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1 Indledning
Indsatstrappens Udgiftsmodel er et redskab til at fordele kommunernes udgifter og indtægter
efter indsatstrappen på det specialiserede børneområde. Indsatstrappen repræsenterer en
faglig tankegang, der som udgangspunkt ikke er direkte afspejlet i de kommunale regnskaber
på det specialiserede børneområde, men Indsatstrappens Udgiftsmodel kan oversætte de
kommunale regnskaber, så udgifterne fordeles på indsatstrappens trin.
Indsatstrappens trin illustrerer den sociale indsats’ grad af indgriben i barnets og familiens
hverdag og dermed graden af indgriben i hverdagen i forhold til at opretholde et almindeligt
hverdagsliv. Der skal altid sættes ind med en indsats på det trin, der matcher behovet hos
barnet og familien, ligesom der kontinuerligt skal holdes fokus på at bringe barnet så tæt på et
almindeligt hverdagsliv som muligt. Definitionen af trappen, herunder hvilke indsatser der hører
til på hvert trin, er udviklet i samarbejde med Haderslev, Herning og Hvidovre Kommune som
led i partnerskabsprojektet under satspuljeprojektet ”Tidlig Indsats – Livslang Effekt” fra 2015 til
2017.
Erfaringer fra bl.a. Sverige og Herning peger på, at investeringer i en tidligere forebyggende
indsats rent økonomisk kan tjene sig hjem over en kortere eller længere tidshorisont.
Indsatstrappens Udgiftsmodel kan give et overblik over udgiftsudviklingen på området med
udgangspunkt i indsatstrappen – ligesom det er muligt at lave analyser af en eventuel
omlægning i en kommune. Indsatstrappens Udgiftsmodel kan derfor bidrage til et øget
vidensgrundlag om økonomien på det specialiserede børneområde med fokus på en tidligere
forebyggende indsats.
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2 Indsatstrappen og de
kommunale regnskaber
Indsatstrappens Udgiftsmodel oversætter de kommunale regnskabsposter til trinnene på
indsatstrappen. Oversættelsen bygger dels på Socialstyrelsens definition af indsatstrappen og
dels på den autoriserede kontoplans opbygning. I dette kapitel af vejledningen beskrives
definitionen af indsatstrappen med udgangspunkt i lovgivningen, og hvordan regnskabets
poster kan oversættes til de enkelte trin – herunder datatilgængelighed og databrud i redskabet.

2.1 Indsatstrappen

Indsatstrappen understøtter den faglige ramme, der ligger bag omstillingen til en tidligere og
mere forebyggende indsats. Indsatstrappen illustrerer udviklingsarbejdet i den enkelte
kommune, hvor den overordnede retning i udviklingsarbejdet er ”ned ad indsatstrappen”. Det
indebærer, at indsatser anvendes tidligere og mere rettidigt, således at barnet i videst muligt
omfang fastholdes i dets familiære og sociale miljø. Endvidere indebærer det, at indsatsen
matcher barnets eller den unges behov ud fra hele barnets liv og hverdag, og at der bestræbes
på at bringe det enkelte barn eller ung ned af trappen, uanset hvor på indsatstrappen de
befinder sig. Figur 2.1 viser indsatstrappen og de forskellige indsatstyper, der fordeler sig på
trappens trin.
Figur 2.1: Indsatstrappen
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Trappen består af følgende trin:
•
•
•

•
•

•

Trin 1 er indsatser i almenområdet, der forebygger potentiel fremtidig udsathed. Det kan
eksempelvis være indsatser i sundhedsplejen eller tandplejen.
Trin 2 vedrører forebyggende indsatser og rådgivning. Det svarer til § 11, stk. 3indsatser jf. Loven om social service (SEL).
Trin 3 vedrører hjemmebaserede foranstaltninger. Det kan være forebyggende
foranstaltninger efter § 52, § 52a, § 54, § 57b i SEL og § 12 og § 13 i Lov om
bekæmpelse af ungdomskriminalitet samt hjemmebaserede anbringelser efter § 66, §
68a og b, § 75 i SEL og § 14 og § 23 i Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Det
svarer til ophold på eget værelse, kollegier, kollegielignende opholdssteder og
efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling.
Trin 4 er anbringelse i slægts- eller netværkspleje efter § 52 og § 66, § 68a og b, § 75 i
SEL samt § 14 og § 23 i Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.
Trin 5 vedrører anbringelse af barnet i almene-, forstærkede-, eller specialiserede
plejefamilier, ligeledes efter § 52 og § 66, § 68a og b, § 75 i SEL samt § 14 og § 23 i
Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.
Trin 6 vedrører anbringelse på en institution efter § 52 og § 66, § 68a og b, § 75 i SEL
samt § 14 og § 23 i Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Det svarer til
anbringelser på opholdssteder, skibsprojekter og på sikrede døgninstitutioner.

For yderligere beskrivelse af indsatstrappens definition henvises til Bilag A: Definitioner på
indsatstrappen jf. serviceloven.

