovens § 47. Forreva-
lidering omfatter aktiviteter, som revalidenden gennemfører, før det erhvervsmæssige 
sigte er afklaret. Det er aktiviteter med et erhvervsmodnende eller afklarende sigte (jf. 
aktivlovens § 46, stk. 1, 3. pkt.). Det drejer sig f.eks. om ophold på daghøjskole, højsko-
le eller produktionsskole samt undervisning på 9.-10. klasse, gymnasie- og HF-niveau 
mv. 

De driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter, der registreres her, er omfat-
tet af reglerne om statsrefusion, jf. aktivlovens § 100, stk. 3. 

Det bemærkes, at udgifter til uddannelsesaktiviteter efter aktivlovens §§ 48 og 68, som 
er omfattet af den delte finansiering mellem kommuner og amter, jf. § 103, stk. 2 og 3, 
registreres på gruppering 02 og 03.” 

 
Konteringsregler for funktion 5.42 Botilbud mv. til personer med sær-
lige sociale problemer 
I konteringsreglerne for funktion 5.42 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer, kapitel 
4.5 – side 26, erstattes anden og tredje sætning med følgende: 
”Endvidere registreres her udgifter til personlig hjælp, pleje og omsorg mv. efter § 71-73 
a til personer med særlige sociale problemer i forbindelse med botilbuddet, 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.” 
Konteringsregler for funktion 5.45 Behandling af stofmisbrugere 
Konteringsreglerne for funktion 5.45 Behandling af stofmisbrugere ændres til følgende: 
”5.45 Behandling af stofmisbrugere 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende behandling af stofmisbru-
gere, 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 ambu-
lant behandling. 

På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje og omsorg mv. samt til tilbud af 
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behandlingsmæssig karakter efter §§ 71-73 a og 86 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 Socialministeriets "Be-
kendtgørelse 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 so-
cial service og §§ 1 og 3 i Socialministeriets "Bekendtgørelse om aflønning m.v. og støtte til 
befordringsudgifter i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsestilbud og i akti-
vitets- og samværstilbud", registreres ligeledes under art 5.2. 

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
01 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere (§ 85) 

Her registreres udgifter til dagbehandling eller ambulant behandling af stofmisbrugere, 
jf. § 85 i lov om social service. Udgifter til dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere af-
holdes endeligt af amtskommunerne, jf. § 130, stk. 2, nr. 1 i lov om social service. Am-
bulant behandling er i modsætning til døgnbehandling karakteriseret ved, at behandlin-
gen 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 stofmisbrugere registreres ligeledes her. 

02 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere (§ 85 og § 93, stk. 1, nr. 2) 
Her registreres udgifter til døgnbehandling af stofmisbrugere, jf. §§ 85 og 93, stk. 1, nr. 
2 i lov om social service. Udgifter til døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere er omfat-
tet af reglerne om grundtakstfinansiering, jf. § 131 c, stk. 1 i lov om social service. 
Døgnbehandling er en intensiv behandling, som foregår væk fra personens sædvanlige 
miljø, og hvor personen samtidig tager bopæl på behandlingsstedet. Udgifter til behand-
ling i form af Half-way-houses, som indgår som en del af et døgnbehandlingstilbud, re-
gistreres ligeledes her. 

Udgifter til personlig hjælp, pleje og omsorg mv. samt til tilbud af behandlingsmæssig 
karakter efter §§ 71-73 a og 86 i lov om social service i forbindelse med døgnbehand-
lingstilbuddet registreres ligeledes her. På denne gruppering registrerer amtskommuner-
ne endvidere udgifter til hjemmesygepleje efter lov om hjemmesygeplejerskeordninger i 
forbindelse med døgnbehandlingen. 

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

92 Klienters betaling (§ 95, stk. 2) 
Her registreres indtægter i form af klienters betaling for ophold i boformer efter § 93, 
stk. 1, nr. 2, jf. § 95, stk. 2 i lov om social service.” 

Konteringsregler for funktion 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklings-
hæmmede, fysisk handicappede mv. 
Konteringsreglerne for funktion 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk 
handicappede mv. ændres til følgende: 
”5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. 

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til længerevarende ophold for 
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udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne, jf. § 92 i 
lov om social service. 

Udgifter til botilbud til længerevarende ophold for sindslidende registreres på funktion 5.55. 

På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje, omsorg mv. samt til tilbud af behand-
lingsmæssig karakter efter §§ 71-73 a og 86 for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. i forbin-
delse med botilbuddet, jf. § 81 i lov om social service. 

På funktionen registrerer amtskommunerne endvidere udgifter til ledsageordningen efter § 78, 
til kontaktpersonordning for døvblinde efter § 79 og til hjemmesygepleje efter lov om hjemme-
sygeplejerskeordninger til udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. i forbindelse med 
botilbuddet. 

