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TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) 
Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voks-
ne. Det gælder botilbud, behandling af misbrug, kontaktpersonordning og særlige be-
skyttet beskæftigelses- og aktivitetstilbud. Det omfatter voksne med særlige behov, 
såsom personer med særlige sociale problemer, personer med nedsat fysisk eller psy-
kisk funktionsevne og personer med sindslidelse.  
 
Det bemærkes, at der for at adskille begreberne psykisk funktionsevne fra personer 
med sindslidelse er angivet en præcisering af psykisk funktionsevne for ydelser, hvor 
begge målgrupper er anvendt. Dette er gjort ved, at der enten står nedsat psykisk (intel-
lektuel/kognitiv forstyrrelse) eller nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse). 
 
5.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til per-
soner med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 
§ 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)  
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk 
hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. efter §§ 83 og 94 i 
lov om social service (serviceloven). Det er alene udgifter og indtægter, som er omfattet 
af frit valg, jf. servicelovens § 91, der registreres på funktionen. Udgifter og indtægter 
vedrørende personlig og praktisk hjælp mv. til ældre omfattet af frit valg registreres på 
funktion 5.30.26. 
 
Udgifter efter servicelovens § 83 til personer i plejeboliger, plejehjem og beskyttede 
boliger, dvs. boliger som er omfattet af kommunalbestyrelsens tilsyn efter servicelovens 
§ 151 og som ikke er omfattet af frit valg, jf. serviceloves § 93, registreres på funktion 
5.30.27. Udgifter efter servicelovens § 83 i forbindelse med ophold i boformer efter 
servicelovens §§ 107-110 samt botilbud efter almenboliglovens § 105, hvor tilbuddet i 
væsentligt omfang omfatter bostøtte efter servicelovens § 85, registreres på funktioner-
ne 5.38.42, 5.38.45, 5.38.50, 5.38.51 og 5.38.52. Udgifter til personlig hjælp og pleje 
mv. vedrørende børn, jf. servicelovens § 44, registreres på funktion 5.28.21. 
 
Fordelingen af udgifter og indtægter på ældre (funktion 5.30.26) og personer med han-
dicap mv. (funktion 5.38.38) kan foretages på baggrund af kommunens cpr-baserede 
statistik over antal visiterede timer.  Udgifter, der er omfattet af den centrale refusions-
ordning, skal dog registrantbogføres. For kommuner, der i administrationen af hjemme-
hjælpsområdet ikke sondrer mellem ældre og personer med handicap mv., kan perso-
ner på 67 år og derover betragtes som ældre, mens personer under kan anses for at 
tilhøre gruppen med handicap.  
 
Det bemærkes, at udgifter vedrørende den centrale administration og myndighedsfunk-
tionen i relation til den personlige og praktiske hjælp mv., ikke skal registreres på funk-
tion 5.30.26 eller 5.38.38, men på hovedkonto 6. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:  
 

001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madser-
vice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.  
Her registreres udgifter til kommunens egen leverance af personlig 
hjælp og pleje, til hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i 
hjemmet og til madserviceordninger efter servicelovens § 83, jf. § 91, 
og § 94, til personer med handicap mv., som er omfattet af frit valg af 
leverandør. Kommunens udgifter til vikarbureauer registreres ligeledes 
her. Udgifter til rehabiliteringsforløb til personer med handicap m.v. ef-
ter servicelovens § 83 a registreres også på grupperingen.
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002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice 
samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv. 
  Her registreres udgifter til private leverandørers leverance af personlig 
og praktisk hjælp og madserviceordninger, efter servicelovens § 83, jf. 
servicelovens § 91 til personer med handicap mv., samt rehabiliterings-
forløb efter servicelovens § 83 a. 
 

092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet 
af frit valg af leverandør 
Her registreres betaling for personlig og praktisk hjælp samt madser-
vice til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandører 
(betaling, jf. servicelovens § 161 og bekendtgørelse om betaling for ge-
nerelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter ser-
vicelovens §§ 79, 83 og 84). 

 
200 Ledelse og administration 

Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4. Som 
udgangspunkt er det ikke et krav, at der i den løbende regnskabsføring 
skal foretages en fordeling af udgifter og indtægter på personer med 
handicap mv. og ældre, jf. funktion 5.30.26, gruppering 200. Det er til-
strækkeligt, at fordelingen foretages i forbindelse med regnskabsafslut-
ningen på baggrund af kommunens cpr-baserede statistik over antal vi-
siterede timer. Som ældre kan betragtes personer på 67 år og derover, 
mens personer under kan anses for at være handicappede.  
 

Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af 
statsrefusion: 
 

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt 
og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbragt i 
døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1) 

   
5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (ser-
vicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kontant tilskud til per-
sonlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager, og til borgerstyret personlig 
assistance til personer med nedsat funktionsevne efter servicelovens §§ 95-96.  
 
Her registreres endvidere indtægter og udgifter vedrørende kommunens forebyggende 
indsats for personer efter servicelovens §§ 82 a-c, 85 og 102. Det bemærkes, at ind-
tægter og udgifter vedrørende kommunens forebyggende indsats for personer i pleje-
boliger, plejehjem eller beskyttede boliger efter de samme bestemmelser registreres på 
funktion 5.30.27. Ligeledes bemærkes det, at udgifter efter servicelovens §§ 85 og 102 
i forbindelse med ophold i boformer efter servicelovens §§ 107-110 samt botilbud efter 
almenboliglovens § 105, hvor tilbuddet i væsentligt omfang omfatter bostøtte efter ser-
vicelovens § 85, registreres på funktionerne 5.38.42, 5.38.45, 5.38.50, 5.38.51 og 
5.38.52. Dvs. at der på denne funktion alene registreres udgifter til servicelovens §§ 82 
a-c, 85 og 102 til personer i egen bolig uden tilknyttet serviceareal (svarende til perso-
ner, der er omfattet af personkredsen for frit valg efter servicelovens § 91). 
 
Endelig registreres der udgifter til kommunens ansættelse af personer til pasning af 
nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom efter servicelovens § 118. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
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001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtage-
ren selv antager (servicelovens § 95) 
Her registreres udgifter i form af kontant tilskud til hjælp, som modtage-
ren selv antager, i de tilfælde hvor kommunen ikke kan stille den nød-
vendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for personlig og 
praktisk hjælp mv. efter servicelovens §§ 83 og 84, jf. § 95, stk. 1, i 
serviceloven.  

 
Endvidere registreres her udgifter vedrørende personer med nedsat 
funktionsevne med behov for personlig og praktisk hjælp i mere end 20 
timer om ugen, som har valgt at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, 
som de selv antager, jf. servicelovens § 95, stk. 2, herunder hjælp, der 
udbetales til en nærtstående, som passer den pågældende, jf. service-
lovens § 95, stk. 3.  

 
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat 

funktionsevne (servicelovens § 96) 
Her registreres udgifter til tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse 
af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med bety-
deligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 96 i 
serviceloven. 

 
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale pro-

blemer (servicelovens § 85) 
Her registreres udgifter til hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og 
hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på 
grund af særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 85. 
 

004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fy-
sisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) 
funktionsevne (servicelovens § 85) 
Her registreres udgifter til hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og 
hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på 
grund af betydelig nedsat funktionsevne, jf. servicelovens § 85. 

 
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funk-

tionsnedsættelse (sindslidelse) (servicelovens § 85)  
Her registreres udgifter til hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og 
hjælp til udvikling af færdigheder til personer med sindslidelse, jf. ser-
vicelovens § 85. 

 
006 Behandlingstilbud til personer med særlige sociale problemer 

(servicelovens § 102) 
Her registreres udgifter til tilbud af behandlingsmæssig karakter til per-
soner med særlige sociale problemer, når behandlingen ikke kan opnås 
gennem anden lovgivning, jf. servicelovens § 102. 

 
007 Behandlingstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk funkti-

onsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funkti-
onsevne (servicelovens § 102) 
Her registreres udgifter til tilbud af behandlingsmæssig karakter til per-
soner med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne, når behandlingen 
ikke kan opnås gennem anden lovgivning, jf. servicelovens § 102. 

 
008 Behandlingstilbud til personer med nedsat psykisk funktionsned-

sættelse (sindslidelse) (servicelovens § 102) 
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Her registreres udgifter til tilbud af behandlingsmæssig karakter til per-
soner med sindslidelse, når behandlingen ikke kan opnås gennem an-
den lovgivning, jf. servicelovens § 102. 
 

010 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (ser-
vicelovens § 118)      
Her registreres udgifter til kommunens ansættelse af personer til pas-
ning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom efter service-
lovens § 118. 

