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DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE-
BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 
 
5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, 
netværksplejefamilier, egne værelser, kollegier og kollegielignende opholds-
steder samt opholdssteder for børn og unge, jf. § 49 i lov om social service. 

Det bemærkes, at udgifter til dagtilbud og klubtilbud til børn og unge efter §§ 
7, 16, 19 og 23 i lov om social service, der er anbragt i plejefamilier og op-
holdssteder for børn og unge ikke registreres på denne funktion, men på de 
relevante funktioner under hovedfunktionen Dagpleje, daginstitutioner og 
klubber for børn og unge. 

Udgifter vedrørende botilbud til midlertidigt ophold for personer på 18/23 år og 
derover med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige 
sociale problemer efter § 91 i lov om social service registreres ikke her, men på 
funktion 5.52 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold til personer med 
særlige behov. 

Det bemærkes endvidere, at udgifter vedrørende behandling af stofmisbrugere 
registreres på funktion 5.45. 

Amtskommunerne registrerer udgifter til ydelser, der indgår som et led i et 
døgnophold for børn og unge i plejefamilier og opholdssteder, jf. § 40 b i lov 
om social service, sammen med udgifterne til selve døgnopholdet på de rele-
vante driftsgrupperinger på funktion 5.20. 

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

Udgifter til lommepenge og arbejdsvederlag, samt køb af gaver, undervisning, 
fritidsaktiviteter mv. til børn og unge registreres på de relevante driftsgruppe-
ringer under art 5.2. I det omfang aflønninger af plejefamilier ikke registreres 
med art 1.0 Løn skal aflønning registreres med art 4.0 Tjenesteydelser uden 
moms. 

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
01 Plejefamilier (§ 49, stk. 1) 

Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjem-
met i plejefamilier efter § 49, stk. 1, jf. § 40, stk. 3, nr. 8, § 42 og § 45 
i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til 
døgnophold i plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 62 a, stk. 3, nr. 
1 i lov om social service. Desuden registreres her udgifter til udslus-
ningsophold i plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 62 a, stk. 3, nr. 
4 i lov om social service. 

02 Netværksplejefamilier (§ 49, stk. 2) 
Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjem-
met i plejefamilier efter § 49, stk. 2, jf. § 40, stk. 3, nr. 8, § 42 og § 45 
i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnop-
hold i plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 62 a, stk. 3, nr. 1 i lov 
om social service. Desuden registreres her udgifter til udslusningsop-
hold i plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 62 a, stk. 3, 
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nr. 4 i lov om social service. 
 

03 Opholdssteder (§ 49, stk. 5) 
Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjem-
met i opholdssteder efter § 49, stk. 5, jf. § 40, stk. 3, nr. 8, § 42 og § 
45 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til 
døgnophold i socialpædagogiske opholdssteder for 18-22-årige unge, 
jf. § 62 a, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres her 
udgifter til udslusningsophold i socialpædagogiske opholdssteder for 
18-22-årige unge, jf. § 62 a, stk. 3, nr. 4 i lov om social service. 

04 Kost- og efterskoler (§ 49, stk. 5)  
Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for 
hjemmet i kost- og efterskoler, herunder højskoler og husholdnings-
skoler, efter § 49, stk. 5, jf. § 40, stk. 3, nr. 8, § 42, og § 45 i lov om 
social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i 
kost- og efterskoler for 18-22-årige unge, jf. § 62 a, stk. 3, nr. 1 i lov 
om social service. Desuden registreres her udgifter til udslusningsop-
hold i kost- og efterskoler for 18-22-årige unge, jf. § 62 a, stk. 3, nr. 4 
i lov om social service. Det bemærkes, at udgifter til økonomisk støtte 
til ophold på kost- og efterskoler efter § 40, stk. 4 i lov om social ser-
vice, registreres på gruppering 1 på funktion 5.21. 

