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BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG
FOR ÆLDRE
Udgifter og indtægter vedrørende personlig hjælp, socialpædagogisk støtte,
genoptræning, omsorg, behandling mv. rettet mod ældre og handicappede registreres på funktion 5.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede. Dette
gælder såvel for personer i eget hjem som for personer i almene boliger (ældreboliger) og for personer med ophold på plejehjem og beskyttede boliger.

5.30 Ældreboliger
Efter lov om almene boliger m.v. kan boliger for ældre og handicappede enten
opføres af kommunen eller af almennyttige boligselskaber, selvejende institutioner og pensionskasser. Der er på funktion 5.30 Ældreboliger autoriseret følgende driftsgrupperinger, der afhængigt af ejerforholdet anvendes som anført
nedenfor:
01

Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger

05
06
92

Lejetab
Tab på garantier (nedlægges med virkning fra budget 2005)
Lejeindtægter

Kommunalt ejede ældreboliger
Følgende udgifter registreres på funktion 5.30:
•
•

•
•

Lejetab m.v., herunder manglende udlejning, registreres på gruppering 05
med modpost på gruppering 92.
Beboernes fulde huslejebetalinger registreres på gruppering 92. Der anvendes art 7.1. Det bemærkes, at derpå funktion 8.59/9.59 foretages en
særskilt registrering af den del af beboernes husleje, der vedrører henlæggelser til vedligeholdelse, med modpost på balancekontoen. Saldoen skal
kunne specificeres efter reglerne i lov om almene boliger m.v. og lejeloven.
Ejendommens almindelige driftsudgifter.
Anlægsudgifter, herunder jordværdien, overtaget fast ejendom og beregnet
forrentning og administrationsbidrag.

Øvrige udgifter og indtægter, herunder finansiering af boligerne, registreres på
følgende måde:
Tilskud til lejebetaling (boligydelse) registreres på funktion 5.92, gruppering
05.
•
Hjemtagne indekslån registreres på hovedkonto 8 under funktion 8.77
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger. Ved årets udgang nedskrives og
indekseres lånene på funktion 9.77 med modpost på balancekontoen.
•
Kommunens indskud af grundkapital opskrives på funktion 9.24, gruppering 02 med modpost på balancekonto 9.99. Beboernes tilbagebetaling
indgår som en del af huslejen, og der reguleres efterfølgende på status.

Budget- og regnskabssystem
Dato: 1. januar 2004

•
•

4.5.4 - side 2
Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004/Budget 2005

Beboerindskud efter lov om almene boliger m.v. registreres på funktion
8.47. Det bemærkes, at hvis der ydes lån til beboerindskud, registreres lånet på sædvanlig måde på funktion 8.23.
Afdrag på lån vedrørende kommunale ældreboliger debiteres funktion
8.77.

Renter af gæld vedrørende kommunale ældreboliger optages på autoriseret
gruppering 01 på en af funktionerne 7.68-7.76 afhængig af lånekreditor
Ældreboliger ejet af almennyttige boligselskaber, selvejende institutioner eller
pensionskasser
Følgende udgifter registreres på funktion 5.30:
•
•

Kommunens ydelsesstøtte registreres på gruppering 01.
Eventuelt tab på garanti for indekslån registreres på gruppering 06.

Øvrige udgifter og indtægter registreres således:
•
•
•

Tilskud til lejebetaling (boligydelse) registreres på funktion 5.92, gruppering 05.
Kommunens indskud af grundkapital registreres på funktion 8.24, gruppering 01. Ved påbegyndelse af tilbagebetaling af grundkapital krediteres
funktion 8.24 for de årlige afdrag.
Lån til beboerindskud registreres på funktion 8.23.