 
011  Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte (servicelovens § 82 

a) 
Her registreres udgifter til tilbud efter servicelovens § 82 a om gruppe-
baseret optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der 
har nedsat funktionsevne eller sociale problemer, og personer, der er i 
risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer, 
 

012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (servicelovens § 
82 b) 
Her registreres udgifter til tilbud efter servicelovens § 82 b om tidsbe-
grænset individuel hjælp, omsorg eller støtte samt tidsbegrænset indi-
viduel optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der 
har nedsat funktionsevne eller sociale problemer, og personer, der er i 
risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer,  

 
013 Sociale akuttilbud (servicelovens § 82 c) 

Her registreres udgifter til sociale akuttilbud efter servicelovens § 82 c 
om støtte, omsorg og rådgivning i sociale akuttilbud til personer med 
psykiske lidelser. 
 

200 Ledelse og administration 
Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4. 
 

Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af 
statsrefusion: 
 

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt 
og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbragt i 
døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1) 

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

 
5.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 
12)  
 
På denne funktion registreres udgifter til tilbud om generel rådgivning, hvis formål er at 
forebygge sociale problemer og hjælpe borgeren over øjeblikkelige vanskeligheder, jf. 
servicelovens § 10, samt udgifter til tilbud om rådgivning for personer med nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 12. 
 
Udgifter til genoptræning, efter sundhedslovens § 140 og servicelovens § 86 konteres 
på 4.62.82. Rådgivning, der udgår fra den centrale forvaltning, registreres på hoved-
konto 6.  
Udgifter til rådgivning, der gives efter § 11, registreres på funktion 5.28.21, gruppering 
016 og 017. 
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Der er autoriseret følgende driftsgruppering:  
 

200 Ledelse og administration 
Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4. 

 
Der er på funktionen autoriseret følgende gruppering på dranst 2 til registrering af 
statsrefusion: 
 

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt 
og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbragt i 
døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1) 

 
Indtægter efter reglerne for den centrale refusionsordning vedrørende denne funktion 
registreres på funktion 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning gruppering 
010. 
 
5.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til 
personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)  
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende hjælpemidler, forbrugs-
goder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring til borgere med varigt nedsat 
funktionsevne efter kapitel 21 i serviceloven. Endvidere registreres her udgifter til APV-
hjælpemidler, som installeres i borgerens eget hjem. 
 
Udgifter og indtægter vedrørende hjælpemidler mv. til ældre registreres på funktion 
5.30.31.  
 
Fordelingen af udgifter og indtægter på ældre (funktion 5.30.31) og personer med han-
dicap mv. (funktion 5.38.41) kan foretages på baggrund af kommunens cpr-baserede 
hjælpemiddelstatistik.  Udgifter, der er omfattet af den centrale refusionsordning, skal 
dog registrantbogføres. 
 
For kommuner, der i administrationen af hjælpemiddelområdet ikke sondrer mellem 
ældre og personer med handicap mv., kan personer på 67 år og derover betragtes som 
ældre, mens personer under kan anses for at tilhøre gruppen med handicap. Udgifter 
vedr. biler registreres dog altid på funktion 5.38.41 handicapområdet.  Udgiften til gen-
brugshjælpemidler fordeles i regnskabet til det område, hvor hjælpemidlet bruges på 
tidspunktet for udarbejdelsen af årsregnskabsafslutningen. 
 
Ved direkte køb af hjælpemidler anvendes de enkelte udgiftsarter, dvs. at købet arts-
konteres efter beskaffenhed. Kontering af regninger fra private leverandører af hjælpe-
midler følger af ejerskabet. Dvs. såfremt hjælpemidlet er borgerens ejendom anvendes 
art 5.2 til kontering af udgiften. Såfremt, der er tale om et af kommunen indkøbt hjæl-
pemiddel til udlån, anvendes art 2.9. Samme regel gælder også for boligindretning. 
 
Det bemærkes, at hjælpemidler efter servicelovens § 112 altid vil være kommunens 
ejendom. Dette uanset om hjælpen er ydet som udlån, kontantydelse eller udleveret 
som naturalhjælp. 
 
Indkøb af hjælpemidler efter servicelovens § 112 skal derfor ikke konteres på art 5.2, 
og der vil som følge heraf være mulighed for fuld momsrefusion i forbindelse med ind-
købet. 
 
Specielt for biler bemærkes, at disse hjælpemidler altid skal registreres under anven-
delse af art 5.2. 
 