Udgifter til personlige fornødenheder (lommepenge), jf. § 3, stk. 2 i Socialministeriets ”Be-
kendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens kapitel 18 samt om flytteret i 
forbindelse med botilbud efter § 92”, registreres under art 5.2.  

Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse efter § 87 i forbin-
delse med botilbuddet registreres på funktion 5.38, og at udgifter og indtægter vedrørende akti-
vitets- og samværstilbud efter § 88 i forbindelse med botilbuddet registreres på funktion 5.39. 

Der er på funktionen autoriseret to driftsgrupperinger til registrering af udgifter til hen-
holdsvis personer under 67 år og personer fyldt 67 år. KL-kommunerne skal registrere 
udgifterne vedrørende botilbud på disse to grupperinger. Dette er en følge af refusions-
ordningen i overgangsperioden i forbindelse med indførelsen af grundtakstmodellen (i 
stedet for delt finansiering). Københavns og Frederiksberg kommuner samt amtskommu-
nerne registrerer udgifterne på selve funktionen. 

Kommunens grundtakstbetaling til amtskommunen for ophold i boformer efter § 92, jf. § 131 a i 
lov om social service, registreres på gruppering 02. 

På funktionen er der endvidere autoriseret 7 driftsgrupperinger til registrering af beboernes beta-
ling. KL-kommunerne skal af hensyn til refusionsordningen registrere beboernes betalinger 
særskilt for henholdsvis beboere fyldt 67 år og beboere under 67 år. Københavns og Frederiks-
berg kommuner samt amtskommunerne registrere beboernes betaling på grupperingerne vedrø-
rende beboere under 67 år uanset beboernes alder. Såvel KL-kommunerne som Københavns og 
Frederiksberg kommuner samt amtskommunerne registrerer beboernes særlige servicebetaling 
på gruppering 95. 

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
02 Botilbud til længerevarende ophold for personer under 67 år (§ 92) 

Her registrerer KL-kommunerne udgifter, herunder grundtakstbetaling til amtskom-
munen, vedrørende botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fy-
sisk handicappede mv. under 67 år, med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne, 
jf. § 92 i lov om social service.  

03 Botilbud til længerevarende ophold for personer fyldt 67 år (§ 92) 
Her registrerer KL-kommunerne udgifter vedrørende botilbud til længerevarende 
ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. fyldt 67 år, med betydeligt 
og varigt nedsat funktionsevne, jf. § 92 i lov om social service. 

91 Beboere fyldt 67 år’s betaling for service 
Her registrerer KL-kommunerne beboere fyldt 67 år’s betaling for diverse service-
ydelser, herunder kost, vask, transport mv. 
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92 Beboere fyldt 67 år’s betaling for husleje 
Her registrerer KL-kommunerne beboere fyldt 67 år’s betaling for husleje, jf. § 5 i Socialmi-
nisteriets ”Bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens kapitel 18 samt 
om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 92”. 

93 Beboere under 67 år’s betaling for service 
Her registrerer KL-kommunerne beboere under 67 år’s betaling for diverse serviceydelser, 
herunder kost, vask, transport mv. Københavns og Frederiksberg kommuner samt amtskom-
munerne registrerer her alle beboeres betaling for diverse serviceydelser, herunder kost, vask, 
transport mv. 

94 Beboere under 67 år’s betaling for husleje 
Her registrerer KL-kommunerne beboere under 67 år’s betaling for husleje. Københavns og 
Frederiksberg kommuner samt amtskommunerne registrerer her alle beboeres betaling for 
husleje. Jf. § 5 i Socialministeriets ”Bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter ser-
vicelovens kapitel 18 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 92”. 

95 Beboeres særlige servicebetaling (§ 83) 
Her registreres betaling for særlig service for beboere, som modtagere højeste eller mellemste 
førtidspension, jf. § 83 i lov om social service. Det gælder såvel for KL-kommunerne som for 
Københavns og Frederiksberg kommuner samt amtskommunerne. 

96 Beboere under 67 år’s betaling for el og varme 
Her registrerer KL-kommunerne beboere under 67 år’s betaling for el og varme. Københavns 
og Frederiksberg kommuner samt amtskommunerne registrerer her alle beboeres betaling for 
el og varme. Jf. § 8 i Socialministeriets ”Bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter 
servicelovens kapitel 18 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 92”. 

97 Beboere fyldt 67 år’s betaling for el og varme 
Her registrerer KL-kommunerne beboere fyldt 67 år’s betaling for el og varme, jf. § 8 i Social-

ministeriets ”Bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens kapitel 18 
samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 92”.” 