2.2 De kommunale regnskaber

De kommunale regnskaber følger den autoriserede kontoplan, som alle landets kommuner skal
opgøre deres regnskaber efter. Samtlige kommunale udgifter og indtægter er derfor registreret
her. Derfor indeholder de kommunale regnskaber oplysninger om de samlede udgifter på det
specialiserede børneområde, og udgifterne er opgjort på samme måde for alle landets
kommuner.
Udgifterne på det specialiserede børneområde opgøres i kontoplanen ikke efter indsatstrappens
definitioner. Derfor er det nødvendigt at kunne oversætte kontoplanens poster til trinnene på
indsatstrappen, hvis man ønsker at følge økonomien med udgangspunkt i indsatstrappen.
Indsatstrappens Udgiftsmodel oversætter posterne i den autoriserede kontoplan, så de afspejler
de samlede udgifter til det specialiserede børne- og ungeområde både fordelt på
indsatstrappens trin og på de udgifter, som ikke direkte kan tilskrives et trin på indsatstrappen.
Det udgør i alt otte opgørelser, som er illustreret overordnet i Figur 2.2. De otte opgørelser
summeres desuden i hhv. serviceudgifter og administrationsudgifter. Serviceudgifter er
illustreret med grønne nuancer i figuren, mens administrationudgifter er illustreret med blå
nuance. Endelig summeres service- og administrationsudgifter, så modellen også opgør de
samlede udgifter på området. Den detaljerede definition af hver opgørelse fremgår af Bilag A:
Definitioner på indsatstrappen jf. serviceloven.
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Figur 2.2: Kontoplanen fordelt indenfor og udenfor indsatstrappen

Anm.: * Udgifter til tidlige indsatser i almen bliver i kontoplanen registreret sammen med øvrige udgifter til
almenområdet. Derfor er det ikke muligt at vurdere, hvor mange udgifter der vedrører tidlige indsatser. Trinnet kan
således ikke udledes af kontoplanen.

For både de samlede udgifter, serviceudgifter og for administrationsudgifter er opgørelserne
opgjort som nettodriftsudgifter (NDU), dvs. at refusioner er fratrukket.
Serviceudgifterne er desuden opdelt i syv opgørelser – afhængig af om udgiften direkte kan
placeres på et trin på indsatstrappen eller ej. Alle syv opgørelser under service er opgjort som
bruttodriftsudgifter (BDU), da refusionerne vedrører alle serviceudgifterne og ikke kan
fordeles specifikt på indsatstrappens trin.
To af de syv opgørelser under service indeholder de udgifter, som ikke kan placeres på
indsatstrappen – hhv. ikke-trinspecifikke grupperinger og refusioner. Ikke-trinspecifikke
grupperinger er fællesbetegnelsen for de driftsgrupperinger, der ikke direkte kan tilskrives ét
bestemt trin på indsatstrappen, men i stedet potentielt kan vedrøre flere af trinnene.
Refusionsopgørelsen inkluderer refusioner fra den centrale refusionsordning, berigtigelser 1 og
refusion for flygtninge.
De resterende fem af de syv opgørelser under service afspejler de fem øverste trin på
indsatstrappen svarende til trin to-seks. Det er ikke muligt generisk at placere en eller flere
poster fra regnskabet på trin ét på indsatstrappen, hvis metoden skal være generisk og
retvisende på tværs af kommuner. Dette skyldes, at trin ét vedrører tidlige indsatser i
almenområdet, som ofte sker sideløbende, og i nogle tilfælde sammenfaldende, med den
almene indsats. I regnskaberne er det derfor ikke muligt generisk at skelne mellem den almene
indsats og den forebyggende indsats, der foregår på almenområdet.

1

Berigtigelser er udgifter og indtægter vedrørende efterreguleringer.
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2.3 Data og databrud i redskabet

Indsatstrappens Udgiftsmodel findes i 2 versioner: Den reducerede model og den fulde model.
Den eneste forskel på de to versioner er, at den reducerede model kun indeholder data for de
seneste 6 regnskabsår, mens den fulde model indeholder alle kommuners godkendte
regnskaber fra 2007 og frem til senest godkendte regnskabsår. Det er imidlertid ikke muligt at
lave alle opgørelser, der er beskrevet ovenfor, for samtlige regnskabsår i den fulde model.
Baggrunden for dette beskrives i det følgende.
De kommunale regnskaber gennemgår årligt revision og kontoplanen ændres afhængig af ny
eller ændret lovgivning og andre konteringsmæssige hensyn. Det betyder, at den konkrete
oversættelse af kontoplanens poster til indsatstrappens trin kan variere fra år til år afhængig af
ændringer i kontoplanen. Bilag B: Oversættelse af den autoriserede kontoplan til indsatstrappen
viser den konkrete oversættelse for hvert regnskabsår i redskabet.
Ændringer i kontoplanen betyder, at det ikke er muligt at opgøre udgifter på alle trin i alle år –
fordi kontoplanens opbygning i nogle tilfælde forhindrer, at udgifterne kan opgøres for det
enkelte trin i et givent år. Figur 2.3 viser de år, de enkelte opgørelser kan dataunderstøttes.
Figur 2.3: Data i redskabet

De samlede udgifter til det specialiserede børneområde kan opgøres fra 2013 og frem. Det
hænger sammen med, at udgifter til central administration først blev konteret særskilt for
området fra 2013. Før 2013 kan redskabet således kun vise de samlede serviceudgifter på
området.
Under de samlede serviceudgifter er der to forskellige perioder for opgørelser:
Udgifter til forebyggende indsatser kan kun opgøres fra 2015 og frem. Forud for 2015 indgår
udgifter til forebyggende indsatser (trin to) under udgifter til hjemmebaserede foranstaltninger
(trin tre). Derfor skal analyser for disse to opgørelser forud for 2015 kun sammenlignes med en
sum af de to opgørelser fra 2015 og frem.
De øvrige opgørelser: Anbringelse i plejefamilier, i netværkspleje og på institution er
dataunderstøttet for hele perioden.
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2.4 Særligt om udgifter til handicappede børn og unge

