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FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE
5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk
handicappede m.v.
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til
længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. med
betydeligt og varigt nedsat funktionsevne, jf. § 92 i lov om social service.
Udgifter til botilbud til længerevarende ophold for sindslidende registreres på
funktion 5.55.
På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje, omsorg mv.
samt til tilbud af behandlingsmæssig karakter efter §§ 71-73 a og 86 for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. i forbindelse med botilbuddet, jf. § 81
i lov om social service.
På funktionen registrerer amtskommunerne endvidere udgifter til ledsageordningen efter § 78, til kontaktpersonordning for døvblinde efter § 79 og til
hjemmesygepleje efter lov om hjemmesygeplejerskeordninger til udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. i forbindelse med botilbuddet.
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.
Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse
efter § 87 i forbindelse med botilbuddet registreres på funktion 5.38, og at udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud efter § 88 i forbindelse med botilbuddet registreres på funktion 5.39.
Kommunens grundtakstbetaling til amtskommunen for ophold i boformer efter
§ 92, jf. § 131 a i lov om social service, registreres på gruppering 02.
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:
02 Botilbud til længerevarende ophold 67 år (§ 92)
Her registrerer KL-kommunerne udgifter, herunder grundtakstbetaling til amtskommunen, vedrørende botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. betydeligt og
varigt nedsat funktionsevne, jf. § 92 i lov om social service.
93 Beboeres betaling for service
Her registreres kommunerne beboeres betaling for diverse serviceydelser, herunder kost, vask, transport mv.
94 Beboeres betaling for husleje
Her registrerer beboernes betaling for husleje. Jf. § 5 i Socialministeriets ”Bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens kapitel 18 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter §
92”.
95 Beboeres særlige servicebetaling (§ 83)
Her registreres betaling for særlig service for beboere, som modtagere
højeste eller mellemste førtidspension, jf. § 83 i lov om social service.
96 Beboeres betaling for el og varme
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Her registrerer kommunerne beboernes betaling for el og varme. Jf.
§ 8 i Socialministeriets ”Bekendtgørelse om betaling for botilbud
mv. efter servicelovens kapitel 18 samt om flytteret i forbindelse
med botilbud efter § 92”.
5.51 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v.
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til
midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. med
betydelig nedsat funktionsevne, jf. § 93, stk. 1, nr. 1 i lov om social service.
Desuden registreres her udgifter og indtægter vedrørende botilbud til midlertidigt på hold for udviklingshæmmede mv. med nedsat funktionsevne og for
personer med særlige sociale problemer, jf. § 93, stk. 1, nr. 2 i lov om social
service. Udgifter til svangre- og mødrehjem registreres ligeledes på denne
funktion.
Udgifter til amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for sindslidende
registreres på funktion 5.56.
På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje, omsorg mv.
samt til tilbud af behandlingsmæssig karakter efter §§ 71-73 a og 86 for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. i forbindelse med botilbuddet, jf. § 81
i lov om social service.
På funktionen registrerer amtskommunerne endvidere udgifter til ledsageordningen efter § 78, til kontaktpersonordning for døvblinde efter § 79 og til
hjemmesygepleje efter lov om hjemmesygeplejerskeordninger til udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. i forbindelse med botilbuddet.
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.
Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende døgnbehandlingstilbud til
stofmisbrugere efter § 93, stk. 1, nr. 2 i lov om social service registreres på
funktion 5.45.
Det bemærkes endvidere, at udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse efter § 87 i forbindelse med botilbuddet registreres på funktion 5.38, og
at udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud efter § 88 i
forbindelse med botilbuddet registreres på funktion 5.39.
Kommunens grundtakstbetaling til amtskommunen for ophold i boformer efter
§ 93, jf. § 131 a i lov om social service, registreres på gruppering 01.
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:
01 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold (§ 93)
Her registrerer kommunerne udgifter, herunder grundtakstbetaling til
amtskommunen, vedrørende botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. med betydelig nedsat
funktionsevne, jf. § 93, stk. 1, nr. 1 i lov om social service.