Konteringsregler for funktion 5.51 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for 
udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. 
Konteringsreglerne for funktion 5.51 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklings-
hæmmede, fysisk handicappede mv. ændres til følgende: 
”5.51 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicap-
pede mv. 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til midlertidigt ophold for udvik-
lingshæmmede, fysisk handicappede mv. med betydelig nedsat funktionsevne, jf. § 93, stk. 1, nr. 1 i lov 
om social service. 

Desuden registreres her udgifter og indtægter vedrørende botilbud til midlertidigt på hold for udviklings-
hæmmede mv. med nedsat funktionsevne og for personer med særlige sociale problemer, jf. § 93, stk. 1, 
nr. 2 i lov om social service. 

Udgifter til amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for sindslidende registreres på funktion 5.56. 

På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje, omsorg mv. samt til tilbud af behand-
lingsmæssig karakter efter §§ 71-73 a og 86 for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. i forbin-
delse med botilbuddet, jf. § 81 i lov om social service. 

På funktionen registrerer amtskommunerne endvidere udgifter til ledsageordningen efter § 78, 
til kontaktpersonordning for døvblinde efter § 79 og til hjemmesygepleje efter lov om hjemme-
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sygeplejerskeordninger til udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. i forbindelse med 
botilbuddet. 

Udgifter til personlige fornødenheder (lommepenge), jf. § 3, stk. 2 i Socialministeriets ”Be-
kendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens kapitel 18 samt om flytteret i 
forbindelse med botilbud efter § 92”, registreres under art 5.2.  

Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere 
efter § 93, stk. 1, nr. 2 i lov om social service registreres på funktion 5.45. 

Det bemærkes endvidere, at udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse efter § 87 
i forbindelse med botilbuddet registreres på funktion 5.38, og at udgifter og indtægter vedrøren-
de aktivitets- og samværstilbud efter § 88 i forbindelse med botilbuddet registreres på funktion 
5.39. 

Der er på funktionen autoriseret to driftsgrupperinger til registrering af udgifter til henholdsvis 
personer under 67 år og personer fyldt 67 år. KL-kommunerne skal registrere udgifterne vedrø-
rende botilbud på disse to grupperinger. Dette er en følge af refusionsordningen i overgangspe-
rioden i forbindelse med indførelsen af grundtakstmodellen i stedet for delt finansiering. Kø-
benhavns og Frederiksberg kommuner samt amtskommunerne registrerer udgifterne på selve 
funktionen. 

Kommunens grundtakstbetaling til amtskommunen for ophold i boformer efter § 93, jf. § 131 a i 
lov om social service, registreres på gruppering 01. 

På funktionen er der endvidere autoriseret to driftsgrupperinger til registrering af beboernes betaling, jf. § 
95, stk. 2 i lov om social service. KL-kommunerne skal af hensyn til refusionsordningen registrere bebo-
ernes betalinger særskilt for henholdsvis beboere under 67 år (gruppering 92) og beboere fyldt 67 år 
(gruppering 93). Københavns og Frederiksberg kommuner samt amtskommunerne registrerer beboernes 
betaling på gruppering 92 vedrørende beboere under 67 år uanset beboernes alder. 

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
01 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer under 67 år (§ 93) 

Her registrerer KL-kommunerne udgifter, herunder grundtakstbetaling til amtskom-
munen, vedrørende botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysisk 
handicappede mv. under 67 år, med betydelig nedsat funktionsevne, jf. § 93, stk. 1, 
nr. 1 i lov om social service.  

02 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer fyldt 67 år (§ 93) 
Her registrerer KL-kommunerne udgifter vedrørende botilbud til midlertidigt ophold 
for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. fyldt 67 år, med betydelig nedsat 
funktionsevne, jf. § 93, stk. 1, nr. 1 i lov om social service.  

92 Beboere under 67 år’s betaling (§ 95, stk. 2) 
Her registrerer KL-kommunerne beboere under 67 år’s betaling, jf. § 95, stk. 2 i lov 
om social service. Københavns og Frederiksberg kommuner samt amtskommunerne 
registrerer her alle beboeres betaling, jf. § 95, stk. 2 i lov om social service. 

93 Beboere fyldt 67 år’s betaling (§ 95, stk. 2) 
Her registrerer KL-kommunerne beboere fyldt 67 år’s betaling, jf. § 95, stk. 2 i lov 
om social service.” 

 

Konteringsregler for funktion 5.52 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for perso-
ner med særlige behov 
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Konteringsreglerne for funktion 5.52 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særli-
ge behov ændres til følgende: 
”5.52 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov 

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale botilbud til midlertidigt op-
hold for personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige socia-
le problemer har behov herfor, jf. § 91 i lov om social service. 

