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BOTILBUD TIL PERSONER MED SÆRLIGE SOCIALE VANSKELIGHEDER OG BEHANDLING AF MISBRUGERE
Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til personer med særlige sociale problemer og behandling af misbrugere
mv.
5.42 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til
personer med særlige sociale problemer, herunder vedrørende tilbud til dagklienter i forbindelse med boformen, jf. § 94 i lov om social service.
Endvidere registreres her udgifter til personlig hjælp, pleje og omsorg mv. efter
§ 71-73 a til personer med særlige sociale problemer i forbindelse med botilbuddet, jf. § 81 i lov om social service.
Desuden registreres udgifter til tilbud af behandlingsmæssig karakter efter § 86
til personer med særlige sociale problemer i forbindelse med botilbuddet, som
ydes i tilknytning til de særlige sygeafdelinger, jf. § 81 i lov om social service.
Endvidere registreres her udgifter til særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til
personer med særlige sociale problemer i forbindelse med botilbuddet, jf. § 87,
stk. 2 i lov om social service.
Endelig registreres her udgifter til aktivitets- og samværstilbud til personer med
særlige sociale problemer i forbindelse med botilbuddet, jf. § 88, stk. 2, 2. pkt. i
lov om social service.
Det bemærkes, at udgifter i forbindelse med botræning herunder i form af en
udslusningsbolig uden for institutionen og til den efterfølgende
hjælp/opfølgende indsats til personer, der er fraflyttet botilbuddet, også registreres her.
Udgifter til personlige fornødenheder (lommepenge), jf. § 3, stk. 2 i Socialministeriets "Bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens
kapitel 18, samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 92", registreres
under art 5.2.
Udgifter til arbejdsdusør til personer, som deltager i særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb, jf. § 89 i lov om social service og § 2 i Socialministeriets
"Bekendtgørelse om aflønning mv. og støtte til befordringsudgifter i beskyttet
beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsestilbud og i aktivitets- og samværstilbud", registreres ligeledes under art 5.2.
På funktionen er der autoriseret følgende driftsgrupperinger:
01 Særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud
(§§ 87, stk. 2 og 88, stk. 2, 2. pkt.)
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til personer med særlige sociale problemer i forbindelse med botilbuddet, jf. § 87, stk. 2 i lov om social service.
Endvidere registreres her udgifter og indtægter vedrørende aktivitetsog samværstilbud til personer med særlige sociale problemer i forbindelse med botilbuddet, jf. § 88, stk. 2, 2. pkt. i lov om social service.
02 Kvindekrisecentre (§ 93 a)
Her registreres indtægter og udgifter til kvindekrisecentre, jf. Service-
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lovens § 93 a.
92 Beboeres betaling (§ 95, stk. 2)
Her registreres beboernes betaling for kost, logi m.v., jf. § 95, stk. 2 i
lov om social service.
5.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende ambulant behandling og døgnbehandling af alkoholskadede efter sygehuslovens § 16. Det
bemærkes, at den alkoholbehandling, som finder sted på sygehusafdelinger,
registreres på hovedkonto 4.
5.45 Behandling af stofmisbrugere
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende behandling af
stofmisbrugere, jf. § 85 i lov om social service. Udgifterne til behandling af
stofmisbrugere omfatter såvel udgifter til døgnbehandling, hvor behandlingen
foregår i boformer til midlertidigt ophold, jf. § 93, stk. 1, nr. 2 i lov om social
service, som udgifter til dagtilbud eller ambulant behandling.
På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje og omsorg mv.
samt til tilbud af behandlingsmæssig karakter efter §§ 71-73 a og 86 som ydes i
forbindelse med botilbuddet, jf. § 81 i lov om social service.
På funktionen registreres endvidere udgifter og indtægter vedrørende beskyttet
beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud i forbindelse med behandling af
stofmisbrugere, jf. §§ 87 og 88 i lov om social service.
Udgifter til personlige fornødenheder (lommepenge), jf. § 3, stk. 2 i Socialministeriets "Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens
kapitel 18, samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 92", registreres
under art 5.2. Udgifter til aflønning af personer i beskyttet beskæftigelse og i
beskæftigelse i aktivitets- og samværstilbud, jf. § 89 i lov om social service og
§§ 1 og 3 i Socialministeriets "Bekendtgørelse om aflønning m.v. og støtte til
befordringsudgifter i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsestilbud og i aktivitets- og samværstilbud", registreres ligeledes under art 5.2.
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:
01 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 85)
Her registreres udgifter til dagbehandling eller ambulant behandling af
stofmisbrugere på 18 år eller derover, jf. § 85 i lov om social service.
Udgifter til dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere afholdes endeligt af
amtskommunerne, jf. § 130, stk. 2, nr. 1 i lov om social service. Ambulant behandling er i modsætning til døgnbehandling karakteriseret ved,
at behandlingen finder sted i tilknytning til personens sædvanlige miljø.
Udgifter til beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud
efter §§ 87 og 88 i forbindelse med dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere registreres ligeledes her.
02 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 85 og §
93, stk. 1)
Her registreres udgifter til døgnbehandling af stofmisbrugere på 18 år
og derover, jf. §§ 85 og 93, stk. 1 i lov om social service. Udgifter til
døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere er omfattet af reglerne om
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grundtakstfinansiering, jf. § 131 c, stk. 1 i lov om social service. Døgnbehandling er en intensiv behandling, som foregår væk fra personens
sædvanlige miljø, og hvor personen samtidig tager bopæl på behandlingsstedet. Udgifter til behandling i form af Half-way-houses, som
indgår som en del af et døgnbehandlingstilbud, registreres ligeledes her.
Udgifter til personlig hjælp, pleje og omsorg mv. samt til tilbud af behandlingsmæssig karakter efter §§ 71-73 a og 86 i lov om social service
i forbindelse med døgnbehandlingstilbuddet registreres ligeledes her. På
denne gruppering registrerer amtskommunerne endvidere udgifter til
hjemmesygepleje efter lov om hjemmesygeplejerskeordninger i forbindelse med døgnbehandlingen.
Endelig registreres her udgifter til beskyttet beskæftigelse og aktivitetsog samværstilbud efter §§ 87 og 88 i lov om social service i tilknytning
til døgnbehandlingstilbuddet.
03