Indsatstrappen fokuserer på indsatsen til udsatte børn og unge. Derfor bør Indsatstrappens
Udgiftsmodel også kun indeholde udgifter til netop denne gruppe. Udfordringen er imidlertid, at
det ikke er muligt at adskille alle udgifter til børn og unge med handicap fra udgifter til de
udsatte børn og unge. De to grupper modtager ofte indsatser, der registreres på de samme
poster i kontoplanen. Det betyder, at udgifterne i dette redskab til dels også vedrører
handicappede børn og unge.
Der er imidlertid to steder i redskabet, hvor det er muligt direkte at adskille udgiften til indsatser
til børn med handicap fra udgifter til indsatser for udsatte børn og unge.
Det første sted er for døgninstitutioner. Derfor udelades udgifter på funktion 5.28.23, dranst 1,
grp. 001 fra redskabet. Denne gruppering indeholder udgifter til døgninstitutioner for børn og
unge med handicap. Det skal dog bemærkes, at det ikke er muligt at fjerne de fælles udgifter,
der er for kommunens døgninstitutioner – dvs. udgifter, der vedrører både døgninstitutioner med
udsatte såvel som børn og unge med handicap. De fælles udgifter vedrører fx udgifter til ledelse
og administration på døgninstitutionerne og egenbetaling for opholdet fra den unge eller barnets
forældre.
Det andet sted er for ledsageordningen under forebyggende foranstaltninger. Derfor udelades
ligeledes udgifter på funktion 5.28.21, grp. 019 fra redskabet. Denne gruppering vedrører
Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Grupperingen
eksisterer først fra 2018, og udgifterne blev tidligere registreret under udgifter til voksen-/
handicapområdet. Ved at udelade udgifter til denne gruppering i redskabet fremover undgås et
databrud, når udgifterne sammenlignes bagud i tid.

2.5 Særligt om udgifter til administration

Udgifter til administration på det specialiserede børneområde er som nævnt først specificeret
separat i kontoplanen fra 2013 og frem – og udgifter hertil fremgår derfor først af redskabet fra
2013.
Udgifter til administration skal ses i lyset af, at konteringen af udgifter til administration hænger
tæt sammen med organiseringen af medarbejdere i kommunen.
Konteringsreglerne foreskriver, at der på administrationsfunktionen 6.45.58 skal registreres
udgifter og indtægter vedr. central administration af det specialiserede børneområde. Det
gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere. Udgifter til administration på de enkelte
institutioner skal derimod registreres på de enkelte funktioner vedr. indsatsen.
Udgifterne til administration er dermed afhængige af kommunens organisering af
medarbejderne på området. Såfremt kommunen har organiseret sig således, at en række
medarbejderne på det specialiserede børneområde er ansat på de enkelte tilbud i stedet for i
centraladministrationen, vil udgifterne på funktion 6.45.58 kun fange en del af
administrationsudgifterne til det specialiserede børneområde.
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3 Analyser i redskabet
Indsatstrappens Udgiftsmodel gør det muligt at lave tre typer af analyser af de kommunale
udgifter fordelt på indsatstrappen:
•
•
•

Analyse af udgiftsudviklingen
Analyse af udgiftsfordelingen
Analyse af udgiftsændringer (merudgifter).

I det følgende beskrives hver af de tre analysetyper. For hver analysetype beskrives desuden,
hvilken viden de kan bidrage med, og hvilke input modellen kræver for at lave de enkelte
analyser.

3.1 Udgiftsudvikling

Indsatstrappens Udgiftsmodel kan vise udgiftsudviklingen på det specialiserede børneområde
fordelt på de udgifter, der kan inddeles på indsatstrappen, og de udgifter, der ligger uden for. Du
kan sammenligne udgiftsudviklingen i din egen kommune med udviklingen i de gennemsnitlige
udgifter for en gruppe af sammenligningskommuner, i din region og for hele landet.
Før du kan se udgiftsudviklingen, skal du tage stilling til en række forudsætninger for
sammenligningen på tværs af år:
•
•
•
•

Hvilken kommune ønsker du at tage udgangspunkt i?
Hvilket prisår ønsker du, at udgifterne skal præsenteres i?
Hvilke regnskabsår ønsker du at inkludere?
Hvilke kommuner ønsker du skal indgå i gruppen af sammenligningskommuner?

Når du bruger resultatet af udgiftsudviklingen skal du være opmærksom på, at mange
kommuner har været igennem en større eller mindre omlægning af deres indsats på det
specialiserede børneområde. Derudover har mange kommuner forskelligt udgangspunkt for
deres omlægning. Sammenligning på tværs af kommuner skal derfor ske varsomt.
I det tilfælde hvor du vælger få kommuner som en del af din sammenligningsgruppe, kan
udgiftsudviklingen for gruppen i større grad være påvirket af lokale forhold i de pågældende
kommuner. Derfor skal fortolkning af sammenligningen foretages endnu mere varsomt, jo færre
kommuner der indgår i sammenligningsgruppen. Det er muligt at vælge op til 7
sammenligningskommuner.

3.2 Udgiftsfordeling

Indsatstrappens Udgiftsmodel kan vise, hvordan serviceudgifterne fordeler sig på de enkelte trin
– og hvordan denne fordeling ændrer sig over tid. Du kan sammenligne udviklingen i
udgiftsfordelingen i din egen kommune med udviklingen udgiftsfordelingen for en gruppe af
sammenligningskommuner, for din region og for hele landet. Før du kan se udviklingen i
udgiftsfordelingen skal du tage stilling til de samme forudsætninger som beskrevet i afsnit 3.1
om Udgiftsudvikling.
Udviklingen i udgiftsfordelingen viser, hvordan fordelingen af de samlede serviceudgifter skifter
imellem de forskellige trin. Det kan indikere, at der sker ændringer i prioriteringen af udgifterne
på området. Det kan være et aktivt styringsmæssigt valg, eller det kan være et udtryk for
ændrede behov for målgruppen. Du skal også være opmærksom på, at "ikke trinespecifikke
grupperinger" kan indgå i de forskellige trin, hvorfor andelen af udgifterne til de enkelte trin reelt
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kan være højere. De samlede udgifter det enkelte år kan ligeledes enten være steget eller
faldet, hvorfor en stigning (fald) i andelen ikke nødvendigvis er lig en stigning (fald) i de faktiske
udgifter. Derfor bør udviklingen i udgiftsfordelingen sammenholdes med udgiftsudviklingen som
beskrevet i afsnit 3.1.
Når du bruger resultatet af udgiftsfordelingen skal du ligeledes være varsom med
sammenligninger på tværs af kommuner, både pga. de forskellige fortolkningsmuligheder, som
beskrevet ovenfor, og pga. kommunerens forskellige forhold omkring omlægningen, jf. afsnit
3.1.