Pålægges det brugeren af hjælpemidlet at betale en del af udgiften - eventuelt over en 
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årrække i form af, at kommunen yder et lån - berører afdragsbetalingerne ikke kommu-
nens 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. hjælpemiddelde-
poter, registreres udgiften på gruppering 012. Når et hjælpemiddel overføres til de øvri-
ge grupperinger på funktion 5.38.41 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. 
 
Ved udlån i henhold til serviceloven under funktion 5.38.41 debiteres udlånet funktionen 
ved lånets udbetaling. Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen foretages en 
registrering over status af den afdragspligtige del af udlånet, således at kommunens 
andel debiteres funktion 9.32.25 til kredit for balancekonto 9.75.99. Ved indbetaling af 
afdrag krediteres funktion 5.38.41. Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen 
krediteres afdraget funktion 9.32.25 til debet for balancekonto 9.75.99. 
 
Det bemærkes, at det er "paragraffen", der er styrende for, hvor udgifter til hjælpemidler 
skal konteres. Hvis hjælpemidlet er nødvendigt som en del af genoptræningen efter 
servicelovens § 86 eller sundhedslovens § 140, konteres udgiften på funktion 4.62.82, 
mens udgiften konteres på funktion 5.38.41, hvis hjælpemidlet er bevilget efter service-
lovens kapitel 21. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger. 
 
  001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114) 

Her registreres udgifter til støtte til køb af bil til personer med en varigt 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. servicelovens § 114. End-
videre registreres her udgifter til støtte til udskiftning af bil, støtte til 
nødvendig indretning mv., tilskud til køreundervisning mv., samt støtte 
til personer, der ved indrejse her i landet medbringer en bil, jf. service-
lovens § 114, stk. 3 og bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter ser-
vicelovens § 114. Endvidere registreres her tilbagebetalinger af støtte 
til køb af bil mv. efter servicelovens § 114. 

 
  002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112) 

Her registreres udgifter til kommunalt ydede optiske synshjælpemidler 
og optikunderstøttende synshjælpemidler til personer med handicap 
mv. med en varigt nedsat synsfunktion eller medicinsk-optisk definere-
de, varige øjenlidelser, jf. servicelovens § 112. 
 

003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112) 
Her registreres udgifter til arm- og benproteser til personer med handi-
cap mv., jf. servicelovens § 112.   
 

  005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112) 
Her registreres udgifter til personer med handicap mv. til ortopædiske 
hjælpemidler, inkl. fodtøj, jf. servicelovens § 112. 
 
Grupperingen omfatter bl.a. ortopædiske sko og indlæg, brystproteser, 
bandager og korsetter  

 
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112) 
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Her registreres udgifter til inkontinens- og stomihjælpemidler til perso-
ner med handicap mv., jf. servicelovens § 112.  

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

 
  007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112) 

Her registreres udgifter til andre hjælpemidler til personer med handi-
cap mv. i henhold til servicelovens § 112. Grupperingen omfatter andre 
kommunalt ydede hjælpemidler end ortopædiske hjælpemidler inkl. fod-
tøj og inkontinens- og stomihjælpemidler. Herudover skal udgifter til 
APV-hjælpemidler, som installeres i borgerens eget hjem registreres på 
denne gruppering. 

 
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113) 

Her registreres udgifter til hjælp til køb af forbrugsgoder til personer 
med handicap mv., jf. servicelovens § 113.  

 
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116) 

Her registreres udgifter til hjælp til indretning af bolig til personer med 
handicap mv. med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. 
servicelovens § 116. Endvidere registreres her udgifter til hjælp til 
dækning af udgifter til anskaffelse af en anden bolig til personer med 
handicap mv. med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funk-
tionsevne, jf. servicelovens § 116. 
 
Endelig registreres her tilbagebetalinger af hjælp til boligindretning ved 
anvendelse af art 7.9, jf. servicelovens § 116. 
 

011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117) 
Her registreres udgifter til personer med handicap mv., som på grund af 
varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring 
med individuelle transportmidler, jf. servicelovens § 117. 

 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende hjælpemiddelcentra-
ler, herunder indkøb af hjælpemidler, f.eks. i forbindelse med etablering 
og drift af hjælpemiddeldepoter.  
 
Ved overførsel til en institution inden for kommunen registreres transak-
tionen som en intern afregning, dvs. ved plus/minusposteringer på de 
eksterne arter eller ved anvendelse af de interne arter under hovedart 
9. 
 
Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen skal udgifter og ind-
tægter vedr. hjælpemiddeldepoter være fordelt på gruppering 012 un-
der henholdsvis funktion 5.30.31 og funktion 5.38.41. Fordelingen fore-
tages på baggrund af kommunens cpr-baserede hjælpemiddelstatistik. 
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012 Hjælpemiddeldepoter 
 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende hjælpemiddelcentra-

ler, her under indkøb af hjælpemidler, f.eks. i forbindelse med etable-
ring og drift af hjælpemiddeldepoter. 

 
 Ved overførsel til en institution inden for kommunen registreres transak-

tionen som en intern afregning, dvs. ved plus/minusposteringer på de 
 eksterne arter eller ved anvendelse af de interne arter under hovedart 
 9. 
 
 Senest i forbindelse med årsregnskabsafslutningen skal udgifter og 
 indtægter vedr. hjælpemidddeldepoter være fordelt på gruppering 012 
 under henholdsvis funktion 5.30.31 og funktion 5.38.41.  
  
 Dette sker på baggrund af kommunens cpr-baserede hjælpemiddelsta-

tistik. 
 

 
Der er på funktionen autoriseret følgende gruppering på dranst 2 til registrering af 
statsrefusion: 
 

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt 
og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbragt i 
døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1) 

   
Indtægter efter reglerne for den centrale refusionsordning vedrørende denne funktion 
registreres på funktion 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning gruppering 
108. 
 
5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelo-
vens §§ 109 og 110) 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til personer 
med særlige sociale problemer efter servicelovens §§ 109 og 110.  
 
På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje og omsorg mv., psyko-
loghjælp til børn, der har været med deres moder på kvindekrisecenter jf. servicelovens 
§ 109 stk. 8, samt til indledende og koordinerende rådgivning, jf. servicelovens § 109, 
stk. 7. Derudover registreres tilbud af behandlingsmæssig karakter efter servicelovens 
§§ 83-86 og 102 som ydes i forbindelse med botilbuddet. Endvidere registreres udgifter 
til hjemmesygepleje efter sundhedsloven, som ydes i forbindelse med botilbuddet.

Udgifter til personlige fornødenheder (lommepenge), jf. § 3, stk. 2, i "Bekendtgørelse 
om betaling for botilbud mv. efter servicelovens kapitel 20, samt om flytteret i forbindel-
se med botilbud efter § 108", registreres under art 5.2. 
  
På funktionen er der autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelo-

vens § 110) 
 Her registreres indtægter og udgifter til botilbud, jf. servicelovens § 110. 

 
  002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109) 

Her registreres indtægter og udgifter til kvindekrisecentre, jf. servicelo-
vens § 109. 

 
   092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2) 
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Her registreres beboernes betaling for kost, logi m.v., jf. § 163, stk. 2, i 
serviceloven. 

 
Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af 
statsrefusion: 
 
  003 Berigtigelser vedr. refusion med 50 pct. refusion 

Her registreres refusionsberigtigelser vedrørende botilbud for personer 
med særlige sociale problemer (servicelovens § 110) og kvindekrise-
centre (servicelovens § 109). 

  004 Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige socia-
le problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5) 

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt 
og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbragt i 
døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1) 

 
Indtægter efter reglerne for den centrale refusionsordning vedrørende denne funktion 
registreres på funktion 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning gruppering 
011. 
 
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 
(sundhedslovens § 141) 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende ambulant behandling, 
dag - og døgnbehandling af alkoholskadede efter sundhedsloven. Det bemærkes, at 
den alkoholbehandling, som finder sted på sygehusafdelinger, registreres på hovedkon-
to 4. 
 
På funktionen er der autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
 
  001 Dagbehandlingstilbud  

Her registreres kommunens udgifter og indtægter i forbindelse med 
dagbehandlingstilbud for alkoholskadede efter sygehuslovens § 141. 

 
  002 Døgnbehandlingstilbud  

Her registreres kommunens udgifter og indtægter i forbindelse med 
døgnbehandlingstilbud for alkoholskadede efter sygehusloven § 141. 
 

   003 Ambulant behandling  
 
Her registreres kommunens udgifter og indtægter i forbindelse med 
ambulant behandling for alkoholskadede efter sygehuslovens § 141. 

 
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og 
sundhedslovens § 142) 
 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende ambulant og dagbe-
handling af stofmisbrugere på 18 år og derover, jf. §§ 101 og 101 a i serviceloven, og 
lægelig stofmisbrugsbehandling, jf. sundhedslovens § 142, i ambulant og dagbehand-
lingsregi. Udgifterne til behandling af stofmisbrugere omfatter også udgifter til døgnbe-
handling, hvor behandlingen foregår i boformer til midlertidigt ophold, jf. § 107, stk. 2, 
nr. 2, i serviceloven.  
 
