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TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 
 
Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende særlig støtte til børn og 
unge og herunder vedrørende særlige dagtilbud og klubber til børn og unge med fysisk 
eller psykisk funktionsnedsættelse. Udgifter vedrørende foranstaltninger, som er en 
integreret del af en anbringelse, fx på et opholdssted eller døgninstitution, skal konteres 
under døgnopholdet. Udgifter vedr. foranstaltninger, der ikke er en integreret del af et 
tilbud, skal konteres under de relevante driftsgrupperinger på relevante funktioner, fx 
5.28.21 om forebyggende foranstaltninger eller funktion 5.38.41 vedr. hjælpemidler mv. 
Funktionen omfatter desuden udgifter og indtægter i forbindelse med afgørelser efter 
lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. 
 
Alle afgørelser truffet efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet skal konteres på 
5.28.26. 
 

 
5.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende egne værelser, kollegi-
er og kollegielignende opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge, jf. § 66, stk. 
1, nr. 5 og 6, i lov om social service (serviceloven). 
 
Det bemærkes, at udgifter til tilbud efter dagtilbudsloven, §§ 32 og 36 i serviceloven og 
undervisningstilbud efter folkeskoleloven til børn og unge der er anbragt på opholdsste-
der mv. for børn og unge, ikke registreres på denne funktion, men på de relevante funk-
tioner under hovedfunktionerne Dagtilbud til børn og unge og under hovedfunktion Fol-
keskolen mm. samt funktion 5.28.25 Særlige dagtilbud og klubber.  
 
Udgifter vedrørende botilbud til ophold for personer på 18-22 år og derover med bety-
delig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer efter §§ 
107 og 108 i serviceloven registreres ikke her, men på funktion 5.38.52 Botilbud til mid-
lertidigt ophold, samt 5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold. 
 
Det bemærkes, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes under et døgnophold i 
opholdssteder mv. og indgår som en del af selve døgnopholdet, jf. § 55, stk. 2, i ser-
viceloven, registreres sammen med udgiften til selve døgnopholdet på de relevante 
driftsgrupperinger på funktion 5.28.20. 
 
Udgifter vedrørende svangre- og mødrehjem registreres ikke på denne funktion, når der 
er tale om mødre over 18 år, men sammen med de øvrige udgifter til midlertidige op-
hold i botilbud til voksne efter § 107 i serviceloven på funktionerne 5.38.52.  
 
Udgifter til lommepenge og arbejdsvederlag, samt køb af gaver, undervisningsaktivite-
ter uden for folkeskoleloven, fritidsaktiviteter mv. til børn og unge registreres på de rele-
vante driftsgrupperinger under art 5.2.  
 
Det skal bemærkes, at lønudgifter til det centrale administrative personale på området 
skal konteres på funktion 6.45.58 Det specialiserede børneområde.    
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
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  003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6) 

Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjem-
met i opholdssteder efter § 66, stk. 1, nr. 6, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og 
§ 75 i serviceloven. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i 
opholdssteder for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 1, i serviceloven. 
Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i opholdssteder 
for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 3, og kortvarigt ophold på tidlig 
anbringelsessted, jf. § 76 stk. 8 i serviceloven. 

 
004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling (§ 

66, stk. 1, nr. 8) 

Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjem-
met på efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling 
efter § 66, stk. 1, nr. 8, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75 i serviceloven. 
Endvidere registreres her udgifter til døgnophold på efterskoler, frie 
fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling for 18-22-årige unge, jf. 
§ 76, stk. 3, nr. 1, i serviceloven. Desuden registreres her udgifter til 
udslusningsophold på efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med 
kostafdeling for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 3, samt kortvarigt 
ophold på tidlig anbringelsessted, jf. § 76, stk. 8, i serviceloven Det 
bemærkes, at udgifter til økonomisk støtte til ophold på kost- og efter-
skoler efter § 52 a i serviceloven, registreres på gruppering 011 på 
funktion 5.28.21. 

 
005 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder (§ 66, 

stk. 1, nr. 5) 

Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjem-
met i egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder efter § 
66, stk. 1, nr. 5, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75 i serviceloven. End-
videre registreres her udgifter til døgnophold i egne værelser, kollegier 
og kollegielignende opholdssteder for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, 
nr. 1 i serviceloven. Desuden registreres her udgifter til udslusningsop-
hold i egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder for 
18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 3, samt kortvarigt ophold på tidlige-
re anbringelsessted, jf. § 76, stk. 8, i serviceloven. 