Dagbehandlingtilbud til stofmisbrugere under 18 år (§ 85, stk. 3)
Her registreres udgifter til døgnbehandling af stofmisbrugere under 18
år, jf. § 85, stk. 3 i serviceloven. På grupperingen registreres udgifter
forbundet med behandling af de unge, som er omfattet af den såkaldte
behandlingsgaranti for stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde.

04

Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere under 18 år (§ 85, stk. 3)
Her registreres udgifter til døgnbehandling af stofmisbrugere under 18
år, jf. § 85, stk. 3 i serviceloven. På grupperingen registreres udgifter
forbundet med behandling af de unge, som er omfattet af den såkaldte
behandlingsgaranti for stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde.

92 Klienters betaling (§ 95, stk. 2)
Her registreres indtægter i form af klienters betaling for ophold i boformer efter § 93, stk. 1, nr. 2, jf. § 95, stk. 2 i lov om social service.

RÅDGIVNING
5.46 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende rådgivningsinstitutioner, herunder lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og
videnscentre for børn og unge, jf. § 34 i lov om social service, samt børnepsykiatrisk rådgivning, der ikke er en sygehusydelse. Rådgivning, der udgår fra
den centrale forvaltning, registreres på hovedkonto 6.
På funktionen registreres endvidere udgifter og indtægter vedrørende hjælpemiddelcentraler, herunder indkøb af hjælpemidler, f.eks. i forbindelse med
etablering og drift af hjælpemiddeldepoter.
Ved overførsel til en institution inden for kommunen registreres transaktionen
som en intern afregning, dvs. ved plus/minusposteringer på de eksterne arter
eller ved anvendelse af de interne arter under hovedart 9.
Det bemærkes, at udgifter til Dansk Hjælpemiddel Institut og til Blindeinsti-
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tuttets materialesamling registreres på funktionen.
Betaling for rådgivning, som ydes af lands- og landsdelsdækkende institutioner
- herunder videncentre - udgiftsføres på denne funktion. Produktionsomkostningerne i forbindelse med rådgivningen og den modtagne betaling registreres
på funktionen for den institution, der udfører rådgivningen.
Udgifter til antikonceptionsklinikker registreres på funktion 4.32.