Udgifter forbundet med stofmisbrugsbehandling af unge under 18 år registreres ikke 
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her men på den funktion, der vedrører den foranstaltning i forbindelse med hvilken, 
behandlingen foregår (funktion 5.28.20-5.28.24). 
 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og 

derover (servicelovens § 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugs-
behandling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehand-
lingsregi 
 
Her registreres udgifter til dagbehandling eller ambulant behandling af 
stofmisbrugere på 18 år og derover, jf. § 101 i serviceloven, og lægelig 
stofmisbrugsbehandling, jf. sundhedslovens § 142, i ambulant og dag-
behandlingsregi. Dagbehandling og ambulant behandling er i modsæt-
ning til døgnbehandling karakteriseret ved, at behandlingen finder sted i 
tilknytning til personens sædvanlige miljø. 

 
  002  Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover 

(servicelovens § 101) og lægelig stofmisbrugsbehandling (sund-
hedslovens § 142) i døgnbehandlingsregi 
Her registreres udgifter til døgnbehandling af stofmisbrugere, jf. ser-
vicelovens § 101, og lægelig stofmisbrugsbehandling, jf. sundhedslo-
vens § 142, i døgnbehandlingsregi. Døgnbehandling er en intensiv be-
handling, som foregår væk fra personens sædvanlige miljø, og hvor 
personen samtidig tager bopæl på behandlingsstedet. Udgifter til be-
handling i form af Half-way-houses, som indgår som en del af et døgn-
behandlingstilbud, registreres ligeledes her.
 

 
Udgifter til personlig hjælp, pleje og omsorg mv. samt til tilbud af be-
handlingsmæssig karakter efter servicelovens §§ 83-86 og 102, som 
ydes i forbindelse med døgnbehandlingstilbuddet, registreres ligeledes 
her. Endvidere registreres udgifter til hjemmesygepleje efter sundheds-
loven, som ydes i forbindelse med døgnbehandlingen. 

 
Udgifter til personlige fornødenheder (lommepenge), jf. § 3, stk. 2, i be-
kendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 
20, samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108, stk. 2, regi-
streres under art 5.2.  
 

  003 Anonym, ambulant behandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år 
og derover (servicelovens § 101 a) 

   Her registreres udgifter til anonym, ambulant behandling af stofmisbrug 
til personer på 18 år eller derover, jf. servicelovens § 101 a. Den ano-
nyme, ambulante behandling består af et afgrænset forløb af kortere 
varighed med gruppebaseret behandling. Endvidere gives der mulighed 
for en individuel, afsluttende samtale. 

 
  092 Egenbetaling (servicelovens § 163, stk. 2) 

Her registreres indtægter i form af egenbetaling for ophold i boformer 
efter § 163, stk. 2, i serviceloven. 

 
  200  Ledelse og administration 

Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4. 
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Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af 
statsrefusion: 
 

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt 
og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbragt i 
døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1) 
 

Indtægter efter reglerne for den centrale refusionsordning vedrørende denne funktion 
registreres på funktion 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning gruppering 
012. 
 
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (serviceloven § 108) 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til længereva-
rende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer 
med særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 108. herunder hører Kofoedsminde 
– såvel dens åbne som den sikrede afdeling.  

På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje, omsorg mv. samt til 
tilbud af behandlingsmæssig karakter efter servicelovens §§ 83-86 og 102, som ydes i 
forbindelse med botilbuddet. Endvidere registreres udgifter til hjemmesygepleje efter 
sundhedsloven, som ydes i forbindelse med botilbuddet. 
 
Udgifter til personlige fornødenheder (lommepenge), jf. § 3, stk. 2, i ”Bekendtgørelse 
om betaling for botilbud mv. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse 
med botilbud efter § 108”, registreres under art 5.2.  
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  001  Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale pro-

blemer 
Her registreres udgifter vedrørende botilbud til personer med særlige 
sociale problemer.  

 
  002  Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller 

psykisk funktionsevne  
Her registreres udgifter vedrørende botilbud til personer med betydeligt 
nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrel-
se) funktionsevne. 

 
 003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse  

 
Her registreres udgifter vedrørende botilbud til personer med nedsat 
psykisk funktionsevne sindslidelse.  