92 Beboeres betaling (§ 95, stk. 2)
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Her registreres alle beboeres betaling, jf. § 95, stk. 2 i lov om social
service.
5.52 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige
behov
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale
botilbud til midlertidigt ophold for personer, som på grund af betydelig nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov
herfor, jf. § 91 i lov om social service.
På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje, omsorg mv.
samt til tilbud af behandlingsmæssig karakter efter §§ 71-73 a og 86 til personer med nedsat funktionsevne mv. i forbindelse med botilbuddet.
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.
Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse
efter § 87 i forbindelse med botilbuddet registreres på funktion 5.38, og at udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud efter § 88 i forbindelse med botilbuddet registreres på funktion 5.39.
Der er desuden autoriseret en driftsgruppering til registrering af amtskommunernes udgifter til medfinansiering af udgifter til en kommunal opgaveløsning
inden for midlertidige botilbud, 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, 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.
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:
01 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold (§ 91)
Her registrerer kommunerne udgifter, herunder grundtakstbetaling til
amtskommunen, vedrørende botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. med betydelig nedsat
funktionsevne, jf. § 91 i lov om social service.
03 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
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d i lov om social service.
92 Beboeres betaling (§ 95, stk. 2)
Her registrerer KL-kommunerne beboere under 67 år’s betaling, jf. §
95, stk. 2 i lov om social service. Københavns og Frederiksberg
kommuner samt amtskommunerne registrerer her alle beboeres betaling, jf. § 95, stk. 2 i lov om social service.
5.53 Kontaktperson- og ledsageordninger
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsageordninger for personer med nedsat funktionsevne, og vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende og døvblinde efter §§ 31, 78, 79 og 80 i lov
om social service. Desuden registreres udgifter til ansættelse af hjælpere til
personer med nedsat funktionsevne efter § 77 i lov om social service.
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:
01 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende på 67 år og derover (§
80)
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende på 67 år og derover, jf. § 80 i lov
om social service.
02 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende under 67 år (§ 80)
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende under 67 år, jf. § 80 i lov om social
service.
03 Ledsageordning for personer under 67 år med nedsat funktionsevne (§§ 31
og 78)
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsagelse til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og
varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 78 i lov om social service.
Endvidere registreres her udgifter og indtægter vedrørende ledsagelse
til unge mellem 16 og 18 år, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene, jf. § 31 i
lov om social service.
Det bemærkes, at amtskommunerne registrerer udgifter til ledsageordningen efter § 78, der ydes til personer i forbindelse med ophold i
botilbud efter §§ 92 og 93, sammen med udgifterne til selve botilbuddet på de relevante funktioner herfor, dvs. på funktionerne 5.50, 5.51,
5.55 og 5.56. På samme måde registrerer amtskommunerne udgifter
til ledsagelse efter § 78, der ydes til personer, som har ophold i almene boliger mv. samt på plejehjem og i beskyttede boliger efter § 140,
sammen med udgifterne til de øvrige sociale serviceydelser til disse
personer på funktion 5.32.
Endelig registrerer amtskommunerne udgifter til ledsagelse efter § 31,
som ydes til unge i forbindelse med døgnophold efter § 40, stk. 2, nr.
4, 5 og 11 og efter § 62 a, stk. 3, nr. 1 og 4, sammen med udgifter til
døgnopholdet på de relevante konti herfor, dvs. på de relevante grupperinger på funktion 5.20 og 5.23 samt på gruppering 04 og 05
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på funktion 5.21.
04 Kontaktpersonordning for døvblinde (§ 79)
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kontaktpersonordning til personer, som er døvblinde, jf. § 79 i lov om social service.