På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje, omsorg mv. samt til tilbud af behand-
lingsmæssig karakter efter §§ 71-73 a og 86 til personer med nedsat funktionsevne mv. i forbindelse med 
botilbuddet. 

Udgifter til personlige fornødenheder (lommepenge), jf. § 3, stk. 2 i Socialministeriets ”Be-
kendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens kapitel 18 samt om flytteret i 
forbindelse med botilbud efter § 92”, registreres under art 5.2.  

Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse efter § 87 i forbin-
delse med botilbuddet registreres på funktion 5.38, og at udgifter og indtægter vedrørende akti-
vitets- og samværstilbud efter § 88 i forbindelse med botilbuddet registreres på funktion 5.39. 

Der er på funktionen autoriserede to driftsgrupperinger til registrering af udgifter til henholdsvis 
personer under 67 år og personer fyldt 67 år. KL-kommunerne skal registrere udgifterne vedrø-
rende botilbud på disse to grupperinger. Dette er en følge af refusionsordningen i overgangspe-
rioden i forbindelse med indførelsen af grundtakstmodellen i stedet for delt finansiering. Kø-
benhavns og Frederiksberg kommuner samt amtskommunerne registrerer udgifterne på selve 
funktionen. 

Der er desuden autoriseret en driftsgruppering til registrering af amtskommunernes udgifter til 
medfinansiering af udgifter til en kommunal opgaveløsning inden for midlertidige botilbud, som 
er alternative tilbud til grundtakstfinansierede tilbud efter §§ 131 a og 131 c i lov om social 
service, og hvor de kommunale tilbud skønnes at nedsætte amtskommunens udgifter efter §§ 
131 a og 131 c, 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 ind-
ledningen til hovedkonto 5 vedrørende amtskommunal medfinansiering efter § 131 d i lov om 
social service. 

På funktionen er der endvidere autoriseret to driftsgrupperinger til registrering af beboernes betaling, jf. § 
95, stk. 2 i lov om social service. KL-kommunerne skal af hensyn til refusionsordningen registrere bebo-
ernes betalinger særskilt for henholdsvis beboere under 67 år (gruppering 92) og beboere fyldt 67 år 
(gruppering 93). Københavns og Frederiksberg kommuner samt amtskommunerne registrerer beboernes 
betaling på gruppering 92 vedrørende beboere under 67 år uanset beboernes alder. 

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
01 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer under 67 år (§ 91) 

Her registrerer KL-kommunerne udgifter, herunder grundtakstbetaling til amtskom-
munen, vedrørende botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysisk 
handicappede mv. under 67 år, med betydelig nedsat funktionsevne, jf. § 91 i lov om 
social service.  

02 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer fyldt 67 år (§ 91) 
Her registrerer KL-kommunerne udgifter vedrørende botilbud til midlertidigt ophold 
for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. fyldt 67 år, med betydelig nedsat 
funktionsevne, jf. § 91 i lov om social service.  
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03 Amtskommunal medfinansiering (§ 131 d) 
Her registreres amtskommunernes udgifter til medfinansiering af udgifter til en 
kommunal opgaveløsning inden for pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, 
som er alternative tilbud til grundtakstfinansierede tilbud efter §§ 131 a og 131 c i 
lov om social service, og hvor de kommunale tilbud skønnes at nedsætte amtskom-
munens udgifter efter §§ 131 a og 131 c, 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 og 131 c, 
jf. § 131 d. Der henvises i øvrigt til de generelle bemærkninger i indledningen til ho-
vedkonto 5 vedrørende amtskommunal medfinansiering efter § 131 d i lov om social 
service. 

92 Beboere under 67 år’s betaling (§ 95, stk. 2) 
Her registrerer KL-kommunerne beboere under 67 år’s betaling, jf. § 95, stk. 2 i lov 
om social service. Københavns og Frederiksberg kommuner samt amtskommunerne 
registrerer her alle beboeres betaling, jf. § 95, stk. 2 i lov om social service. 

93 Beboere fyldt 67 år’s betaling (§ 95, stk. 2) 
Her registrerer KL-kommunerne beboere fyldt 67 år’s betaling, jf. § 95, stk. 2 i lov 
om social service.” 

Konteringsregler for funktion 5.53 Kontaktperson- og ledsageordninger 
Konteringsreglerne for funktion 5.53 Kontaktperson- og ledsageordninger ændres til følgende: 
”5.53 Kontaktperson- og ledsageordninger 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsageordninger for personer med nedsat 
funktionsevne, og vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende og døvblinde efter §§ 
31, 78, 79 og 80 i lov om social service. Desuden registreres udgifter til ansættelse af hjælpere til personer 
med nedsat funktionsevne efter § 77 i lov om social service. 