   

  007 Advokatbistand (§ 72) 

Her registreres alle udgifter til advokatbistand til forældremyndighedens 
indehaver og den unge, der er fyldt 12 år i forbindelse med behandlin-
gen af sager om tvangsanbringelse mv. af børn og unge uden for 
hjemmet, tvangsmæssige undersøgelser mv., jf. § 72 i serviceloven. 
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092 Betaling (§ 159 og § 160) 

Her registreres forældres og frem til og med 30. juni 2019 barnets eller 
den unges betaling for døgnopholdet på et anbringelsessted, jf. § 159 i 
serviceloven, samt  betaling for døgnophold fra unge, der er fyldt 18 år, 
for døgnophold på et anbringelsessted samt for udslusningsophold på 
opholdssteder som led i efterværn, jf. § 160 i serviceloven. 

 
Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af 
statsrefusion: 
 
  003 Berigtigelser af refusion vedrørende advokatbistand 
  004 Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 177, stk. 1, nr. 3) 
  007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtninge-

børn (jf. § 181, stk. 3, nr. 2) 
  008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt 

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

 

5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foran-
staltninger for børn og unge, herunder til unge fra 18 til 22 år, jf. § 11, § 50 a, stk. 1, § 
52, stk. 3, nr. 1-6 og 8-9, § 52 a, § 54, § 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2 og 4, og § 76, stk. 5 
og 6, i serviceloven. Udgifter til personlig og praktisk hjælp, aflastning og vedligeholdel-
sestræning, der ydes til børn og unge efter §§ 83, 84, stk. 1, og 86 stk. 2, i medfør af § 
44 i serviceloven konteres ligeledes på denne funktion. 
 
Udgifter vedrørende foranstaltninger, som er en integreret del af en anbringelse, fx på 
et opholdssted eller døgninstitution, skal konteres under døgnopholdet. Udgifter til fore-
byggende foranstaltninger, der ikke er en integreret del af et døgntilbud, skal konteres 
under de relevante driftsgrupperinger på denne funktion. 
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter vedrørende ophold i tilbud efter dagtilbudsloven, 
og efter §§ 32 og 36 i serviceloven, samt undervisningstilbud efter folkeskoleloven, ikke 
registreres på denne funktion, men på de relevante funktioner under hovedfunktion 
Dagtilbud til børn og unge og under hovedfunktion Folkeskolen mm., samt funktion 
5.28.25 - Særlige dagtilbud og særlige klubber.  
 
Ophold i dagtilbud m.v. efter servicelovens 52, stk. 3, nr. 1, finansieres efter dagtilbuds-
lovens regler, herunder også eventuelle tilskud til nedsættelse af forældrenes betaling, 
og konteres på de relevante funktioner (5.25.11-5.25.19). 
 
Det skal bemærkes, at lønudgifter til det centrale administrative personale på området 
skal konteres på funktion 6.45.58 Det specialiserede børneområde.    
 
Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 

2, og § 83 i medfør af § 44) 

Her registreres udgifter til praktisk, pædagogisk eller anden støtte i 
hjemmet, jf. § 52, stk. 3, nr. 2, og § 83 i medfør af § 44 i serviceloven. 

 
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges 

problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) 

Her registreres udgifter til familiebehandling eller behandling af barnets 
eller den unges problemer, jf. § 52, stk. 3, nr. 3, i serviceloven.
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  004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet 
eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4) 

Her registreres udgifter til døgnophold for både forældremyndighedens 
indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien på 
døgninstitutioner, i plejefamilier, på andre godkendte opholdssteder el-
ler botilbud, jf. § 52, stk. 3, nr. 4, i serviceloven. 

 
  005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44) 

Her registreres udgifter til aflastningsordninger i plejefamilier, på god-
kendte opholdssteder eller på døgninstitutioner, jf. § 52, stk. 3, nr. 5, i 
serviceloven. Det bemærkes at vederlag til plejefamilier og kommunale 
plejefamilier som led i aflastningsordninger skal registreres på gruppe-
ring 006. Det bemærkes endvidere, at udgifter til et aflastningsophold, 
som ydes under et døgnophold og indgår som en del af selve døgnop-
holdet, jf. § 55, stk. 2, i serviceloven, registreres sammen med udgiften 
til selve døgnopholdet på de relevante driftsgrupperinger på funktioner 
5.28.20 og 5.28.23. Udgifter til aflastning givet som følgeudgift til an-
bringelse skal registreres på den relevante gruppering på funktion 
5.28.22. Desuden registreres udgifter til aflastning, jf. § 84, i medfør af 
§ 44 i serviceloven. 