Det bemærkes, at amtskommunerne registrerer udgifter til kontaktpersonordningen for døvblinde efter § 79, der ydes til personer i forbindelse med ophold i botilbud efter §§ 92 og 93, sammen med udgifterne til selve botilbuddet på de relevante funktioner herfor, dvs. på
funktionerne 5.50, 5.51, 5.55 og 5.56. På samme måde registrerer
amtskommunerne udgifter til kontaktpersonordningen for døvblinde
efter § 79, der ydes til personer, som har ophold i almene boliger mv.
samt på plejehjem og i beskyttede boliger efter § 140, sammen med
udgifterne til de øvrige sociale serviceydelser til disse personer på
funktion 5.32. Endelig registrerer amtskommunerne udgifter til kontaktpersonordningen for døvblinde efter § 79, som ydes til personer
med hjælpeordningen efter § 77, sammen med udgifterne til denne
hjælpeordning på gruppering 05 på funktion 5.53.
05 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (§
77)
Her registreres udgifter til tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med
betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter §
77 i lov om social service. Amtskommunerne registrerer her betaling
af udgifter over grundtaksten til hjælpeordningen efter § 77, jf. § 131
a i lov om social service.
5.54 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring, pasning af
døende og pasning af nærtstående
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende hjælpemidler,
forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 19 i lov om social service. Desuden registreres på denne funktion udgifter til
ansættelse til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom efter
§ 103 a (kapitel 19 a) i lov om social service samt vedrørende pasning af døende efter kapitel 20 i lov om social service.
Ved direkte køb af hjælpemidler anvendes de enkelte udgiftsarter, dvs. købet
artskonteres efter beskaffenhed. Dette indebærer, at art 5.2 kun anvendes, når
der er tale om direkte overførsler til personer, dvs. der skal ske direkte fakturering fra leverandør til modtageren. Samme regel gælder også for boligindretning.
Specielt for biler bemærkes, at disse hjælpemidler på funktion 5.54 altid skal
registreres under anvendelse af art 5.2.
Pålægges det brugeren af hjælpemidlet at betale en del af udgiften - eventuelt
over en årrække i form af, at kommunen yder et lån - berører afdragsbetalingerne ikke kommunens adgang til at få momsrefusion. Afdragsbetalingerne
sidestilles herved med andre brugerbetalinger på det sociale område.
I de tilfælde, hvor kommunen forestår indkøb af hjælpemidler til f.eks. hjæl-
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pemiddeldepoter, registreres udgiften på funktion 5.46.
Når et hjælpemiddel overføres til funktion 5.54 fra kommunens egen hjælpemiddelcentral, registreres overførslen som en intern transaktion, dvs. ved anvendelse af plus/minusposteringer på de eksterne arter eller ved anvendelse af
de interne arter under hovedart 9.
Ved udlån i henhold til serviceloven under funktion 5.54 debiteres udlånet
funktion 5.54 ved lånets udbetaling. Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen foretages en registrering over status af den afdragspligtige del af udlånet, således at kommunens og statens andel debiteres funktion 9.25 til kredit for
balancekonto 9.99. Ved indbetaling af afdrag krediteres funktion 5.54. Senest i
forbindelse med regnskabsafslutningen krediteres afdraget funktion 9.25 til
debet for balancekonto 9.99.
Der er på funktionen autoriseret to driftsgrupperinger vedrørende udgifter til
pasning af nærtstående, plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler og lignende
efter §§ 103 a, 104 og 107 i lov om social service til henholdsvis personer under 67 år og personer på 67 år og derover. KL-kommunerne skal registrere
udgifterne på disse to grupperinger. Dette er en følge af refusionsordningen i
overgangsperioden i forbindelse med indførelsen af grundtakstmodellen i stedet
for delt finansiering. Københavns og Frederiksberg kommuner samt amtskommunerne registrerer alle udgifter til plejevederlag mv. på gruppering 18 vedrørende personer under 67 år uanset personens alder.
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:
01 Støtte til køb af bil mv. (§ 99)
Her registreres udgifter til støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 99, stk. 1 og 2 i
lov om social service.
Endvidere registreres her udgifter til støtte til udskiftning af bil, støtte
til nødvendig indretning mv., tilskud til køreundervisning mv., samt
støtte til personer, der ved indrejse her i landet medbringer en bil, jf. §
99, stk. 3 i lov om social service og Socialministeriets bekendtgørelse
om støtte til køb af bil efter servicelovens § 99.