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 

01 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende på 67 år og derover (§ 80) 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for sinds-
lidende på 67 år og derover, jf. § 80 i lov om social service. 

02 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende under 67 år (§ 80) 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for sinds-
lidende under 67 år, jf. § 80 i lov om social service. 

03 Ledsageordning for personer under 67 år med nedsat funktionsevne (§§ 31 og 78) 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsagelse til personer under 67 år, der ikke 
kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. 
§ 78 i lov om social service. 

Endvidere registreres her udgifter og indtægter vedrørende ledsagelse til unge mellem 16 og 
18 år, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan 
færdes alene, jf. § 31 i lov om social service. 

Det bemærkes, at amtskommunerne registrerer udgifter til ledsageordningen efter § 78, der 
ydes til personer i forbindelse med ophold i botilbud efter §§ 92 og 93, sammen med udgif-
terne til selve botilbuddet på de relevante funktioner herfor, dvs. på funktionerne 5.50, 5.51, 
5.55 og 5.56. På samme måde registrerer amtskommunerne udgifter til ledsagelse efter § 78, 
der ydes til personer, som har ophold i almene boliger mv. samt på plejehjem og i beskyttede 
boliger efter § 140, sammen med udgifterne til de øvrige sociale serviceydelser til disse per-
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soner på funktion 5.32. 

Endelig registrerer amtskommunerne udgifter til ledsagelse efter § 31, som ydes til unge i 
forbindelse med døgnophold efter § 40, stk. 2, nr. 4, 5 og 11 og efter § 62 a, stk. 3, nr. 1 og 4, 
sammen med udgifter til døgnopholdet på de relevante konti herfor, dvs. på de relevante 
grupperinger på funktion 5.20 og 5.23 samt på gruppering 04 og 05 på funktion 5.21. 

04 Kontaktpersonordning for døvblinde (§ 79) 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kontaktpersonordning til personer, som er 
døvblinde, jf. § 79 i lov om social service. 

Det bemærkes, at amtskommunerne registrerer udgifter til kontaktpersonordningen for døv-
blinde efter § 79, der ydes til personer i forbindelse med ophold i botilbud efter §§ 92 og 93, 
sammen med udgifterne til selve botilbuddet på de relevante funktioner herfor, dvs. på funk-
tionerne 5.50, 5.51, 5.55 og 5.56. På samme måde registrerer amtskommunerne udgifter til 
kontaktpersonordningen for døvblinde efter § 79, der ydes til personer, som har ophold i al-
mene boliger mv. samt på plejehjem og i beskyttede boliger efter § 140, sammen med udgif-
terne til de øvrige sociale serviceydelser til disse personer på funktion 5.32. Endelig registre-
rer amtskommunerne udgifter til kontaktpersonordningen for døvblinde efter § 79, som ydes 
til personer med hjælpeordningen efter § 77, sammen med udgifterne til denne hjælpeordning 
på gruppering 05 på funktion 5.53. 

05 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (§ 77) 
Her registreres udgifter til tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, 
overvågning og ledsagelse til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne efter § 77 i lov om social service. Amtskommunerne registrerer her betaling af 
udgifter over grundtaksten til hjælpeordningen efter § 77, jf. § 131 a i lov om social service.” 

Konteringsregler for funktion 5.54 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befor-
dring og pasning af døende 
Konteringsreglerne for funktion 5.54 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring og pas-
ning af døende ændres til følgende: 
”5.54 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring og pasning af døende 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, 
støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 19 i lov om social service 
samt vedrørende pasning af døende efter kapitel 20 i lov om social service. 

Ved direkte køb af hjælpemidler anvendes de enkelte udgiftsarter, dvs. købet artskonteres efter 
beskaffenhed. Dette indebærer, at art 5.2 kun anvendes, når der er tale om direkte overførsler til 
personer, dvs. der skal ske direkte fakturering fra leverandør til modtageren. Samme regel gæl-
der også for boligindretning. 

Specielt for biler bemærkes, at disse hjælpemidler på funktion 5.54 altid skal registreres under 
anvendelse af art 5.2. 

Pålægges det brugeren af hjælpemidlet at betale en del af udgiften - eventuelt over en årrække i 
form af, at kommunen yder et lån - berører afdragsbetalingerne ikke kommunens adgang til at få 
momsrefusion. Afdragsbetalingerne sidestilles herved med andre brugerbetalinger på det sociale 
område. 

I de tilfælde, hvor kommunen forestår indkøb af hjælpemidler til f.eks. hjælpemiddeldepoter, 
registreres udgiften på funktion 5.46.  

