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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
TILBUD TIL ÆLDRE (30) 
 
5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af 

frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite-
ringsforløb (§ 83 a)  

 1 Drift 
  001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, 

samt rehabiliteringsforløb til ældre 
  002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, 

samt rehabiliteringsforløb til ældre 
  092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit 

valg af leverandør 
  200 Ledelse og administration 
   
5.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser-

vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32) 
 1 Drift 
  009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192) 
  011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leve-

randør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) 
og socialpædagogisk støtte (§ 85) 

  012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger (friplejebolig-
loven § 32) 

  013 Ydelser efter servicelovens §§ 85, 86, 97, 98 og 102 (friplejeboligloven 
§ 32) 

  014 Ydelser efter servicelovens § 83 som kan pålægges egenbetaling (fri-
plejeboligloven § 32) 

  015 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madsservice 
undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93), samt reha-
biliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) 
  020 Tværgående arbejdsopgaver og service i ple-
jeboligbebyggelser 

  093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit 
valg af leverandør  

  094 Beboeres betaling for husleje i plejehjem og beskyttede boliger 
  096 Beboeres betaling for el og varme i plejehjem og beskyttede boliger 
  200  Ledelse og administration 
 2 Statsrefusion 
  002 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og 

varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 
1) 

5.30.28 Hjemmesygepleje  
 1 Drift 
  001 Kommunens levering af hjemmesygepleje 
  002 Private leverandører af hjemmesygepleje  
  200 Ledelse og administration 
   
5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre  
 1 Drift 
  001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a) 
   002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens 

§ 79) 
  003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelo-
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vens § 84) 
  092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende  sigte 
  093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse 

med afløsning, aflastning og midlertidig ophold 
  200 Ledelse og administration 
   
5.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (service-

lovens § 112, 113, 116 og 117) 
 1 Drift 
  002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112) 
  003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112) 
  005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112) 
  006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112) 
  007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112) 
  009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113) 
  010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116) 
  011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117) 
  012 Hjælpemiddeldepoter  
  
5.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget 

hjem 
 1 Drift 
  001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119) 
  003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens § 122) 

 
 
 