Det bemærkes, at drifts- og anlægsudgifter vedrørende ældreboliger ikke indgår
i momsudligningsordningen.
5.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og
praktisk hjælp (hjemmehjælp), afløsning og aflastning, socialpædagogisk støtte
samt genoptræning mv. efter §§ 71-76 og § 86 i lov om social service.
Endvidere registreres udgifter og indtægter vedrørende generelle forebyggende
og aktiverende tilbud efter § 65 i lov om social service.
Desuden registreres indtægter og udgifter vedrørende hjemmesygepleje efter
lov om hjemmesygeplejerskeordninger og vedrørende forebyggende hjemmebesøg efter lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre mv.
På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende disse serviceydelser
såvel for personer i eget hjem, herunder plejeboliger, ældreboliger o.l., som for
personer med ophold på plejehjem og beskyttede boliger.
Det bemærkes, at udgifter vedrørende den centrale administration og myndighedsfunktionen, herunder i relation til den personlige og praktiske bistand, ikke
skal registreres på funktion 5.32, men på hovedkonto 6.
Endvidere bemærkes, at serviceydelser til personer med ophold i boformer
efter §§ 91-94 i lov om social Service registreres på funktionerne 5.42, 5.45,
5.50, 5.51, 5.52, 5.55 og 5.56.
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På funktionen registreres desuden drifts- og anlægsudgifter vedrørende servicearealer (f.eks. dagcentre, fælleskøkken, til madudbringning, administrationslokaler til hjemmesygepleje, personlig og praktisk hjælp og lignende) opført i
forbindelse med kommunale ældreboliger.
Det bemærkes, at anlægsudgifter ikke kan finansieres efter reglerne for ældreboliger. Det statslige tilskud til etablering af servicearealer registreres under
dranst 3.
Udgifter til private leverandører af personlig og praktisk hjælp, herunder madserviceordninger, vikarbureauer og udgifter til øvrige momsregistrerede private
producenter af serviceydelser skal registreres på gruppering 09.
Endelig er der autoriseret to grupperinger til registrering af betaling for serviceydelser.
Det bemærkes, at betalingen for husleje og for el og varme for beboere på plejehjem og beskyttede boliger registreres på funktion 5.34, gruppering 94 og 96.
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:
01 Personlig og praktisk hjælp omfattet af frit valg af leverandør (hjemmehjælp). (§§ 71, 75 c, stk. 6)
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, jf. § 71 og 75 c, stk. 6 i lov om
social service, herunder personlig hjælp og pleje mv. vedrørende børn,
jf. § 30 i lov om social service, til personer, som er omfattet af frit valg
af leverandør.
Her registreres endvidere udgifter vedrørende integrerede plejeordninger (f.eks. integreret hjemmehjælp og hjemmesygepleje) for personer,
der er omfattet af frit valg af leverandør med hensyn til hjemmehjælp,
såfremt det ikke er muligt at fordele udgifterne på de relevante grupperinger.
Det bemærkes at udgifter til ydelser efter servicelovens § 71, som er
undtaget frit valg af leverandør, jf. § 75 d, skal registreres på gruppering 11.
Det bemærkes endvidere, at udgifter til private leverandører af personlig og praktisk hjælp ikke registreres her men på gruppering 09.
Udgifter til hjælp, som kommunen yder efter § 71 til personer, som har
midlertidigt ophold i kommunale botilbud efter § 91 i lov om social
service, registreres på funktion 5.52.
02 Tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager
(§ 76)
Her registreres udgifter i form af tilskud til hjælp, som modtageren selv
antager, i de tilfælde hvor kommunen ikke kan stille den nødvendige
hjælp til rådighed for en person, der har behov for personlig og praktisk
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hjælp mv. efter §§ 71 og 72, jf. § 76 stk. 1 i lov om social service.
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. § 76, stk. 2 i lov om social service, herunder
hjælp, der udbetales til en nærstående, som passer den pågældende, jf.
§ 76, stk. 3.
03

Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (§ 65)
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende klubber og tilsvarende
generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, som tilbydes
bredt til alle pensionister mv., dvs. tilbud som ikke ydes efter en behovsvurdering, som kommunen iværksætter eller yder tilskud til, stiller
lokaler til rådighed for eller lignende, jf. § 65 i lov om social service.

04

Hjemmesygepleje
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende hjemmesygepleje, jf.
lov om hjemmesygeplejerskeordninger. Det bemærkes, at amtskommunerne registrerer udgifter til hjemmesygepleje, som ydes i forbindelse med ophold i boformer efter §§ 92 og 93 i lov om social service,
sammen med udgifter til boformen på funktionerne 5.45, 5.50, 5.51,
5.55 og 5.56.