3.3 Udgiftsændringer (merudgifter)

Indsatstrappens Udgiftsmodel giver, foruden en analyse af udgiftsudviklingen, også mulighed
for at lave en analyse af udgiftsændringer – også kaldet merudgifter. Merudgifter er udgifter, der
sammenlignes med et givent basisniveau af udgifter. En analyse af merudgifter kan vise,
hvordan udgifterne på området bliver påvirket i en årrække efter en given ændring. Denne
analyse kan fx være relevant, hvis en kommune har omlagt indsatsen på det specialiserede
børneområde, og kommunen ønsker at følge, hvordan udgifterne til området udvikler sig efter
eller under omlægningen.
Hvis du ønsker at lave en analyse af merudgifter, skal du angive samme forudsætninger som
beskrevet under 4.3 Analyse af udgiftsudvikling. Foruden disse forudsætninger skal du angive,
hvilken årrække du ønsker skal udgøre dit basisniveau for udgifterne. Denne årrække kaldes
basisperiode. Basisperioden skal vælges på baggrund af en vurdering af de lokale forhold, så
basisperioden udtrykker et relevant sammenligningsniveau. Det kan fx være en periode uden
store politiske tiltag på det specialiserede børneområde eller en udgiftsmæssigt stabil periode.
Analysen af merudgifter kan kun laves for din egen kommune. Du kan dermed ikke
sammenligne med sammenligningsgruppen eller med hele landet. Det skyldes for det første, at
valget af basisperiode kræver indgående lokalt kendskab. For det andet, at flere kommuner i de
seneste år i større eller mindre grad har omlagt deres indsats til at være tidligere og mere
forebyggende. Kommunerne har vist sig at have meget forskellige udgangspunkter og
forskellige tilgange til omlægningen. Derfor giver det som udgangspunkt ikke mening at
sammenligne en merudgiftsanalyse for én kommune med en anden.
Udgifter til administration på det specialiserede børneområde er som nævnt først specificeret
separat i kontoplanen fra 2013 og frem. Derfor kan en analyse af merudgifter for administration
kun laves med en basisperiode, der tidligst starter i 2013. Basisperioden til serviceudgifterne
kan starte allerede i 2007, da redskabet indeholder data for service tilbage til 2007.
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4 Brug af Indsatstrappens
Udgiftsmodel
I det følgende beskrives, hvordan Indsatstrappens Udgiftsmodel anvendes.

4.1 Forside og navigation

Når modellen åbnes, starter du på forsiden. På forsiden kan du læse om redskabet, se
indsatstrappen og de versioner, som redskabet er lavet i. Når du vil gå i gang med at bruge
modellen, skal du bruge knappen ”Start”.
Figur 4.1.1: Forside

Igennem hele redskabet kan du navigere mellem de forskellige sider ved at bruge ikonerne i
navigationsbjælken øverst på hver side. Du kan se et eksempel på navigationsbjælken i Figur
4.1.2.
Figur 4.1.2: Navigation

4.2 Dine valg

Når du starter analysen, ledes du først ind på siden ”Dine valg”. På denne side skal du angive
forudsætningerne for sammenligningen af udgifter på tværs af år. Du skal bruge rullemenuerne
til at vælge hhv. din kommune og prisåret, som du ønsker at lave analyse for. Derudover skal
du angive de regnskabsår, som du ønsker at inkludere i analysen. Du vælger dem ved at klikke
dem af under ”Vælg regnskabsperiode” og trykke på knappen ”Dan gruppe”. Knappen overfører
de valgte regnskabsår til oversigten til venstre kaldet ”Valgte regnskabsår”. Det er kun
regnskabsår, der fremgår under ”Valgte regnskabsår”, som tages med i analysen. Du kan til
enhver tid slette gruppen af år og lave en ny gruppe ved at bruge knapperne. På tilsvarende
måde kan du vælge den gruppe af sammenligningskommuner, som du ønsker at bruge i din
analyse. Du kan vælge op til 7 kommuner. Når du har foretaget dine valg, kan du vælge at gå til
én af de tre analysetyper i redskabet ”Gå til analyse af udgiftsudvikling”, ”Gå til udgiftsfordeling”
og ”Gå til analyse af udgiftsændring”.
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Figur 4.2.1: Dine valg