 
  006 Vederlag til plejefamilier som led i aflastningsordninger (§ 52, stk. 

3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44) 

   Her registreres udgifter til vederlag til plejefamilier, jf. § 52, stk. 3, nr. 5 i 
serviceloven, samt aflastning med vederlag efter servicelovens § 84 i 
medfør af servicelovens § 44. 

 
  007 Fast kontaktperson m.fl. for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 

6, § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76, stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, 
stk. 4) 

Her registreres udgifter til fast kontaktperson (i form af en fast kontakt-
person /personlig rådgiver/mentor) for børn og unge, jf. § 52, stk. 3, nr. 
6, i serviceloven, samt for 18-22-årige, jf. § 76, stk. 2, og § 76, stk. 3, 
nr. 2. Desuden registreres her udgifter til fast kontaktperson efter § 76, 
stk. 5-6, og til koordinator til unge, der er idømt en sanktion, efter § 54 a 
i serviceloven. Endvidere registreres udgifter til en støtteperson for an-
bragte børn efter 68 b, stk. 4.  

 
  008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6) 

Her registreres udgifter til fast kontaktperson for hele familien, jf. § 52, 
stk. 3, nr. 6, i serviceloven. 

 
  009 Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgi-

ver for den unge (§ 52, stk. 3, nr.8) 

Her registreres udgifter til formidling af praktiktilbud hos en offentlig el-
ler privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af 
godtgørelse til den unge, jf. § 52, stk. 3, nr. 8, i serviceloven. 

 
  010 Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og 

praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4 
og § 86, stk. 2, i medfør af § 44) 

Her registreres udgifter til anden hjælp der har til formål at yde rådgiv-
ning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte, jf. § 52, stk. 3, nr. 9,
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 i serviceloven. Desuden registreres udgifter vedrørende anden form for
 støtte til unge over 18 år, jf. § 76, stk. 3, nr. 4, i serviceloven.. Endvide-
re registreres også udgifter til vedligeholdelsestræning, jf. servicelovens 
§ 86, stk. 2, i medfør af § 44 i serviceloven. 

 

  011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må 
anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns el-
ler en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)  

 Her registreres udgifter til forældremyndighedens indehaver i forbindel-
se med:  
1) Udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter servicelovens § 52, 

stk. 3, eller efter §§ 13 og 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskri-
minalitet, eller hvis støtten erstatter en ellers mere indgribende og 
omfattende foranstaltning efter servicelovens § 52, stk. 3, eller efter 
§§ 13 og 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.  

2) Udgifter, der bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet kan und-
gås, eller at en hjemgivelse kan fremskyndes.  

3) Udgifter, der kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og 
barn under barnets anbringelse uden for hjemmet.  

    
  013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse 

med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54) 

Her registreres udgifter til støtteperson til forældremyndighedens inde-
haver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for 
hjemmet, jf. § 54 i serviceloven  

 
014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 

50 a, stk. 1) 
 Her registreres udgifter, såvel den objektiv finansierede som den takstfi-

nansierede del, til børnehuse vedrørende undersøgelse af børn eller un-
ges forhold ved overgreb eller mistanke herom, jf. § 50 a, stk. 1, i ser-
viceloven. 

 
016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8) 
 Her registreres udgifter til gratis familieorienteret rådgivning, rådgivning 

til vordende forældre og herunder rådgivning som åbent, anonymt tilbud, 
samt gratis rådgivning, undersøgelse og behandling, samt familievejle-
derordning til familier med børn med nedsat funktionsevne og adfærds-
vanskeligheder.  

 
017 Forebyggende indsatser mv. (§ 11, stk. 3, 4 og 6) 

 Her registreres udgifter til forebyggende indsatser og økonomisk støtte i 

forbindelse med konsulentbistand, udgifter til prævention samt økono-

misk støtte fritidsaktiviteter. 

  
019 Ledsagerordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funkti-

onsevne (servicelovens § 45) 

 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsagelse til unge 

mellem 12 og 18 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og 

varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 45 i serviceloven. 

  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 
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statsrefusion: 
   
  007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtninge-

børn (jf. § 181, stk. 3, nr. 2) 
 
  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) 
 
 

5.28.22 Plejefamilier  
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, kommu-
nale plejefamilier og netværksplejefamilier, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-3, i serviceloven. Med 
lov nr. 1530 af 18. december 2018 om ændring af serviceloven og flere andre love ind-
føres der nye plejefamilietyper. Loven træder i kraft 1. juli 2019. Pr. 1. januar 2021 vil 
eksisterende generelt godkendte almindelige og kommunale plejefamilier efter service-
lovens § 66, stk. 1, nr. 1 og 2, som udgangspunkt være omkategoriserede til almene, 
forstærkede eller specialiserede plejefamilier efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 1-3. 
Anbringelse i netværksplejefamilier vil fremover ske jf. servicelovens § 66, stk. 1, nr. 4. 
 