05 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder (§ 49, stk. 4)  
Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjem-
met i egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder efter 
§ 49, stk. 4, jf. § 40, stk. 3, nr. 8, § 42 og § 45 i lov om social service. 
Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i egne værelser, kol-
legier og kollegielignende opholdssteder for 18-22-årige unge, jf. § 
62 a, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres her 
udgifter til udslusningsophold i egne værelser, kollegier og 
kollegielignende opholdssteder for 18-22-årige unge, jf. § 62 a, stk. 3, 
nr. 4 i lov om social service. 

06 Skibsprojekter mv. (§ 49) 
Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for 
hjemmet i skibsprojekter mv. efter § 49, jf. § 40, stk. 3, nr. 8, § 42 og 
§ 45 i lov om social service, herunder udgifter til andre typer af op-
holdssteder, der ikke er registreret på gruppering 01-05. Endvidere 
registreres her udgifter til døgnophold i skibsprojekter mv. for 18-22-
årige unge, jf. § 62 a, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden re-
gistreres her udgifter til udslusningsophold i skibsprojekter mv. for 
18-22-årige unge, jf. § 62 a, stk. 3, nr. 4 i lov om social service. 

07 Advokatbistand (§ 60) 
Her registreres udgifter til advokatbistand til forældremyndighedens 
indehaver og den unge, der er fyldt 15 år i forbindelse med sager om 
anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, tvangsmæssige under-
søgelser mv., jf. § 60 i lov om social service. 

 

92  Betaling (§ 52 og § 62 b) 
Her registreres forældres og barnets eller den unges betaling for 
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døgnopholdet i plejefamilier og opholdssteder, jf. § 52 i lov om social 
service, samt den unges betaling for udslusningsophold i plejefamilier 
og opholdssteder, jf. § 62 b i lov om social service. 

 
5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende forebyggende 
foranstaltninger for børn og unge, herunder til unge fra 18 til 22 år, jf. § 40, stk. 
3, nr, 1-7 og 9-10, § 40 stk. 4 og 5, § 40 a og § 62 a, stk. 2 og stk. 3, nr. 2 og 3 i 
lov om social service. 

Det bemærkes, at amtskommunerne registrerer udgifter til forebyggende foran-
staltninger, der indgår som et led i et døgnophold for børn og unge, jf. § 40 b i 
lov om social service, sammen med udgifterne til selve døgnopholdet, dvs. på 
de relevante grupperinger på funktionerne 5.20, 5.23 og 5.24. 

Det bemærkes endvidere, at udgifter vedrørende ophold i dag- og klubtilbud 
efter §§ 7, 16, 19 og 23 i lov om social service ikke registreres på denne funkti-
on, men på de relevante funktioner under hovedfunktionen DAGPLEJE, DAG-
INSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE. Udgifter til øko-
nomisk støtte til børns og unges ophold i dagtilbud og klubtilbud efter § 40, stk. 
4 i lov om social service skal ikke registreres på funktion 5.21, men på funktion 
5.10 Fælles formål. 

Udgifter til lommepenge og arbejdsvederlag, samt køb af gaver, undervisning, 
fritidsaktiviteter mv. til børn og unge registreres på de relevante driftsgruppe-
ringer under art 5.2. I det omfang aflønninger af plejefamilier ikke registreres 
med art 1.0 Løn skal aflønning registreres med art 4.0 Tjenesteydelser uden 
moms. 

Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
01 Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold (§ 40, 

stk. 3, nr. 1) 
Her registreres udgifter til konsulentbistand med hensyn til barnets el-
ler den unges forhold, jf. § 40, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. 

02 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 40, stk. 3, nr. 2) 
Her registreres udgifter til praktisk, pædagogisk eller anden støtte i 
hjemmet, jf. § 40, stk. 3, nr. 2 i lov om social service. 

03 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer 
(§ 40, stk. 3, nr. 3) 

Her registreres udgifter til familiebehandling eller behandling af bar-
nets eller den unges problemer, jf. § 40, stk. 3, nr. 3 i lov om social 
service. 

04 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den 
unge og andre medlemmer af familien (§ 40, stk. 3, nr. 4) 

Her registreres udgifter til døgnophold for både forældremyndighe-
dens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af famili-
en på døgninstitutioner, i plejefamilier, på andre godkendte opholds-
steder eller botilbud godkendt af amtskommunen, jf. § 40, stk. 3, nr. 4 
i lov om social service. 