 
  093  Beboeres betaling for service 

Her registreres beboernes betaling for diverse serviceydelser, herunder 
kost, vask, transport mv.  

 
094 Beboeres betaling for ophold 

Her registreres beboernes betaling for husleje, jf. § 5 i ”Bekendtgørelse 
om betaling for botilbud mv. efter servicelovens kapitel 20 samt om flyt-
teret i forbindelse med botilbud efter § 108”. 
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  096 Beboeres betaling for el og varme 
Her registrerer kommunerne beboernes betaling for el og varme, jf. § 8 
i ”Bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens kapi-
tel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108”. 

  200  Ledelse og administration 
Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4. 
 

Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af 
statsrefusion: 
 

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt 
og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbragt i 
døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1) 

 
Indtægter efter reglerne for den centrale refusionsordning vedrørende denne funktion 
registreres på funktion 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning gruppering 
013. 
 
5.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om so-
cialtilsyn) 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbudslignende til-
bud, der er omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn, dvs. tilbud, hvor borgeren 
er visiteret af kommunalbestyrelsen til ophold i boligen, hvor hjælpen udgår fra service-
arealer, og hvor tilbuddet til beboerne i væsentligt omfang omfatter støtte efter service-
lovens § 85. 

På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje, omsorg mv. samt til 
tilbud af behandlingsmæssig karakter efter servicelovens §§ 83-86 og 102, som ydes i 
forbindelse med botilbuddet. Endvidere registreres udgifter til hjemmesygepleje efter 
sundhedsloven, som ydes i forbindelse med botilbuddet. 
 
Det er alene udgifter og indtægter efter serviceloven, der registreres på denne funktion. 
Udgifter og indtægter vedrørende almene ældreboliger registreres på funktion 0.25.19 
Ældreboliger.  
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  001  Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale pro-

blemer 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbudslignende til-
bud til personer med særlige sociale problemer.  

 
  002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funkti-

onsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funkti-
onsevne  
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbudslignende til-
bud til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne. 

 
 003  Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funkti-

onsevne sindslidelse 
 

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbudslignende til-
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bud til personer med sindslidelse.  
 
  093  Beboeres betaling for service 

Her registreres beboernes betaling for diverse serviceydelser, herunder 
kost, vask, transport mv.  

 
  200  Ledelse og administration 

Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af 
statsrefusion: 
 

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt 
og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbragt i 
døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1) 

 
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (serviceloven § 107)  
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale botilbud til 
midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og per-
soner med særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 107. 
 
På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje, omsorg mv. samt til 
tilbud af behandlingsmæssig karakter efter servicelovens §§ 83-86 og 102, som ydes i 
forbindelse med botilbuddet. Endvidere registreres udgifter til hjemmesygepleje efter 
sundhedsloven, som ydes i forbindelse med botilbuddet.  
 
Udgifter til personlige fornødenheder (lommepenge), jf. § 3, stk. 2, i ”Bekendtgørelse 
om betaling for botilbud mv. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse 
med botilbud efter § 108”, registreres under art 5.2.  
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer 
   Her registreres udgifter vedrørende botilbud til personer med særlige 

sociale problemer.  

  002  Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne  
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til midlertidigt 
ophold for personer med betydeligt nedsat fysisk funktionsevne eller 
psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.  

 
  003  Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse   

Her registreres udgifter vedrørende botilbud til midlertidigt ophold for 
personer med nedsat psykisk funktionsevne sindslidelse.  
 

  092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2) 
Her registreres beboernes betaling, jf. § 1-3 i ”Bekendtgørelse om beta-
ling for botilbud mv. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i 
forbindelse med botilbud efter § 108”. 

  200  Ledelse og administration 
Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4. 
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Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af 
statsrefusion: 
 

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt 
og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbragt i 
døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1) 
 

Indtægter efter reglerne for den centrale refusionsordning vedrørende denne funktion 
registreres på funktion 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning gruppering 
014. 

 
5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§97-99) 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsageordninger for 
personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne, og vedrørende støtte- og kon-
taktpersonordninger til døvblinde, hjemløse og til personer med sindslidende, stof- eller 
alkoholmisbrug efter §§ 97 - 99 i serviceloven.  
 
Det bemærkes, at udgifter til hhv. ledsagerordning efter servicelovens § 97 og udgifter 
til kontaktperson til døvblinde efter servicelovens § 98 med ophold i friplejeboliger, der 
er certificerede til at levere disse ydelser, registreres på funktion 5.30.27, gruppering 
013. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med sindslidelse 

(servicelovens § 99) 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende støtte- og kontaktper-
sonordninger for personer med nedsat psykisk funktionsevne sindsli-
delse jf. § 99 i serviceloven.  
  