Det bemærkes, at udgifter til tilbud efter dagtilbudsloven, efter §§ 32 og 36 i servicelo-
ven og undervisningstilbud efter folkeskoleloven til børn og unge der er anbragt i pleje-
familier mv. for børn og unge, ikke registreres på denne funktion, men på de relevante 
funktioner under hovedfunktion Dagtilbud til børn og unge og under hovedfunktion Fol-
keskolen mm., samt funktion 5.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber. 
 
Det bemærkes, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes under et døgnophold i 
plejefamilier mv. og indgår som en del af selve døgnopholdet, jf. § 55, stk. 2, i service-
loven, registreres sammen med udgiften til selve døgnopholdet på de relevante drifts-
grupperinger på funktion 5.28.22. Udgifter vedr. foranstaltninger, der ikke er en integre-
ret del af opholdet i plejefamilien, skal konteres under de relevante driftsgrupperinger, 
herunder fx på funktion 5.28.21 om forebyggende foranstaltninger eller funktion 5.38.41 
om personlige hjælpemidler mv. 
 
Udgifter til lommepenge og arbejdsvederlag, samt køb af gaver, undervisningsaktivite-
ter udenfor folkeskoleloven, fritidsaktiviteter mv. til børn og unge registreres på de rele-
vante driftsgrupperinger under art 5.2. I det omfang aflønning af plejefamilier, der er 
ansat af kommunen og derfor modtager løn frem for vederlag, ikke registreres med art 
1.0 Løn, skal aflønning registreres med art 4.0 Tjenesteydelser uden moms. 
 
Udgifter til kurser forinden godkendelse af en plejefamilie og kurser til den løbende 
efteruddannelse af plejefamilier, samt udgifter til supervision, registreres på de relevan-
te grupperinger på funktionen.   
 
Det skal bemærkes, at lønudgifter til det centrale administrative personale på området 
skal konteres på funktion 6.45.58 Det specialiserede børneområde.    
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
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  001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1) 

Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjem-
met i plejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 1, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 
75 i serviceloven. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i 
plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 1, og § 76 a, stk. 2, 
i serviceloven. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i 
plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 3, samt kortvarigt 
ophold på tidlig anbringelsessted, jf. § 76 stk. 8 i serviceloven. Det be-
mærkes, at vederlag til plejefamilier skal konteres på gruppering 002. 
 
Lov nr. 1530 af 18. december 2018 medfører, at der indføres nye pleje-
familietyper, der træder i kraft pr. 1. juli 2019.   Der henvises til gruppe-
ring 009-014. Pr. 1. januar 2021 vil eksisterende generelt godkendte 
almindelige og kommunale plejefamilier efter servicelovens § 66, stk. 1, 
nr. 1 og 2, være omkategoriseret til almene, forstærkede eller speciali-
serede plejefamilier efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 1, 2 eller 3. 
 

 
  002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1) 

Her registreres udgifter til vederlag i forbindelse med børns og unges 
anbringelse uden for hjemmet i plejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 1, jf. § 
52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75 i serviceloven. Endvidere registreres her 
udgifter til vederlag ved ophold i plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 
76, stk. 3, nr. 1, og § 76 a, stk. 2, i serviceloven. Desuden registreres 
her udgifter til vederlag ved udslusningsophold i plejefamilier for 18-22-
årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 3, samt kortvarigt ophold på tidligere an-
bringelsessted, jf. § 76 stk. 8 i serviceloven. 

 
  003 Kommunale plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2) 

Her registreres udgifter til børn og unges anbringelser uden for hjem-
met i kommunale plejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 2, jf. § 52, stk. 3, nr. 
7, § 58 og § 75 i serviceloven. Endvidere registreres her udgifter til 
døgnophold i kommunale plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 76,stk. 
3, nr. 1, og § 76 a, stk. 2 i serviceloven. Desuden registreres her udgif-
ter til udslusningsophold i kommunale plejefamilier for 18-22-årige un-
ge, jf. § 76, stk. 3, nr. 3, samt kortvarigt ophold på tidligere anbringel-
sessted, jf. § 76, stk. 8, i serviceloven. Det bemærkes, at vederlag til 
kommunale plejefamilier skal konteres på gruppering 004. 
 