Når et hjælpemiddel overføres til funktion 5.54 fra kommunens egen hjælpemiddelcentral, regi-
streres overførslen som en intern transaktion, dvs. ved anvendelse af plus/minusposteringer på 
de eksterne arter eller ved anvendelse af de interne arter under hovedart 9. 
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Ved udlån i henhold til serviceloven under funktion 5.54 debiteres udlånet funktion 5.54 
ved lånets udbetaling. Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen foretages en regi-
strering over status af den afdragspligtige del af udlånet, således at kommunens og statens 
andel debiteres funktion 9.25 til kredit for balancekonto 9.99. Ved indbetaling af afdrag 
krediteres funktion 5.54. Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen krediteres af-
draget funktion 9.25 til debet for balancekonto 9.99. 

Der er på funktionen autoriseret to driftsgrupperinger vedrørende udgifter til plejevederlag og hjælp til 
sygeplejeartikler og lignende efter §§ 104 og 107 i lov om social service til henholdsvis personer under 67 
år og personer på 67 år og derover. KL-kommunerne skal registrere udgifterne på disse to grupperinger. 
Dette er en følge af refusionsordningen i overgangsperioden i forbindelse med indførelsen af grundtakst-
modellen i stedet for delt finansiering. Københavns og Frederiksberg kommuner samt amtskommunerne 
registrerer alle udgifter til plejevederlag mv. på gruppering 18 vedrørende personer under 67 år uanset 
personens alder. 

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 

01 Støtte til køb af bil mv. (§ 99) 
Her registreres udgifter til støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne, jf. § 99, stk. 1 og 2 i lov om social service. 

Endvidere registreres her udgifter til støtte til udskiftning af bil, støtte til nødvendig indret-
ning mv., tilskud til køreundervisning mv., samt støtte til personer, der ved indrejse her i lan-
det medbringer en bil, jf. § 99, stk. 3 i lov om social service og Socialministeriets bekendtgø-
relse om støtte til køb af bil efter servicelovens § 99. 

02  Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj til personer på 67 år og derover (§ 97, stk. 1) 
Her registreres udgifter til ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj, ydet af kommunen i hen-
hold til servicelovens § 97, stk. 1, til personer på 67 år eller derover.  

Grupperingen omfatter bl.a. ortopædiske sko og indlæg, brystproteser, bandager og korsetter. 
Arm- og benproteser, der ydes af amtet, jf. servicelovens § 97, stk. 2, registreres ikke på den-
ne gruppering, men på gruppering 09. 

03  Inkontinens- og stomihjælpemidler til personer på 67 år og derover (§ 97, stk. 1) 
Her registreres  udgifter til inkontinens- og stomihjælpemidler til personer på 67 år og der-
over, ydet af kommunen i henhold til servicelovens § 97, stk. 1.  

Grupperingen omfatter bl.a. bleer og alle hjælpemidler til afhjælpning af stomier, herunder 
udbetalte kontante ydelser. 

04  Andre hjælpemidler til personer på 67 år og derover (§ 97, stk. 1) 
Her registreres  udgifter til andre hjælpemidler til personer på 67 år og derover, ydet af kom-
munen i henhold til servicelovens § 97, stk. 1. Grupperingen omfatter andre kommunalt yde-
de hjælpemidler end ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj og inkontinens- og stomihjælpe-
midler. 

05 Forbrugsgoder til personer på 67 år og derover (§ 98, stk. 1) 
Her registreres udgifter til hjælp til køb af forbrugsgoder til personer på 67 år og derover, 
som kommunen yder, jf. servicelovens § 98, stk. 1.  

06 Hjælp til boligindretning til personer på 67 år og derover (§ 102) 
Her registreres udgifter til hjælp til indretning af bolig til personer på 67 år og derover med 
varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. servicelovens § 102, stk. 1.  

Endvidere registreres her udgifter til hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse af en anden 
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bolig til personer på 67 år og derover med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne, jf. servicelovens § 102, stk. 2. 

07 Støtte til individuel befordring til personer på 67 år og derover (§ 103) 
Her registreres udgifter til personer på 67 år og derover, som på grund af varigt nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler, jf. 
servicelovens § 103. 

08 Optiske synshjælpemidler (§ 97, stk. 2, nr. 1) 
Her registreres udgifter til amtsligt ydede optiske synshjælpemidler og optikunderstøttende 
synshjælpemidler til personer med en varigt nedsat synsfunktion eller medicinsk-optisk defi-
nerede, varige øjenlidelser, jf. § 97, stk. 2, nr. 1 i lov om social service. 

Det bemærkes, at hjælpemidler til afhjælpning af synshandicap, som er ydet af kommunen 
efter § 97, stk. 1 i lov om social service, ikke registreres her, men på gruppering 04. 