  003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne 
eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 
(servicelovens § 97) 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsagelse til perso-
ner, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 97 i serviceloven.  
 

  004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98) 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kontaktpersonordning 
til personer, som er døvblinde, jf. § 98 i serviceloven. 
 

005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjem-
løse (servicelovens § 99) 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende støtte- og kontaktper-
sonordninger for personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til per-
soner med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan op-
holde sig i egen bolig, jf. § 99 i serviceloven. 
 

Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af 
statsrefusion: 
 

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt 
og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbragt i 
døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1) 
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009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de før-
ste 3 år (jf. § 181, stk. 2)  

 
Indtægter efter reglerne for den centrale refusionsordning vedrørende denne funktion 
registreres på funktion 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning gruppering 
015 
 
5.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a) 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med særlige pladser 
på psykiatrisk afdeling, jf. sundhedslovens § 238 a. 
 
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse 
til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, sindslidelse eller 
særlige sociale problemer, jf. § 103, stk. 1 og 2, i serviceloven.  
 
Støtte til befordringsudgifter i tilknytning til beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 
103, jf. § 105, stk. 2, i serviceloven og § 2 i ”Bekendtgørelse om aflønning og 
befordringsudgifter mv. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte 
beskæftigelsesforløb og i aktivitets- og samværstilbud”, registreres på art 4.0. 
 
Der er på funktion autoriseret følgende driftsgrupperinger:  
  
  001  Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale proble-

mer 
Her registreres udgifter og indtægter til beskyttet beskæftigelse vedrø-
rende personer med særlige sociale problemer.  

   
  002  Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktions-

evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne
  

    Her registreres udgifter og indtægter til beskyttet beskæftigelse vedrø-
rende personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsev-
ne.  

 
  003  Beskyttet beskæftigelse for personer med nedsat psykisk funkti-

onsevne sindslidelse   
    Her registreres udgifter og indtægter til beskyttet beskæftigelse vedrø-

rende personer med sindslidelse.  

 
  005  Arbejdsvederlag (servicelovens § 105) 

   Her registeres udgifter til aflønning under beskyttet beskæftigelse, jf. § 
105 i serviceloven og § 1 i ”Bekendtgørelse om aflønning og 
befordringsudgifter mv. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte 
beskæftigelsesforløb og i aktivitets- og samværstilbud” med 
anvendelse af art 5.2. 

Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af 
statsrefusion: 
 

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt 
og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbragt i 
døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1) 
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Indtægter efter reglerne for den centrale refusionsordning vedrørende denne funktion 
registreres på funktion 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning gruppering 
016. 
 
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværs-
tilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, sindslidelser 
eller særlige sociale problemer, jf. § 104 i serviceloven. 
 
Støtte til befordringsudgifter i tilknytning til aktivitets- og samværstilbud efter servicelo-
vens § 104, jf. servicelovens § 105, stk. 2, § 5 i ”Bekendtgørelse om aflønning og be-
fordringsudgifter mv. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb 
og aktivitets- og samværstilbud”, registreres på art 4.0.  
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:  
   
  001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale 

problemer 
Her registreres udgifter og indtægter til aktivitets- og samværstilbud 
vedrørende personer med særlige sociale problemer.  

   
  002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funk-

tionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funkti-
onsevne 
Her registreres udgifter og indtægter til aktivitets- og samværstilbud 
vedrørende personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funkti-
onsevne.  

 
  003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk 

funktionsnedsættelse sindslidelse   
  Her registreres udgifter og indtægter til aktivitets- og samværstilbud for 
personer med sindslidelse 

  005 Arbejdsvederlag (servicelovens § 105) 
   Her registeres udgifter til aflønning under beskyttet beskæftigelse, jf. § 

105 i serviceloven og § 1 i ”Bekendtgørelse om aflønning og 
befordringsudgifter mv. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte 
beskæftigelsesforløb og i aktivitets- og samværstilbud” med 
anvendelse af art 5.2. 

  200  Ledelse og administration 
Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4. 

 
Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af 
statsrefusion: 

 
008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt 

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

 
Indtægter efter reglerne for den centrale refusionsordning vedrørende denne funktion 
registreres på funktion 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning gruppering 
017. 