4.3 Analyse af udgiftsudvikling

På denne side kan du se udgiftsudviklingen for din kommune fordelt indenfor og udenfor
indsatstrappen og sammenligne med din sammenligningsgruppe, din region og hele landet.
Udgiftsudviklingen præsenteres på to måder: For hver aktør og på tværs af aktører.
Første måde fremgår af sidens to første figurer. Her kan du se udgiftsudviklingen for hver aktør
og sammenligne udgiftsudviklingen i flere opgørelser. Du kan sammenligne opgørelserne enten
indenfor din valgte kommune, din region, sammenligningsgruppen eller hele landet. Du skal
vælge den aktør, som du ønsker at se, og trykke på ”Opdater visning” for at opdatere figurens
indhold. Under figuren kan du folde den tilhørende tabel ud og se de data, som figuren baseres
på. Du kan se et eksempel på udgiftsudviklingen for Albertslund Kommune for de overordnede
opgørelser i Figur 4.3.1.
Figur 4.3.1: Udgiftsudvikling for hver aktør
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Anden måde fremgår af sidens to næste figurer. Her kan du, for hver enkelt opgørelse,
sammenligne aktørerne over tid. For hver opgørelse kan du sammenligne udgiftsudviklingen for
din valgte kommune, sammenligningsgruppen, din region og hele landet. Opgørelsen er her pr.
0-22 årig i kommunen, så udgifterne er sammenlignelige. Du skal vælge den opgørelse, som du
ønsker at se, og trykke på ”Opdater visning” for at opdatere figurens indhold. Under figuren kan
du folde den tilhørende tabel ud og se de data, som figuren baseres på. Du kan se et eksempel
i Figur 4.3.2., der viser en graf over udgiftsudviklingen på overordnede opgørelser over en
årrække for alle aktører.
Figur 4.3.2: Udgiftsudvikling på tværs af aktører

Du kan ændre på dine valg ved at bruge knappen ”Dine valg” i den øverste røde bjælke. Du kan
også se beregningen af de enkelte regnskabsår for din egen kommune ved at bruge knappen
”Regnskabsår” samme sted. En nærmere beskrivelse af disse sider fremgår af afsnit 4.6.

4.4 Analyse af udgiftsfordeling

På denne side kan du se, hvordan serviceudgifternes fordeling på de enkelte trin ændrer sig
over tid. Serviceudgifterne er opgjort som andele fordelt på indsatstrappens trin og på ikketrinspecifikke grupperinger. Udgiftsfordelingen præsenteres på to måder:
Første måde fremgår af sidens øverste figur. Her kan du se udgiftsfordelingen over tid for enten
din valgte kommune, sammenligningsgruppen, regionen eller hele landet. For hver aktør kan du
sammenligne udgiftsandelene med hinanden og se, hvordan fordelingen ændres over tid. Du
skal vælge den aktør, som du ønsker at se, og trykke på ”Opdater visning” for at opdatere
figurens indhold. Under figuren kan du folde den tilhørende tabel ud og se de data, som figuren
baseres på. Du kan se et eksempel i Figur 4.3.1.
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Figur 4.4.1: Udgiftsfordeling for hver aktør

Den anden måde fremgår af sidens anden figur. Her kan du se de enkelte udgiftsandele for alle
aktører over tid. Det giver dig mulighed for, at sammenligne den enkelte udgiftsandel over tid for
de forskellige aktører. Du skal vælge den udgiftsandel, som du ønsker at se, og trykke på
”Opdater visning” for at opdatere figurens indhold. Under figuren kan du folde den tilhørende
tabel ud og se de data, som figuren baseres på. Du kan se et eksempel i Figur 4.3.12.
Figur 4.4.2: Udgiftsfordeling for hver aktør

Du kan ændre på dine valg ved at bruge knappen ”Dine valg” i den øverste røde bjælke. Du kan
også se beregningen af de enkelte regnskabsår for din egen kommune ved at bruge knappen
”Regnskabsår” samme sted. En nærmere beskrivelse af disse sider fremgår af afsnit 4.6.
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4.5 Analyse af udgiftsændringer (merudgifter)

Når du vil lave en analyse af udgiftsændringer (merudgifter),skal du først tage stilling til
basisperioden, jf. afsnit 3.3. Derfor ledes du først ind på en side, hvor du skal vælge
basisperioden. Du skal vælge startåret og slutåret for basisperioden. I den fulde model kan du
vælge forskelligt startår for basisperioden for service- og administrationsudgifter, da udgifter til
administration først blev opgjort selvstændigt fra 2013. I den reducerede model vælger du kun
én samlet basisperiode for alle udgifter. Slutåret for basisperioden skal dog altid være ens. Når
basisperioden er valgt, kan du se analysens resultat ved at trykke ”Se analyse”.
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Figur 4.5.2 viser, hvordan basisperioden vælges i den fulde model.
Figur 4.5.1: Valg af basisperiode

Resultatet af analysen af udgiftsændringer (merudgifter) præsenteres ud fra tre figurer. Først og
fremmest som en figur, hvor merudgifterne er fordelt på de overordnede opgørelser. Og
dernæst som to figurer, der viser opgørelserne indenfor og udenfor indsatstrappen. Under hver
figur kan du folde den tilhørende tabel ud og se de data, som figuren baseres på. Figur 4.5.2
viser merudgifter indenfor og udenfor indsatstrappen ud fra den valgte basisperiode.
Du kan desuden se de årlige udgifter og udgifterne for basisperioden, som beregningen af
merudgifter bygger på. De kan ligeledes foldes ud ved at trykke på den røde pil ved overskriften
”Udgifter og definition af basisperiode” nederst på siden.
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Figur 4.5.2: Merudgiftsanalyse

4.6 Redskabets øvrige funktioner

Foruden de to typer analyser indeholder redskabet også oplysninger om de enkelte
regnskabsår, pris- og lønregulering (PL) og en mulighed for at udskrive resultaterne. Disse
funktioner beskrives i det følgende.
4.6.1 Gå til regnskabsår
I redskabet er det muligt at se data for de enkelte regnskabsår. Du kan se det enkelte
regnskabsår ved at klikke på ”Regnskabsår” i den røde navigationsbjælke i toppen af alle sider.
Når du trykker på navigationsknappen, kommer der en boks frem, hvor du kan vælge det
regnskabsår, som du ønsker at se. Boksen fremgår af Figur 4.6.1.1: Gå til regnskabsår.
Figur 4.6.1.1: Gå til regnskabsår