02 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj til personer på 67 år og derover (§
97, stk. 1)
Her registreres udgifter til ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj,
ydet af kommunen i henhold til servicelovens § 97, stk. 1, til personer
på 67 år eller derover.
Grupperingen omfatter bl.a. ortopædiske sko og indlæg, brystproteser, bandager og korsetter. Arm- og benproteser, der ydes af amtet, jf.
servicelovens § 97, stk. 2, registreres ikke på denne gruppering, men
på gruppering
03 Inkontinens- og stomihjælpemidler til personer på 67 år og derover (§ 97,
stk. 1)
Her registreres udgifter til inkontinens- og stomihjælpemidler til personer på 67 år og derover, ydet af kommunen i henhold til servicelovens § 97, stk. 1.
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Grupperingen omfatter bl.a. bleer og alle hjælpemidler til afhjælpning
af stomier, herunder udbetalte kontante ydelser.
04 Andre hjælpemidler til personer på 67 år og derover (§ 97, stk. 1)
Her registreres udgifter til andre hjælpemidler til personer på 67 år og
derover, ydet af kommunen i henhold til servicelovens § 97, stk. 1.
Grupperingen omfatter andre kommunalt ydede hjælpemidler end ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj og inkontinens- og stomihjælpemidler.
05 Forbrugsgoder til personer på 67 år og derover (§ 98, stk. 1)
Her registreres udgifter til hjælp til køb af forbrugsgoder til personer
på 67 år og derover, som kommunen yder, jf. servicelovens § 98, stk.
1.
06 Hjælp til boligindretning til personer på 67 år og derover (§ 102)
Her registreres udgifter til hjælp til indretning af bolig til personer på
67 år og derover med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne,
jf. servicelovens § 102, stk. 1.
Endvidere registreres her udgifter til hjælp til dækning af udgifter til
anskaffelse af en anden bolig til personer på 67 år og derover med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. servicelovens § 102, stk. 2.
07 Støtte til individuel befordring til personer på 67 år og derover (§ 103)
Her registreres udgifter til personer på 67 år og derover, som på grund
af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler, jf. servicelovens § 103.
08 Optiske synshjælpemidler (§ 97, stk. 2, nr. 1)
Her registreres udgifter til amtsligt ydede optiske synshjælpemidler
og optikunderstøttende synshjælpemidler til personer med en varigt
nedsat synsfunktion eller medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser, jf. § 97, stk. 2, nr. 1 i lov om social service.
Det bemærkes, at hjælpemidler til afhjælpning af synshandicap, som
er ydet af kommunen efter § 97, stk. 1 i lov om social service, ikke
registreres her, men på gruppering 04.
09 Arm- og benproteser (§ 97, stk. 2, nr. 2)
Her registreres udgifter til arm- og benproteser, der ydes af amtet, jf.
servicelovens § 97, stk. 2, nr. 2.
10 Høreapparater (§ 97, stk. 2, nr. 3 og stk. 5)
Her registreres udgifter til høreapparater og batterier ydet af amtet, jf.
§ 97, stk. 2, nr. 3 i lov om social service. Udgifterne registreres under
anvendelse af art 2.9. Endvidere registreres her udgifter til tilskud til
høreapparater til personer, som vælger at blive behandlet af en privat,
godkendt høreapparatleverandør, jf. § 97, stk. 5 i lov om social service. Tilskuddet registreres under anvendelse af art 5.2.
Det bemærkes, at kommunalt ydede teleslynger og andre hørehjælpemidler efter § 97, stk. 1 i lov om social service, ikke registreres på
denne gruppering, men på gruppering 04.
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11 Amtskommunal medfinansiering (§ 131 d)
Her registreres amtskommunernes udgifter til medfinansiering af udgifter til en kommunal opgaveløsning inden for hjælpemidler, forbrugsgoder mv., 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.
Gruppering 12-17 svarer til grupperingerne 2-7 blot for personer under 67 år.