Lov nr. 1530 af 18. december 2018 medfører, at der indføres nye pleje-
familietyper, der træder i kraft pr. 1. juli 2019.   Der henvises til gruppe-
ring 009-014. Pr. 1. januar 2021 vil eksisterende generelt godkendte 
almindelige og kommunale plejefamilier efter servicelovens § 66, stk. 1, 
nr. 1 og 2, være omkategoriseret til almene, forstærkede eller speciali-
serede plejefamilier efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 1, 2 eller 3. 
  
 

004 Vederlag til kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2) 

Her registreres udgifter til vederlag i forbindelse børn og unges anbrin-
gelser udenfor hjemmet i kommunale plejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 
2, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75 i serviceloven. . Endvidere registre-
res her udgifter til vederlag for ophold i plejefamilier for 18-22-årige un-
ge, jf. § 76, stk. 3, nr. 1, og § 76 a, stk. 2, i serviceloven. Desuden regi-
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streres her udgifter til vederlag ved udslusningsophold i plejefamilier for 
18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 3, samt kortvarigt ophold på tidlig 
anbringelsessted, jf. § 76, stk. 8, i serviceloven. 

 
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4) 

Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjem-
met i netværksplejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 4, (§ 66, stk. 1, nr. 3 
frem til 1. juli 2019), jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75 i serviceloven. 
Endvidere registreres her udgifter til udslusning eller døgnophold i net-
værksplejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 1 og nr. 3, 
og § 76 a, stk. 2, i lov om social service. Udgifter til tabt arbejdsfortje-
neste til netværksplejefamilier registreres på gruppering 008. 

007 Socialtilsyn, objektiv finansiering 

Her registreres udgifter til socialtilsynets objektivt finansierede opgaver, 
herunder tilsyn med og godkendelse af generelt godkendte plejefamili-
er. 
 
Udgiften til det takstfinansierede tilsyn med og godkendelse af tilbud 
konteres på de relevante funktioner på hovedkonto 5. 
 

008 Tabt arbejdsfortjeneste (§ 66 b, stk. 4) 

Her registreres udgifter til tabt arbejdsfortjeneste til netværksplejefami-
lier direkte relateret til pleje af det anbragte barn, jf. servicelovens § 66 
a, stk. 2.  

Det bemærkes, at udgifter til tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i service-
loven konteres på funktion 5.57.72, gruppering 015. 

009  Almene plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1) 

Her registreres fra 1. juli 2019 udgifter til børn og unges anbringelser 
uden for hjemmet i almene plejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 1, jf. § 52, 
stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75 i serviceloven. Det bemærkes, at afgørelser 
om anbringelse truffet efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 
skal konteres på den rette driftsgruppering under funktion 5.28.26. 
Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i almene plejefamilier 
for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 1, og § 76 a, stk. 2, i servicelo-
ven. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i almene 
plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 3, samt kortvarigt 
ophold på tidligere anbringelsessted, jf. § 76, stk. 8, i serviceloven. Det 
bemærkes, at vederlag til almene plejefamilier skal konteres på gruppe-
ring 010.  
 

010 Vederlag til almene plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1) 

Her registreres udgifter til vederlag i forbindelse børn og unges anbrin-
gelser uden for hjemmet i almene plejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 1, 
jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75 i serviceloven. Endvidere registreres 
her udgifter til vederlag for ophold i almene plejefamilier for 18-22-årige 
unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 1, og § 76 a, stk. 2, i serviceloven. Desuden 
registreres her udgifter til vederlag ved udslusningsophold i plejefamili-
er for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 3, samt kortvarigt ophold på 
tidligere anbringelsessted, jf. § 76, stk. 8, i serviceloven. 
 

011  Forstærkede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2) 

Her registreres fra 1. juli 2019 udgifter til børn og unges anbringelser 
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uden for hjemmet i forstærkede plejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 2, jf. § 
52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75 i serviceloven. Det bemærkes, at afgørel-
ser om anbringelse truffet efter lov om bekæmpelse af ungdomskrimi-
nalitet skal konteres på den rette driftsgruppering under funktion 
5.28.26. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i forstærkede 
plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 1, og § 76 a, stk. 2, 
i serviceloven. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i 
forstærkede plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 3, 
samt kortvarigt ophold på tidligere anbringelsessted, jf. § 76, stk. 8, i 
serviceloven. Det bemærkes, at vederlag til forstærkede plejefamilier 
skal konteres på gruppering 012.  
 

012 Vederlag til forstærkede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2) 

Her registreres udgifter til vederlag i forbindelse børn og unges anbrin-
gelser uden for hjemmet i forstærkede plejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 
2, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75 i serviceloven. Endvidere registre-
res her udgifter til vederlag for ophold i forstærkede plejefamilier for 18-
22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 1, og § 76 a, stk. 2, i serviceloven. 
Desuden registreres her udgifter til vederlag ved udslusningsophold i 
forstærkede plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 3, 
samt kortvarigt ophold på tidligere anbringelsessted, jf. § 76, stk. 8, i 
serviceloven.  

