
 

 

  

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet er blevet gjort opmærksom på, at den nye kontoplan for 

udsatte voksne, som blev udmeldt ved 43. omgang rettelsessider til ”Budget- og 

regnskabssystem for kommuner” og som gælder for budget 2018, indeholder et overlap til den 

nuværende kontoplan, når der alene ses på 1., 4. og 5. ciffer i kontoplanen. 

  

Funktion 5.32.37 (Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget 

hjem) nedlægges fra budget 2018 og en ny funktion 

 5.38.37 (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)) oprettes. 
  

Da der i visse it-systemer ikke anvendes 2. og 3. ciffer, kommer begge funktioner til at hedde 

5.37, og det kan være uheldigt af hensyn til bl.a. kommunernes kontering og muligheden for 

at  udarbejde rapporter indeholdende tidsserier. 

  

Økonomi- og Indenrigsministeriet vil derfor ændre kontoplanen med virkning for budget 2018 

som anført nedenfor:   

   

Udmeldt kontoplan for budget 2018 Ny kontoplan for budget 2018 
5.38.37 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) 

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) 

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

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

5.38.39 Hjælpemidler, forbrugsgoder, 
boligindretning og befordring til personer med 
handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 
og 117) 

5.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, 
boligindretning og befordring til personer med 
handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 
og 117) 



 

Den formelle ændring vil blive indarbejdet i budget- og regnskabssystemet i forbindelse med 44. 

omgang rettelsessider, der vil blive udsendt inden sommerferien. 

 
Med venlig hilsen 

Dzenita Omeragic 
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