05

Forebyggende hjemmebesøg
Her registreres udgifter vedrørende forebyggende hjemmebesøg til ældre, jf. lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre mv.

06

Afløsning, aflastning og genoptræning, (jf. Servicelovens § 72, § 73, §
73a og § 86.)
Her registreres udgifter til afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 72 i lov om social service, herunder udgifter til serviceydelser til brugere af daghjem og dagcentre, der
drives i henhold til § 72 i love om social service.
Desuden registreres her udgifter til hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 73 i lov om social service.
Endvidere registreres her udgifter til genoptræning til afhjælpning af
fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i
tilknytning til en sygehusindlæggelse samt udgifter til hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 73 a i lov om social service.
Her registreres endvidere udgifter til behandling af personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, når behandlingen ikke kan opnås gennem anden
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lovgivning, jf. § 86 i lov om social service.
Udgifter til hjælp, som amtskommunen yder efter §§ 72-73, 73 a, 78,
79 og 86 til personer, som har ophold i almene boliger mv., jf. § 81 i
lov om social service, og til personer med ophold i plejehjem og beskyttede boliger efter § 140, registreres ligeledes her.
Udgifter til hjælp, som amtskommunen yder efter §§ 72, 73 og 86 til
personer, som har ophold i boformer efter §§ 92-94, jf. § 81 i lov om
social service, registreres derimod på de relevante funktioner 5.42,
5.45, 5.50, 5.51, 5.55 og 5.56. Udgifter til hjælp, som amtskommunen
yder efter §§ 78 og 79 til personer, som har ophold i boformer efter §§
92 og 93, registreres på de relevante funktioner 5.50, 5.51, 5.55 og
5.56.
Udgifter til hjælp, som kommunen yder efter §§ 73, 73 a og 86 til personer, som har midlertidigt ophold i kommunale botilbud efter § 91 i
lov om social service, registreres på funktion 5.52.
Udgifterne til aflastning efter § 72 uden for hjemmet i form af dag-,
nat- eller døgnophold i plejeboliger eller i plejefamilie mv. registreres
på de relevante funktioner for de pågældende institutioner og boformer
(funktionerne 5.50, 5.51, 5.55 og 5.56 samt for børn og unge funktionerne 5.20 og 5.23).
07

Amtskommunal medfinansiering (§ 131 d)
Her registreres amtskommunernes udgifter til medfinansiering af udgifter til en kommunal opgaveløsning inden for pleje og omsorg mv. af
ældre og handicappede, som er alternative tilbud til grundtakstfinansierede tilbud efter §§ 131 a og 131 c i lov om social service, og hvor de
kommunale tilbud skønnes at nedsætte amtskommunens udgifter efter
§§ 131 a og 131 c, 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 og 131 c, jf. § 131 d. Der henvises i øvrigt til de generelle
bemærkninger i indledningen til hovedkonto 5 vedrørende
amtskommunal medfinansiering efter § 131 d i lov om social service.

08 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (§ 71,
jf. §§ 75 c, 75 d og 75 e) for ydelser leveret indtil 30. april 2004.
Her registreres udgifter til private firmaers, selvejende institutioners og
enkelte personers leverancer af personlig og praktisk hjælp, herunder
madserviceordninger, efter § 71, jf. §§ 75 c, 75 d og 75 e i lov om social service.
09

Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (§71,
jf. §§ 75 c, 75 d og 75 e) for ydelser leveret fra og med 1. maj 2004, samt
andre ydelser leveret af private leverandører.
Her registreres udgifter til private firmaers, selvejende institutioners og
enkelte personers leverancer af personlig og praktisk hjælp, herunder
madserviceordninger, efter § 71, jf. §§ 75 c, 75 d og 75 e i lov om soci
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al service.
Her registreres endvidere udgifter afholdt til andre ydelser leveret af
private producenter af serviceydelser.
11

Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (§71, jf. § 75 d i lov om social service)
Her registreres udgifter til kommunens egen leverance af personlig
hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i
hjemmet og madserviceordninger, jf. § 71, herunder personlig hjælp
og pleje m.v. vedrørende børn, jf. § 30, til personer, som ikke er omfattet af frit valg af leverandør, jf. § 75 d. Det er personer, som er beboere i plejehjem m.v., jf. § 140, lejere i plejeboligbebyggelser, der er
omfattet af lov om almene boliger, samt støttede private andelsboliger
m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, og lejere i tilsvarende boligenheder.
Her registreres også udgifter til hjælp, som ydes af amtskommunen efter § 71.
Det bemærkes, at udgifter til hjælp som kommunen yder efter § 71 til
personer, der er omfattet af frit valg af leverandør, registreres på gruppering 01.
Det bemærkes endvidere, at udgifter til private leverandører af personlig og praktisk hjælp skal registreres på gruppering 09.
Udgifter til hjælp som amtskommunen yder efter § 71 til personer,
som har ophold i boformer efter §§ 92-94, jf. § 81 i lov om social service, registreres på de relevante funktioner 5.42, 5.45, 5.50, 5.51, 5.55
og 5.56. Udgifter til hjælp som amtskommunen yder efter § 78 og § 79
til personer, som har ophold i boformer efter § 92 og § 93, registreres
på de relevante funktioner 5.50, 5.51, 5.55 og 5.56.
Amtskommunen registrerer endvidere udgifter til personlig hjælp og
pleje mv. efter § 30 til børn og unge, der indgår som et led i et døgnophold for børn og unge, jf. § 40 b, sammen med udgifterne til selve
døgnopholdet på de relevante funktioner 5.20, 5.21, 5.23 og 5.24.
Udgifter til hjælp som kommunen yder efter § 71 til personer, som har
midlertidigt ophold i kommunale botilbud efter § 91, registreres på
funktion 5.52.

92

Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) (§ 82)
Her registreres betalinger for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), jf. § 82 i lov om social service.

93

Beboeres betaling for service
Her registreres beboeres betaling for diverse serviceydelser, herunder
kost, vask, transport mv. Betaling for husleje og for el varme for beboere på plejehjem og beskyttede boliger registreres på henholdsvis grup-
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pering 94 og 96 på funktion 5.34.
95

Beboeres særlige servicebetaling
Her registreres betaling for særlig service fra beboere, som modtager
højeste eller mellemste førtidspension, jf. § 83 i lov om social service.

5.34 Plejehjem og beskyttede boliger
På denne funktion registreres driftsudgifter og indtægter vedrørende boligdelen
af plejehjem og beskyttede boliger efter § 140 i lov om social service, herunder
driftsudgifter vedrørende daghjem og dagcentre i tilknytning til plejehjem og
beskyttede boliger, samt selvejende daghjem og dagcentre, der drives i henhold
til § 72 i lov om social service (dvs. som ikke er en del af de generelle tilbud
med aktiverende og forebyggende sigte efter § 65).
På funktionen registreres endvidere udgifterne til el og varme vedrørende plejehjem og beskyttede boliger samt daghjem og dagcentre, der drives i henhold
til § 72 i lov om social service.
Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende serviceydelser i form af
personlig og praktisk hjælp, afløsning og aflastning, socialpædagogisk støtte
samt genoptræning mv. til beboere på plejehjem og beskyttede boliger, herunder til brugere af daghjem og dagcentre, registreres funktion 5.32.
Det bemærkes endvidere, at udgifter og indtægter vedrørende klubber og tilsvarende generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, som tilbydes
bredt til alle pensionister mv., som kommunen iværksætter eller yder tilskud til,
stiller lokaler til rådighed for eller lignende efter § 65 i lov om social service
registreres på funktion 5.32, gruppering 03.
Det bemærkes, at amtskommunernes betaling af udgiften over grundtaksten for
ophold i plejehjem og beskyttede boliger efter § 140, jf. § 131 a i lov om social
service, registreres på funktion 5.34.
Der er på funktionen autoriseret to driftsgrupperinger (gruppering 94 og 96) til
registrering af beboeres betaling for henholdsvis husleje, jf. § 7 i Socialministeriets bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger, og for el og varme, jf.
§ 11, stk. 1 i Socialministeriets bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede
boliger.