013 Specialiserede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 3) 

Her registreres fra 1. juli 2019 udgifter til børn og unges anbringelser 
uden for hjemmet i almene plejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 3, jf. § 52, 
stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75 i serviceloven. Det bemærkes, at afgørelser 
om anbringelse truffet efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 
skal konteres på den rette driftsgruppering under funktion 5.28.26. 
Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i kommunale plejefa-
milier for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 1, og § 76 a, stk. 2, i ser-
viceloven. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i 
kommunale plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 3, 
samt kortvarigt ophold på tidligere anbringelsessted, jf. § 76, stk. 8, i 
serviceloven. Det bemærkes, at vederlag til kommunale plejefamilier 
skal konteres på gruppering 014.  
 

014 Vederlag til specialiserede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3) 

Her registreres udgifter til vederlag i forbindelse børn og unges anbrin-
gelser uden for hjemmet i specialiserede plejefamilier efter § 66, stk. 1, 
nr. 3, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75 i serviceloven. Endvidere regi-
streres her udgifter til vederlag for ophold i specialiserede plejefamilier 
for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 1, og § 76 a, stk. 2, i servicelo-
ven. Desuden registreres her udgifter til vederlag ved udslusningsop-
hold i specialiserede plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, 
nr. 3, samt kortvarigt ophold på tidligere anbringelsessted, jf. § 76, stk. 
8, i serviceloven. 
 

092 Betaling (§ 159 og § 160) 

Her registreres forældres og frem til og med 30. juni 2019 barnets eller 
den unges betaling for døgnopholdet i plejefamilier, jf. § 159 i service-
loven, samt betaling fra unge, der er fyldt 18 år, for døgnophold eller 
udslusningsophold i plejefamilier som led i efterværn, jf. § 160 i service-
loven. 
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Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af 
statsrefusion: 

 
  007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtninge-

børn (jf. § 181, stk. 3, nr. 2) 
 
  008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt 

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

 

5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale 
og selvejende døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet efter 
§ 66, stk. 1, nr. 6, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75 i serviceloven. Endvidere registre-
res her udgifter til døgnophold i døgninstitutioner for 18-22-årige, jf. § 76, stk. 3, nr. 1, i 
serviceloven. Desuden registreres udgifter til udslusningsophold i døgninstitutioner for 
18-22-årige, jf. § 76, stk. 3, nr. 3, i serviceloven. Ligeledes registreres udgifter til delvist 
lukkede institutioner, jf. § 63 a, når anbringelse sker efter serviceloven. 
 
Budgetter og regnskaber for de selvejende institutioner, som kommunen har indgået 
driftsoverenskomst med, udformes efter de samme regler som for de regionale og 
kommunale institutioner, jf. indledningen til hovedkonto 5. 
 
Udgifter til sikrede døgninstitutioner registreres ikke på denne funktion, men på funktion 
5.28.24. 
 
Udgifter vedrørende foranstaltninger, som er en integreret del af døgninstitution, skal 
konteres under denne funktion. Udgifter vedr. andre foranstaltninger, der ikke er en 
integreret del af døgnopholdet, skal konteres under de relevante driftsgrupperinger på 
relevante funktioner fx 5.28.21 om forebyggende foranstaltninger eller funktion 5.38.41 
om personlige hjælpemidler. 
 
Det bemærkes, at udgifter til dagtilbudsloven, §§ 32 og 36 i serviceloven og undervis-
ningstilbud efter folkeskoleloven til børn og unge, der er anbragt på døgninstitutioner for 
børn og unge ikke registreres på denne funktion, men på de relevante funktioner under 
hovedfunktionen Dagtilbud mv. til børn og unge, og under hovedfunktion Folkeskolen 
mm., samt funktion 5.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber. 
 
Det bemærkes desuden, at udgifter vedrørende botilbud til personer på 18-22 år og 
derover med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale 
problemer efter §§ 107 og 108 i serviceloven ikke registreres her, men på funktion 
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold samt funktion 5.38.50 Botilbud til længerevaren-
de ophold.  
 
Udgifter vedrørende svangre- og mødrehjem registreres ikke på denne funktion, når der 
er tale om mødre over 18 år, men sammen med de øvrige udgifter til midlertidige op-
hold i botilbud til voksne efter § 107 i serviceloven på funktionerne 5.38.52.  
 