På siden for det enkelte regnskabsår ses først resultattabeller og figurer for det enkelte år i den
kommune, du har valgt. Resultaterne er fordelt på de overordnede opgørelser og på opgørelser
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indenfor og udenfor indsatstrappen. Derudover præsenteres serviceudgifterne opdelt på de
forskellige opgørelser indenfor og udenfor indsatstrappen.
Under resultaterne har du mulighed for at se de bagvedliggende data. Udgifterne kan ses både
fordelt på kontoplanen og på indsatstrappen. Det er her, du kan se det enkelte års
”oversættelse” af kontoplanen.
Du kan desuden gå til næste og forrige regnskabsår ved at bruge knapperne øverst til højre. Et
eksempel på et regnskabsår fremgår af Figur 4.6.1.2.
Figur 4.6.1.2: De enkelte regnskabsår

4.6.2 Tilføj næste regnskabsår
Redskabet indeholder data for godkendte og offentliggjorte kommunale årsregnskaber fra
Danmarks Statistik. Regnskaberne bliver normalt tilgængelige i maj året efter det pågældende
regnskabsår. Derfor kan der opstå behov for, at du selv kan indtaste data for det regnskab, som
afventer godkendelse og offentliggørelse fra Danmarks Statistik. Redskabet indeholder derfor
en mulighed for, at du kan tilføje det næste regnskabsår. Du skal vælge ”Tilføj tomt 2021” i den
røde navigationsbjælke for at tilføje 2021. Du vil kunne tilgå det nye regnskabsår ved at gøre
som beskrevet i afsnit 4.6.1.
Det nye tomme regnskabsår er en kopi af seneste regnskabsår. Dvs. der er ikke taget højde for
eventuelle ændringer i kontoplanen ift. seneste regnskabsår. Siden for det nye regnskabsår er
tomt – dvs. uden data. Dem skal du som bruger selv udfylde. Du skal indtaste udgifter til den
enkelte regnskabspost i 1.000 kr. i tabellen ”Fordelt på kontoplan”. Du skal indtaste udgifterne i
de blå celler. Du kan se et eksempel på et tomt regnskabsår i
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Figur 4.6.2.1.
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Figur 4.6.2.1: Indtastning af nyt regnskabsår

Når du har indtastet alle udgifterne for det nye regnskabsår, kan du bruge det nye regnskabsår i
din analyse. Du skal blot huske at gå til ”Dine valg” og tilføje året til dine valgte regnskabsår. Se
eksempel i Figur 4.6.2.2.
Figur 4.6.2.2: Tilføj nyt regnskabsår til analyse

4.6.3 Pris- og lønregulering
Når udgifter skal sammenlignes på tværs af år, er det nødvendigt at tage højde for pris- og
lønudviklingen mellem årene. I dette redskab benyttes den kommunale pris- og lønregulering,
som offentliggøres årligt af Kommunernes Landsforening. Du kan se deflatoren, der kan bruges
til at omregne ét års priser til et andet års priser, ved at tilgå PL-siden via navigationsbjælken.
Figur 4.6.3.1: PL-siden

4.6.4 Udskrift
Redskabet giver desuden mulighed for at udskrive resultaterne af din analyse. Du har mulighed
for at få udskrevet rapporten ved at trykke på knappen ”Udskrift” i navigationsbjælken. Når du
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udskriver rapporten, har du mulighed for at vælge, hvilke af resultaterne du ønsker kommer
med. Du kan vælge mellem ”Udgiftsudviklingen”, ”Udgiftsfordelingen”, ”Udgiftsændringer” og
alle resultater. Et eksempel på en side med udgiftsudvikling fra rapporten fremgår af Figur
4.6.4.1: Udskrift.
Figur 4.6.4.1: Udskrift
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Bilag A: Definitioner på
indsatstrappen jf.
serviceloven (SEL)
Anbringelse på institution
Opgørelsesmetode:
Trinnet omfatter institutionsanbragte efter følgende anbringelsessteder:
- Døgninstitution, almindelig afdeling
- Delvis lukket døgninstitution eller delvis lukket afdeling på åben døgninstitution
- Døgninstitution, sikret afdeling
- Socialpædagogisk opholdssted
- Skibsprojekt
Lovgrundlag:
§ 52, stk. 3, nr. 7,
§ 58, jf. § 66, stk. 1, nr. 6-7
§ 68a
§ 68b
§75, stk. 1 (SEL)
§74a (Straffeloven)
§78, stk. 2 (Straffe-fuldbyrdelsesloven)
§765 (Retsplejeloven)
§ 14 (Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet)
§ 15 (Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet)
§ 16 (Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet)
§ 17 (Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet)
§ 23 (Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet)
Anbringelse i familiepleje
Opgørelsesmetode:
Trinnet omfatter plejefamilier, tidligere klassificeret som: almindelige og kommunale
plejefamilier, herunder dem der generelt og konkret godkendte samt plejefamilier efter
nuværende klassifikation: Almene plejefamilier, forstærkede plejefamilier og specialiserede
plejefamilier.
Lovgrundlag:
§ 52, stk. 3, nr. 7
§ 58, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-3
§ 68a
§ 68b
§75, stk. 1 (SEL)
§ 14 (Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet)
§ 23 (Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet
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Anbringelse i slægt eller netværk
Opgørelsesmetode:
Trinnet omfatter anbragte i netværksplejefamilie.
Lovgrundlag:
§ 52, stk. 3, nr. 7,
§ 58, jf. § 66, stk. 1, nr. 4
§ 68a
§ 68b
§75, stk. 1 (SEL)
§ 14 (Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet)
§ 23 (Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet)
Hjemmebaserede foranstaltninger
Opgørelsesmetode:
Trinnet omfatter hjemmebaserede foranstaltninger defineret ved:
- Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og
andre medlemmer af familien
- Hjemmebaserede anbringelser: Anbringelse på eget værelse, kollegium,
kollegielignende opholdssted, Kost- og efterskole, frie fagskoler og frie grundskoler
med kostafdeling
- Forebyggende foranstaltninger
- Forældrerettede indsatser under anbringelser
Lovgrundlag:
Døgnophold:
§ 52, stk. 3, nr. 4 (SEL)
§ 13 (Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet)
Hjemmebaserede anbringelser:
§ 52, stk. 3, nr. 7,
§ 58, jf.§ 66, stk. 1, nr. 4
§ 68a
§ 68b
§75, stk. 1 (SEL)
§ 14 (Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet)
§ 23 (Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet)
Forebyggende foranstaltninger:
§ 52, stk. 3, nr. 1-3 og 5-6 samt 8-9
§ 52a, stk. 1, nr. 1-2
§ 57a
§ 57b (SEL)
§ 12 (Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet)
§ 13 (Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet)
Forældrerettede indsatser under anbringelser:
§ 52a, stk. 1, nr. 3
§ 54
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Forebyggende indsatser
Opgørelsesmetode:
Trinnet vedrør børn og unge, der modtager et § 11, stk. 3-tilbud ud af samtlige 0-17-årige i
kommunen.
Lovgrundlag:
§ 11, stk. 3 (SEL)