05 Aflastningsordninger (§ 40 stk. 3, nr. 5) 
Her registreres udgifter til aflastningsordninger i netværksplejefamili-
er, i plejefamilier, i kommunale døgntilbud, på døgninstitutioner eller 
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på godkendte opholdssteder, jf. § 40, stk. 3, nr. 5 i lov om social ser-
vice. Det bemærkes, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes un-
der et døgnophold og indgår som en del af selve døgnopholdet, jf. § 
40 b, stk. 2 i lov om social service, registreres sammen med udgiften 
til selve døgnopholdet på de relevante driftsgrupperinger på funktio-
ner 5.20 og 5.23. 

06 Personlig rådgiver (§ 40, stk. 3, nr. 6 og § 62 a, stk. 2 og § 62 a, stk. 3, 
nr. 2) 

Her registreres udgifter til personlig rådgiver for børn og unge, jf. § 
40, stk. 3, nr. 6, samt for unge 18-22-årige, jf. § 62 a, stk. 2 og § 62 a, 
stk. 3, nr. 2 i lov om social service. 

07 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 40, stk. 3, nr. 7 og § 62 a, 
stk. 2 og § 62 a, stk. 3, nr. 3) 

Her registreres udgifter til fast kontaktperson for børn og unge, jf. § 
40, stk. 3, nr. 7 i lov om social service, samt for 18-22-årige, jf. § 62 
a, stk. 2 og § 62 a, stk. 3, nr. 2.  

08 Fast kontaktperson for hele familien (§ 40, stk. 3, nr. 7 ) 
Her registreres udgifter til fast kontaktperson for hele familien, jf. § 
40, stk. 3, nr. 7 i lov om social service.  

09 Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for 
den unge (§ 40, stk. 3, nr. 9) 

Her registreres udgifter til formidling af praktiktilbud hos en offentlig 
eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbeta-
ling af godtgørelse til den unge, jf. § 40, stk. 3, nr. 9 i lov om so-
cial service.10 Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, be-
handling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 40, stk. 3, nr. 10) 

Her registreres udgifter til anden hjælp der har til formål at yde råd-
givning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte, jf. § 40, stk. 3, 
nr. 10 i lov om social service.  

11 Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter § 
40, stk. 3 eller økonomisk støtte, hvis støtte erstatter en ellers mere ind-
gribende og omfattende foranstaltning efter stk. 3 (§ 40, stk. 4) 

Her registreres udgifter til økonomisk støtte til udgifter i forbindelse 
med foranstaltninger efter stk. 3 eller økonomisk støtte, hvis støtte er-
statter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning efter 
stk. 3, jf. § 40, stk. 4 i lov om social service.  

12  Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for hjem-
met, at fremskynde en hjemgivelse og til en stabil kontakt mellem for-
ældre og børn under anbringelsen(§ 40, stk.5) 

Her registreres udgifter til økonomisk støtte udgifter, der bevirker, at 
en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, at en hjemgivelse kan 
fremskyndes, samt til udgifter, der i væsentlig grad kan bidrage til en 
stabil kontakt mellem forældre og børn under et eller flere børns an-
bringelse uden for hjemmet, jf. § 40, stk. 5 i lov om social service. 

13 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et 
barns eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet (§ 40 a) 

Her registreres udgifter til støtteperson til forældremyndighedens in-
dehaver i forbindelse med et barns eller en ung kvinde/mands 
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anbringelse uden for hjemmet, jf. § 40 a i lov om social service. 

14 Amtskommunal medfinansiering (§ 131 d) 
Her registreres amtskommunernes udgifter til medfinansiering af ud-
gifter til en kommunal opgaveløsning inden for forebyggende foran-
staltninger for børn og unge, som er alternative tilbud til grundtakstfi-
nansierede tilbud efter § 131 a i lov om social service, og hvor de 
kommunale tilbud skønnes at nedsætte amtskommunens udgifter efter 
§ 131 a, jf. § 131 d i lov om social service. Den amtskommunale 
medfinansiering kan omfatte den del af udgiften til den kommunale 
opgaveløsning, der overstiger den modsvarende grundtakst efter § 
131 a, jf. § 131 d. Der henvises i øvrigt til de generelle bemærkninger 
i indledningen til hovedkonto 5 vedrørende amtskommunal medfi-
nansiering efter § 131 d i lov om social service. 