Det bemærkes, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes under et døgnophold i 
døgninstitutioner og indgår som en del af selve døgnopholdet, jf. § 55, stk. 2, i lov om 
social service, registreres sammen med udgiften til selve døgnopholdet på de relevante 
driftsgrupperinger på funktion 5.28.23. 
 
Lommepenge mv. og arbejdsvederlag – samt køb af gaver, undervisningsaktiviteter 
udenfor folkeskolen, fritidsaktiviteter mv. til børn og unge registreres på de relevante 
driftsgrupperinger under art 5.2. 
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Det skal bemærkes, at lønudgifter til det centrale administrative personale på området 
skal konteres på funktion 6.45.58 Det specialiserede børneområde.    
 
 
Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 

001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 6) 

Her registreres udgifterne til anbringelse og efterværn på døgninstitutio-
ner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne. På grupperingen registreres udgifter til anbringelse, jf. § 
66, stk. 1, nr. 6, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75 i serviceloven og ud-
gifter til døgnophold i opholdssteder for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, 
nr. 1, i serviceloven. Desuden registreres her udgifter til udslusningsop-
hold i opholdssteder for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 3, og kort-
varigt ophold på tidligere anbringelsessted, jf. § 76, stk. 8, i serviceloven. 

 
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, 
stk. 1, nr. 6)  

Her registreres udgifterne til anbringelse og efterværn på døgninstituti-
oner for børn og unge med sociale problemer. På grupperingen regi-
streres udgifter til anbringelse, jf. § 66, stk. 1, nr. 6, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, 
§ 58 og § 75 i serviceloven og udgifter til døgnophold i opholdssteder 
for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 1, i serviceloven. Desuden re-
gistreres her udgifter til udslusningsophold i opholdssteder for 18-22-
årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 3, og kortvarigt ophold på tidligere an-
bringelsessted, jf. § 76, stk. 8, i serviceloven. 

 
092 Betaling (§ 159 og § 160) 

Her registreres forældres og frem til og med 30. juni 2019 barnets eller 
den unges betaling for døgnopholdet i døgninstitution, jf. § 159 i ser-
viceloven, samt betaling fra unge, der er fyldt 18 år for døgn- eller ud-
slusningsophold i døgninstitution, jf. § 160 i serviceloven. 

 
  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: 
 
  007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtninge-

børn (jf. § 181, stk. 3, nr. 2) 
 
  008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt 

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

   
 

5.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende sikrede døgninstitutio-
ner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. 
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Ved en sikret afdeling forstås en afdeling, hvis yderdøre og vinduer kan være konstant 
aflåst.  
 
På funktionen registreres desuden udgifter til betaling af unge kriminelles ophold i Kri-
minalforsorgens institutioner, jf. § 174, stk. 5, i serviceloven. 
 
Det skal bemærkes, at lønudgifter til det centrale administrative personale på området 
skal konteres på funktion 6.45.58 Det specialiserede børneområde.    
 
Der er autoriseret følgende driftsfunktioner: 
 

092 Betaling (§ 159 og § 160) 

Her registreres forældres og frem til og med 30. juni 2019 barnets eller 
den unges betaling for døgnopholdet i døgninstitution, jf. § 159 i ser-
viceloven, samt betaling fra unge, der er fyldt 18 år, for døgn- eller ud-
slusningsophold i døgninstitution som led i efterværn, jf. § 160 i service-
loven. 

 
Der er på funktionen autoriseret to grupperinger på dranst 2 til registrering af 
statsrefusion: 
 
  007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtninge-

børn (jf. § 181, stk. 3, nr. 2) 
  008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt 

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

   

5.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32, stk. 3, og § 36) 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige dagtilbud og 
særlige klubtilbud efter § 32, stk. 3 og § 36 i serviceloven. På funktionen registreres 
udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale og selvejende særlige daginsti-
tutioner og klubber samt vedrørende særlige daginstitutionsafdelinger i tilknytning til 
almindelige daginstitutioner, som drives i henhold til § 32, stk. 3, og § 36 i serviceloven. 
Det bemærkes, at udgifter til særlige dagtilbud og klubtilbud, der indgår som led i et 
døgnophold efter § 55 i serviceloven, også registreres her. 
 
Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning vedrørende funktion 5.28.25 
registreres på funktion 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning.  
 
Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 

092 Forældrebetaling   

Her registreres indtægten fra forældrebetaling for ophold i særlige dag- 
og klubtilbud. 
 

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

 
Der er på funktionen autoriseret to grupperinger på dranst 2 til registrering af 
statsrefusion: 
 
  007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtninge-

børn (jf. § 181, stk. 3, nr. 2) 
 
  008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt 

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

5.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende Ungdomskriminalitets-
nævnets eller kommunens afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.  
 