09 Arm- og benproteser (§ 97, stk. 2, nr. 2) 
Her registreres udgifter til arm- og benproteser, der ydes af amtet, jf. servicelovens § 97, stk. 
2, nr. 2. 

10 Høreapparater (§ 97, stk. 2, nr. 3 og stk. 5) 
Her registreres udgifter til høreapparater og batterier ydet af amtet, jf. § 97, stk. 2, nr. 3 i lov 
om social service. Udgifterne registreres under anvendelse af art 2.9. Endvidere registreres 
her udgifter til tilskud til høreapparater til personer, som vælger at blive behandlet af en pri-
vat, godkendt høreapparatleverandør, jf. § 97, stk. 5 i lov om social service. Tilskuddet regi-
streres under anvendelse af art 5.2. 

Det bemærkes, at kommunalt ydede teleslynger og andre hørehjælpemidler efter § 97, stk. 1 i 
lov om social service, ikke registreres på denne gruppering, men på gruppering 04. 

11 Amtskommunal medfinansiering (§ 131 d) 
Her registreres amtskommunernes udgifter til medfinansiering af udgifter til en kommunal 
opgaveløsning inden for hjælpemidler, forbrugsgoder mv., som er alternative tilbud til grund-
takstfinansierede tilbud efter §§ 131 a og 131 c i lov om social service, og hvor de kommuna-
le tilbud skønnes at nedsætte amtskommunens udgifter efter §§ 131 a og 131 c, 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 
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 ser-
vice. 

Gruppering 12-17 svarer til grupperingerne 2-7 blot for personer under 67 år. 

18 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem for perso-
ner under 67 år (§§ 104 og 107) 

Her registrerer KL-kommunerne udgifter til plejevederlag til personer, som passer en nært-
stående under 67 år, der ønsker at dø i eget hjem, jf. § 104 i lov om social service. Endvidere 
registrerer KL-kommunerne her udgifter til hjælp til sygeplejeartikler og lignende til personer 
under 67 år, såfremt udgiften ikke dækkes af anden lovgivning, jf. § 107 i lov om social ser-
vice. Københavns og Frederiksberg kommuner samt amtskommunerne registrerer her alle 
udgifter til plejevederlag og sygeplejeartikler og lignende efter §§ 104 og 107 uanset perso-
nens alder. 

19 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder (§§ 97, stk. 2, nr. 4 og 98, stk. 2) 
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Her registreres udgifter til særlige informationsteknologiske hjælpemidler og dertil understøt-
tende hjælpemidler ydet af amtet, jf. § 97, stk. 2, nr. 4 i lov om social service. Endvidere re-
gistreres her udgifter til forbrugsgoder, som er en del af et informationsteknologisk hjælpe-
middel, som amtet yder støtte til, jf. § 98, stk. 2 i lov om social service. 

20 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler og lign. ved pasning af døende i eget hjem for perso-
ner på 67 år og derover (§§ 104 og 107) 

Her registrerer KL-kommunerne udgifter til plejevederlag til personer, som passer en nært-
stående på 67 år og derover, der ønsker at dø i eget hjem, jf. § 104 i lov om social service. 
Endvidere registrerer KL-kommunerne her udgifter til hjælp til sygeplejeartikler og lignende 
til personer på 67 år og derover, såfremt udgiften ikke dækkes af anden lovgivning, jf. § 107 i 
lov om social service. 

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

Her registreres tilbagebetalinger af støtte til køb af bil mv. efter § 99 i lov om social service 
til personer på 67 år og derover, og hvor støtten er ydet før 1. januar 2002. 

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

Her registreres tilbagebetalinger af støtte til køb af bil mv. efter § 99 i lov om social service 
til personer under 67 år, og hvor støtten er ydet før 1. januar 2002. 

93 Tilbagebetaling af hjælp til boligindretning til personer på 67 år og derover (§ 102, stk. 4) 
Her registreres tilbagebetalinger af hjælp til boligindretning til personer på 67 år og derover, 
jf. § 102, stk. 4 i lov om social service. 

94 Tilbagebetaling af hjælp til boligindretning til personer under 67 år (§ 102, stk. 4) 
Her registreres tilbagebetalinger af hjælp til boligindretning til personer under 67 år, jf. § 
102, stk. 4 i lov om social service. 

95 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv. ydet efter 1.1. 2002 (§ 99) 
Her registreres tilbagebetalinger af støtte til køb af bil mv. efter § 99 i lov om social service, 
hvor støtten er ydet efter 1. januar 2002. 

 

Konteringsregler for funktion 5.55 Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende 
Konteringsreglerne for funktion 5.55 Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende opretholdes 
som følgende: 
”5.55 Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til længerevarende ophold for 
sindslidende med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne, jf. § 92 i lov om social service. 