 

5.23 Døgninstitutioner for børn og unge 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende amtskommuna-
le, kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt 
uden for hjemmet efter § 40, stk. 3, nr. 8, § 42 og § 45 i lov om social service, 
jf. § 51 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnop-
hold i døgninstitutioner for 18-22-årige, jf. § 62 a, stk. 3, nr. 1 i lov om social 
service. Desuden registreres udgifter til udslusningsophold i døgninstitutioner 
for 18-22-årige, jf. § 62 a, stk. 3, nr. 4 i lov om social service. 

Budgetter og regnskaber for de selvejende institutioner, som amtskommunen 
har indgået driftsoverenskomst med, udformes efter de samme regler som for 
de amtskommunale og kommunale institutioner, jf. indledningen til hovedkon-
to 5. 

Udgifter til sikrede døgninstitutioner registreres ikke på denne funktion, men 
på funktion 5.24. 

Det bemærkes, at udgifter til dagtilbud og klubtilbud til børn og unge efter §§ 
7, 16, 19 og 23 i lov om social service, der er anbragt på døgninstitutioner for 
børn og unge ikke registreres på denne funktion, men på de relevante funktio-
ner under hovedfunktionen Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og 
unge. 

Det bemærkes desuden, at udgifter vedrørende botilbud til personer på 18/23 år 
og derover med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 92 i lov om 
social service registreres på funktionerne 5.50 og 5.55. 

Udgifter vedrørende svangre- og mødrehjem registreres ikke på denne funkti-
on, men sammen med de øvrige udgifter til botilbud til voksne efter § 93 i lov 
om social service på funktionerne 5.51 og 5.56. 

Det bemærkes endvidere, at udgifter vedrørende behandling af stofmisbrugere 
registreres på funktion 5.45. 

Amtskommunerne registrerer udgifter til ydelser, der indgår som et led i et 
døgnophold for børn og unge på døgninstitutioner, jf. § 40 b i lov om social 
service, sammen med udgifterne til selve døgnopholdet på de relevante drifts-
grupperinger på funktion 5.23. 

Det bemærkes, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes under et døgnop-
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hold i døgninstitutioner og indgår som en del af selve døgnopholdet, jf. § 40 b, 
stk. 2 i lov om social service, registreres sammen med udgiften til selve døgn-
opholdet på de relevante driftsgrupperinger på funktion 5.23. 

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

Der er autoriseret to driftsgrupperinger til registrering af udgifter til henholds-
vis døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne, jf. § 51, stk. 1, 1. pkt. i lov om social service, og til 
døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer, jf. § 51, stk. 
1, 2. pkt. i lov om social service. 

Der er endvidere autoriseret en driftsgruppering til registrering af forældres og 
barnets eller den unges betaling for opholdet på døgninstitutioner, jf. § 52 i lov 
om social service, samt den unges betaling for ophold på døgninstitutioner, jf. § 
62 b i lov om social service. 

 
5.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende sikrede døgnin-
stitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en 
døgninstitution. Ved en sikret afdeling forstås en afdeling, hvis yderdøre og 
vinduer kan være konstant aflåst. Sikrede døgninstitutioner og afdelinger skal 
godkendes af Socialministeriet efter indstilling fra amtskommunen (jf. § 3 i 
Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 14. december 2004 om magtan-
vendelse m.v. i døgninstitutioner for børn og unge og i opholdssteder for børn 
og unge for flere end 4 personer). 
 
Der er autoriseret en driftsgruppering til registrering af forældres og barnets 
eller den unges betaling for opholdet på døgninstitutioner, jf. § 52 i lov om 
social service, samt den unges betaling for ophold på døgninstitutioner, jf. § 62 
b i lov om social service. 