18 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o. lign. ved pasning af døende i
eget hjem samt udgifter til pasning af nærtstående for personer under 67 år
(§§ 103 a, 104 og 107)
Her registrerer KL-kommunerne udgifter og indtægter til pasning af
nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom mv. efter § 103a i
lov om social service for personer under 67 år. Endvidere registrerer
KL-kommunerne udgifter til plejevederlag til personer, som passer en
nærtstående under 67 år, der ønsker at dø i eget hjem, jf. § 104 i lov
om social service. Endelig registrerer KL-kommunerne her udgifter
til hjælp til sygeplejeartikler og lignende til personer under 67 år, såfremt udgiften ikke dækkes af anden lovgivning, jf. § 107 i lov om
social service. Københavns og Frederiksberg kommuner samt amtskommunerne registrerer her alle udgifter til plejevederlag og sygeplejeartikler og lignende efter §§ 104 og 107 uanset personens alder
19 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder (§§ 97, stk. 2, nr. 4 og 98, stk. 2)
Her registreres udgifter til særlige informationsteknologiske hjælpemidler og dertil understøttende hjælpemidler ydet af amtet, jf. § 97,
stk. 2, nr. 4 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter
til forbrugsgoder, som er en del af et informationsteknologisk hjælpemiddel, som amtet yder støtte til, jf. § 98, stk. 2 i lov om social service.
20 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler og lign. ved pasning af døende
i eget hjem samt udgifter til pasning af nærtstående for personer på 67 år
og derover (§§ 103 a, 104 og 107)
Her registrerer KL-kommunerne udgifter og indtægter til pasning af
nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom mv. efter § 103a i
lov om social service for personer på 67 år og derover. Endvidere registrerer KL-kommunerne udgifter til plejevederlag til personer, som
passer en nærtstående på 67 år og derover, der ønsker at dø i eget
hjem, jf. § 104 i lov om social service. Endelig registrerer KLkommunerne her udgifter til hjælp til sygeplejeartikler og lignende til
personer på 67 år og derover, såfremt udgiften ikke dækkes af anden
lovgivning,
jf.
§
107
i
lov
om
social
service.

Budget- og regnskabssystem
Dato: 1. januar 2004

4.5.7 - side 9
Ikrafttrædelsesår: Budget 2003

91 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv. til personer på 67 år og
derover ydet før 1.1. 2002 (§ 99)
Her registreres tilbagebetalinger af støtte til køb af bil mv. efter § 99 i
lov om social service til personer på 67 år og derover, og hvor støtten
er ydet før 1. januar 2002.
92 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv. til personer under 67 år
ydet før 1.1. 2002 (§ 99)
Her registreres tilbagebetalinger af støtte til køb af bil mv. efter § 99 i
lov om social service til personer under 67 år, og hvor støtten er ydet
før 1. januar 2002.
93 Tilbagebetaling af hjælp til boligindretning til personer på 67 år og derover (§ 102, stk. 4)
Her registreres tilbagebetalinger af hjælp til boligindretning til personer på 67 år og derover, jf. § 102, stk. 4 i lov om social service.
94 Tilbagebetaling af hjælp til boligindretning til personer under 67 år (§ 102,
stk. 4)
Her registreres tilbagebetalinger af hjælp til boligindretning til personer under 67 år, jf. § 102, stk. 4 i lov om social service.
95 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv. ydet efter 1.1. 2002 (§
99)
Her registreres tilbagebetalinger af støtte til køb af bil mv. efter § 99 i
lov om social service, hvor støtten er ydet efter 1. januar 2002
5.55 Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til
længerevarende ophold til sindslidende med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne, jf. § 92 i lov om social service.
Der gælder i øvrigt tilsvarende konteringsregler for funktion 5.55 som for funktion 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk
handicappede m.v.
Der er autoriseret driftsgrupperinger på funktionen svarende til funktion 5.50.
5.56 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for sindslidende
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til
midlertidigt ophold for sindslidende med betydelig nedsat funktionsevne, jf. §
93, stk. 1, nr. 1 i lov om social service.
Der gælder i øvrigt tilsvarende konteringsregler for funktion 5.56 som for funktion 5.51 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v.
Der er autoriseret driftsgruppering på funktionen svarende til funktion 5.51.

