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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 

TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) 

5.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med 
handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 
samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)  

 1 Drift 
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice 

samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.  
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt 

rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv. 
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit 

valg af leverandør 
200 Ledelse og administration 

           2 Statsrefusion 
008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og 

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

5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 
82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) 

 1 Drift 
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren 

selv antager (servicelovens § 95) 
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funkti-

onsevne (servicelovens § 96) 
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer 

(servicelovens § 85) 
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktions-

evne (servicelovens § 85) 
005 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens 

§ 85)  
006 Behandlingstilbud til personer med særlige sociale problemer (service-

lovens § 102) 
007 Behandlingstilbud til personer med betydelig nedsat funktionsevne 

(servicelovens § 102) 
008 Behandlingstilbud til personer med sindslidelse (servicelovens § 102) 
010 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (servicelo-

vens § 118)     
011    Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte (servicelovens § 82 a)  

012    Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (servicelovens § 82 

b) 

013    Sociale akuttilbud (servicelovens § 82 c) 
   200 Ledelse og administration 
 2 Statsrefusion 

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

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

 
5.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12) 
 1 Drift 
   200  Ledelse og administration 
 2  Statsrefusion
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008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og 

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

 
5.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med 

handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117) 

 1 Drift 
   001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)  
   002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112) 
   003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112) 
   005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112) 
   006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112) 
   007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112) 
   009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113) 
   010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116) 
   011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117) 
   012 Hjælpemiddeldepoter  
 2 Statsrefusion 
   008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og 

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

 
5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 

og110) 
 1 Drift 
  001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 

110) 
  002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109) 
  092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2) 
 2 Statsrefusion 
   
  003 Berigtigelser vedr. refusion med 50 pct. refusion 
  004 Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige sociale 

problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5) 
008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og 

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

 
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 

§ 141) 
 1 Drift 
  001 Dagbehandlingstilbud 
  002 Døgnbehandlingstilbud 
  003 Ambulant behandling  
 
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslo-

vens § 142) 
 1 Drift 
  001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og der-

over (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehand-
ling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi 

  002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (service-
lovens § 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundheds-
lovens § 142) i døgnbehandlingsregi 

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

  092 Egenbetaling (servicelovens § 163, stk. 2) 
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   200  Ledelse og administration
 
 2 Statsrefusion 
   

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

 
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) 
 1 Drift 
  001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer 
  002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne 
  003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse 
  093 Beboeres betaling for service 
  094 Beboeres betaling for ophold 
  096 Beboeres betaling for el og varme 
   200  Ledelse og administration 
 2 Statsrefusion 
   

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

 

5.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) 
 1 Drift 
  001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer 
  002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne  
  003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse  
  093 Beboeres betaling for service 
  200 Ledelse og administration 
 2 Statsrefusion 
   

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

 
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)  
 1 Drift 
  001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer 
  002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funkti-

onsevne. 
  003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse.  
  092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2) 
   200  Ledelse og administration 
 2 Statsrefusion 
   

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

5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)
 
 1 Drift 
  002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (servicelovens § 99) 
  003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk eller psykisk funkti-
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onsevne (servicelovens § 97) 

  004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98) 
  005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse 

(servicelovens § 99)  
 2 Statsrefusion 
   

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

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

 
5.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a) 

 
5.38.58  Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) 
 1 Drift 
  001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer 
  002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne  
  003 Beskyttet beskæftigelse for personer med sindslidelse 
  
  005 Arbejdsvederlag (servicelovens § 105) 
 2 Statsrefusion 
   

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

 
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) 
 1 Drift 
  001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale proble-

mer 
  002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psy-

kisk funktionsevne  
  003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med sindslidelse 
  005 Arbejdsvederlag (§ 105) 
   200  Ledelse og administration 
   2 Statsrefusion 
   

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

 