Side 23 af 56

Indsatstrappens Udgiftsmodel

Bilag B: Oversættelse af den
autoriserede kontoplan til
indsatstrappen
Administration
År
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Funktion
6.45.51 grp. 004
6.45.58 grp. 091
6.45.58 grp 999
6.45.58 grp. 001
6.45.58 grp. 091
6.45.58 grp 999
6.45.58 grp. 001
6.45.58 grp. 091
6.45.58 grp 999
6.45.58 grp. 001
6.45.58 grp. 091
6.45.58 grp 999
6.45.58 grp. 001
6.45.58 grp. 091
6.45.58 grp 999
6.45.58 grp. 001
6.45.58 grp. 091
6.45.58 grp 999
6.45.58 grp. 001
6.45.58 grp. 091
6.45.58 grp 999
6.45.58 grp. 001
6.45.58 grp. 091
6.45.58 grp 999

Titel
Børnehuse
Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5
Uautoriseret gruppering
Børnehuse
Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5
Uautoriseret gruppering
Børnehuse
Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5
Uautoriseret gruppering
Børnehuse
Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5
Uautoriseret gruppering
Børnehuse
Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5
Uautoriseret gruppering
Børnehuse
Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5
Uautoriseret gruppering
Børnehuse
Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5
Uautoriseret gruppering
Børnehuse
Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5
Uautoriseret gruppering

Forebyggende indsatser
År
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Funktion
5.28.21 grp. 015
5.28.21 grp. 015
5.28.21 grp. 015
5.28.21 grp. 016
5.28.21 grp. 017
5.28.21 grp. 016
5.28.21 grp. 017
5.28.21 grp. 016
5.28.21 grp. 017

Titel
Rådgivning og afledte ydelser (§11)
Rådgivning og afledte ydelser (§11)
Rådgivning og afledte ydelser (§11)
Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)
Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)
Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)
Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)
Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)
Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)
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Hjemmebaserede foranstaltninger
År
2007

Funktion
5.28.20 grp. 004
5.28.20 grp. 005
5.28.21 grp. 001
5.28.21 grp. 002
5.28.21 grp. 003
5.28.21 grp. 004
5.28.21 grp. 005
5.28.21 grp. 006
5.28.21 grp. 007
5.28.21 grp. 008
5.28.21 grp. 009
5.28.21 grp. 010
5.28.21 grp. 011

5.28.21 grp. 012

5.28.21 grp. 013

Titel
Kost- og efterskoler (§ 66, stk. 1, nr. 4)
Egne værelser, kollegier og kollegielignende
opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 3)
Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges
forhold (§ 52, stk. 3, nr. 1)
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52,
stk. 3, nr. 2)
Familiebehandling eller behandling af barnets eller den
unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)
Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver,
barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§
52, stk. 3, nr. 4)
Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)
Personlig rådgiver (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og §
76, stk. 3, nr. 2)
Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3,
nr. 7 og § 76, stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2)
Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 7)
Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat
arbejdsgiver for den unge (§ 52, stk. 3, nr. 9)
Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning,
behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3,
nr. 10)
Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med
foranstaltninger efter § 52, stk. 3 eller økonomisk støtte,
hvis støtte erstatter en ellers mere indgribende og
omfattende foranstaltning efter stk. 3 (§ 52, stk. 4)
Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse
uden for hjemmet, at fremskynde en hjemgivelse og til en
stabil kontakt mellem forældre og børn under anbringelsen
(§ 52, stk. 5)
Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i
forbindelse med et barns eller en ung kvinde/mands
anbringelser uden for hjemmet (§ 54 a)
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Hjemmebaserede foranstaltninger
År
Funktion
2008
5.28.20 grp. 004
5.28.20 grp. 005
5.28.21 grp. 001
5.28.21 grp. 002
5.28.21 grp. 003
5.28.21 grp. 004
5.28.21 grp. 005
5.28.21 grp. 006
5.28.21 grp. 007
5.28.21 grp. 008
5.28.21 grp. 009
5.28.21 grp. 010
5.28.21 grp. 011