Der gælder i øvrigt tilsvarende konteringsregler for funktion 5.55 som for funktion 5.50 Botilbud til læn-
gerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. 

Der er autoriseret driftsgrupperinger på funktionen svarende til funktion 5.50.” 

Konteringsregler for funktion 5.56 Amtskommunale botilbud til midlertidigt op hold for 
sindslidende 
Konteringsreglerne for funktion 5.56 Amtskommunale botilbud til midlertidigt op hold for sindslidende 
opretholdes som følgende: 
”5.56 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for sindslidende 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til midlertidigt ophold for sinds-
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lidende med betydelig nedsat funktionsevne, jf. § 93, stk. 1, nr. 1 i lov om social service. 

Der gælder i øvrigt tilsvarende konteringsregler for funktion 5.56 som for funktion 5.51 Amtskommunale 
botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. 

Der er autoriseret driftsgrupperinger på funktionen svarende til funktion 5.51.” 

Konteringsregler for funktion 8.86 Særlige tilskud 
Konteringsreglerne for funktion 8.86 Særlige tilskud ændres til følgende: 
”8.86 Særlige tilskud 
På denne funktion registreres tilsvar og tilskud vedrørende de særligt tilskuds- og udligningsordninger. 
Registreringen foretages på en række autoriserede grupperinger, som er gennemgået nedenfor. 

Det bemærkes, at statsrefusion og tilskud, der udbetales som led i grundtakstmodellens overgangsord-
ning, ligeledes registreres her. 

01 Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner 
Her registreres tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner efter § 19 i lov om kommunal 
udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner. 

02 Tilsvar og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanske-
ligheder 

Her registreres tilsvar og tilskud vedrørende udligningsordningen for kommuner i hoved-
stadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder, jf. § 20 i lov om kommunal udligning 
og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner. 

03 Refusion i forbindelse med grundtakstmodellens overgangsordning 
Her registreres statsrefusion i overgangsperioden 2002 til 2003 for udgifter, der tidligere var 
omfattet af reglerne om delt finansiering, jf. § 5, stk. 1-5 i lov om ændring af lov om social 
service og lov om hjemmesygeplejerskeordninger (Indførelse af en grundtakstmodel for visse 
sociale serviceydelser i stedet for delt finansiering).  

04 Tilskud til »ø-kommuner« 
Her registreres tilskud til kommuner på øer, der består af én eller to kommuner, jf. § 22 i lov 
om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner. 

05 Tilskud vedrørende børn og unge i særligt dagtilbud eller døgnophold, jf. grundtakstmodellens 
overgangsordning 

Her registreres tilskud i overgangsperioden 2002 til 2003 på 75.000 kr. pr. barn eller ung i 
særligt dagtilbud eller i døgntilbud, jf. § 5, stk. 6 i lov om ændring af lov om social service og 
lov om hjemmesygeplejerskeordninger (Indførelse af en grundtakstmodel for visse sociale 
serviceydelser i stedet for delt finansiering).  

06 Tilskud vedrørende byrdefordelingsmæssige tab 
Her registreres tilskud som følge af byrdefordelingsmæssige tab i forbindelse med ændrin-
gerne i udlignings- og tilskudsloven samt byrdefordelingsmæssige tab i forbindelse med skat-
tereformen, ændret satsregulering og bruttoficeringen af sociale ydelser, jf. § 19, stk. 2 og stk. 
3 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner. 

07 Tilskud til kommuner med særligt høje merudgifter, jf. grundtakstmodellens overgangsordning 
Her registreres tilskud i overgangsperioden 2002 til 2003 fra 140 mio. kr. puljen, der efter an-
søgning fordeles til kommuner, der kan dokumentere særligt høje merudgifter som følge af 
finansieringsomlægningen, jf. § 5, stk. 8 i lov om ændring af lov om social service og lov om 
hjemmesygeplejerskeordninger (Indførelse af en grundtakstmodel for visse sociale service-
ydelser i stedet for delt finansiering).  
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08 Særligt tilskud til København og Frederiksberg kommuner, jf. grundtakstmodellens overgangs-
ordning 

Her registreres særlige tilskud i overgangsperioden 2002 og 2003 til København og Frede-
riksberg kommuner, med henblik på at afbøde økonomiske konsekvenser af finansieringsom-
lægningen, herunder overgangsordningen for de to kommuner, jf. § 5, stk. 11 i lov om æn-
dring af lov om social service og lov om hjemmesygeplejerskeordninger (Indførelse af en 
grundtakstmodel for visse sociale serviceydelser i stedet for delt finansiering).  

10 Efterreguleringer 
 