Udgifter og indtægter i forbindelse med afgørelser om støtte og foranstaltninger efter 
lov om social service konteres på den relevante driftsgruppering, på relevante funktio-
ner fx 5.30.31 hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning mv. 
 
Regler for opgørelse af udgifter og indtægter følger reglerne for den type foranstaltning, 
der iværksættes, som fx anbringelse på en døgninstitution funktion 5.28.23. 
 
Udgifter vedrørende foranstaltninger, som er en integreret del af døgninstitution, skal 
konteres under denne funktion. Udgifter vedr. andre foranstaltninger, der ikke er en 
integreret del af døgnopholdet, skal konteres under de relevante driftsgrupperinger på 
relevante funktioner fx 5.28.21 om forebyggende foranstaltninger eller funktion 5.38.41 
om personlige hjælpemidler. 
 
Det bemærkes, at udgifter til klubtilbud efter § 36 i serviceloven og undervisningstilbud 
efter folkeskoleloven til børn og unge, der er anbragt på døgninstitutioner for børn og 
unge ikke registreres på denne funktion, men på de relevante funktioner: Hovedfunktion 
Folkeskolen mm., samt funktion 5.28.25 – Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud. 
  
Lommepenge mv. og arbejdsvederlag – samt køb af gaver, undervisningsaktiviteter 
uden for folkeskolen, fritidsaktiviteter mv. til børn og unge, der er anbragt uden for 
hjemmet registreres på de relevante driftsgrupperinger under art 5.2. 
 
Det skal bemærkes, at lønudgifter til det centrale administrative personale på området 
skal konteres på funktion 6.45.58 Det specialiserede børneområde.    
 
Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 

001 Anbringelser jf. §§ 14 og 23 i lov om bekæmpelse af ungdomskri-
minalitet 
 Her registreres udgifter til anbringelse, når afgørelsen er truffet af Ung-
domskriminalitetsnævnet efter § 14 i lov om bekæmpelse af ungdoms-
kriminalitet. Udgifter til anbringelse på delvis lukkede døgninstitutioner 
eller afdelinger, når afgørelsen er truffet af ungdomskriminalitetsnæv-
net efter § 15 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet registreres 
dog på gruppering 002. Udgifter til anbringelse på sikrede døgninstitu-
tioner eller særligt sikrede afdelinger, når afgørelsen er truffet af ung-
domskriminalitetsnævnet efter §§ 16-17 i lov om bekæmpelse af ung-
domskriminalitet registreres dog på gruppering 003. 

 
002 Anbringelse på delvis lukkede døgninstitutioner eller afdelinger, 

jf. § 15 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 
Her registreres udgifter til anbringelse på delvis lukkede døgninstitutio-
ner eller afdelinger, når afgørelsen er truffet af Ungdomskriminalitets-
nævnet efter § 15 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. 

 
003 Anbringelse på sikrede døgninstitutioner eller særligt sikrede af-

delinger, jf. §§ 16-17 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 
Her registreres udgifter til anbringelse på sikrede døgninstitutioner eller 
særligt sikrede afdelinger, når afgørelsen er truffet af Ungdomskrimina-
litetsnævnet efter §§ 16-17 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminali
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tet. 
 

004 Udgifter i forbindelse med straksreaktioner eller øvrige 
forbedringsforløb end anbringelse, jf. §§ 12 og 13 i lov om be-
kæmpelse af ungdomskriminalitet 
 Her registreres udgifter i forbindelse med straksreaktioner eller øvrige 
forbedringsforløb end anbringelse uden for hjemmet over for børn og 
unge, når afgørelsen om straksreaktionen eller forbedringsforløbet er 
truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet efter §§ 12-13 i lov om bekæm-
pelse af ungdomskriminalitet. 
 

005 Supplerende foranstaltninger fastsat af kommunalbestyrelsen, jf. 
§ 54, stk. 3, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 
 Her registreres alle udgifter i forbindelse med supplerende foranstalt-
ninger under et forbedringsforløb over for børn og unge efter servicelo-
vens § 52, stk. 3, nr. 1-6 og 8-9, når afgørelsen er truffet af kommunal-
bestyrelsen efter § 54, stk. 3, i lov om bekæmpelse af ungdomskrimina-
litet. 

 

092 Betaling  

Her registreres indtægter fra forældrenes og frem til og med 30. juni 
2019 barnets eller den unges betaling for anbringelse uden for hjem-
met efter servicelovens § 159, når afgørelsen om anbringelse er truffet 
af Ungdomskriminalitetsnævnet. 

 

 