5.28.21 grp. 012

5.28.21 grp. 013

Titel
Kost- og efterskoler (§ 66, stk. 1, nr. 4)
Egne værelser, kollegier og kollegielignende
opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 3)
Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges
forhold (§ 52, stk. 3, nr. 1)
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52,
stk. 3, nr. 2)
Familiebehandling eller behandling af barnets eller den
unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)
Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver,
barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§
52, stk. 3, nr. 4)
Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)
Personlig rådgiver (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og §
76, stk. 3, nr. 2)
Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3,
nr. 7 og § 76, stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 3)
Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 7)
Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat
arbejdsgiver for den unge (§ 52, stk. 3, nr. 9)
Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning,
behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3,
nr. 10)
Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med
foranstaltninger efter § 52, stk. 3 eller økonomisk støtte,
hvis støtte erstatter en ellers mere indgribende og
omfattende foranstaltning efter stk. 3 (§ 52, stk. 4)
Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse
uden for hjemmet, at fremskynde en hjemgivelse og til en
stabil kontakt mellem forældre og børn under anbringelsen
(§ 52, stk. 5)
Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i
forbindelse med et barns eller en ung kvinde/mands
anbringelser uden for hjemmet (§§ 54 og 54 a)
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Hjemmebaserede foranstaltninger
År
Funktion
2009
5.28.20 grp. 004
5.28.20 grp. 005
5.28.21 grp. 001
5.28.21 grp. 002
5.28.21 grp. 003
5.28.21 grp. 004
5.28.21 grp. 005
5.28.21 grp. 006
5.28.21 grp. 007
5.28.21 grp. 008
5.28.21 grp. 009
5.28.21 grp. 010
5.28.21 grp. 011

5.28.21 grp. 012

5.28.21 grp. 013

Titel
Kost- og efterskoler (§ 66, stk. 1, nr. 4)
Egne værelser, kollegier og kollegielignende
opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 3)
Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges
forhold (§ 52, stk. 3, nr. 1)
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52,
stk. 3, nr. 2)
Familiebehandling eller behandling af barnets eller den
unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)
Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver,
barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§
52, stk. 3, nr. 4)
Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)
Personlig rådgiver (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og §
76, stk. 3, nr. 2)
Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3,
nr. 7 og § 76, stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 3)
Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 7)
Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat
arbejdsgiver for den unge (§ 52, stk. 3, nr. 9)
Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning,
behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3,
nr. 10)
Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med
foranstaltninger efter § 52, stk. 3 eller økonomisk støtte,
hvis støtte erstatter en ellers mere indgribende og
omfattende foranstaltning efter stk. 3 (§ 52, stk. 4)
Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse
uden for hjemmet, at fremskynde en hjemgivelse og til en
stabil kontakt mellem forældre og børn under anbringelsen
(§ 52, stk. 5)
Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i
forbindelse med et barns eller en ung kvinde/mands
anbringelser uden for hjemmet (§§ 54 og 54 a)

Side 27 af 56

Indsatstrappens Udgiftsmodel

Hjemmebaserede foranstaltninger
År
Funktion
2010
5.28.20 grp. 004
5.28.20 grp. 005
5.28.21 grp. 002
5.28.21 grp. 003
5.28.21 grp. 004
5.28.21 grp. 005
5.28.21 grp. 006
5.28.21 grp. 007
5.28.21 grp. 008
5.28.21 grp. 009
5.28.21 grp. 010
5.28.21 grp. 011
5.28.21 grp. 013

Titel
Kost- og efterskoler (§ 66, stk. 1, nr. 5)
Egne værelser, kollegier og kollegielignende
opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52,
stk. 3, nr. 2)
Familiebehandling eller behandling af barnets eller den
unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)
Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver,
barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§
52, stk. 3, nr. 4)
Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)
Personlig rådgiver (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og §
76, stk. 3, nr. 2)
Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3,
nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 3)
Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)
Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat
arbejdsgiver for den unge (§ 52, stk. 3, nr. 8)
Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning,
behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3,
nr. 9)
Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når
det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn
til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52a)
Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i
forbindelse med et barns eller en ung kvinde/mands
anbringelser uden for hjemmet (§§ 54 og 54 a)
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Indsatstrappens Udgiftsmodel

Hjemmebaserede foranstaltninger
År
Funktion
2011
5.28.20 grp. 004
5.28.20 grp. 005
5.28.21 grp. 002
5.28.21 grp. 003
5.28.21 grp. 004
5.28.21 grp. 005
5.28.21 grp. 007
5.28.21 grp. 008
5.28.21 grp. 009
5.28.21 grp. 010
5.28.21 grp. 011
5.28.21 grp. 013

Titel
Kost- og efterskoler (§ 66, stk. 1, nr. 5)
Egne værelser, kollegier og kollegielignende
opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52,
stk. 3, nr. 2)
Familiebehandling eller behandling af barnets eller den
unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)
Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver,
barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§
52, stk. 3, nr. 4)
Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)
Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3,
nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 3)
Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)
Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat
arbejdsgiver for den unge (§ 52, stk. 3, nr. 8)
Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning,
behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3,
nr. 9)
Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når
det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn
til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52a)
Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i
forbindelse med et barns eller en ung kvinde/mands
anbringelser uden for hjemmet (§§ 54 og 54 a)

Side 29 af 56

Indsatstrappens Udgiftsmodel

Hjemmebaserede foranstaltninger
År
Funktion
2012
5.28.20 grp. 004
5.28.20 grp. 005
5.28.21 grp. 002
5.28.21 grp. 003
5.28.21 grp. 004
5.28.21 grp. 005
5.28.21 grp. 007
5.28.21 grp. 008
5.28.21 grp. 009
5.28.21 grp. 010
5.28.21 grp. 011

5.28.21 grp. 013

Titel
Kost- og efterskoler (§ 66, stk. 1, nr. 5)
Egne værelser, kollegier og kollegielignende
opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52,
stk. 3, nr. 2)
Familiebehandling eller behandling af barnets eller den
unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)
Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver,
barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§
52, stk. 3, nr. 4)
Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)
Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3,
nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2)
Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)
Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat
arbejdsgiver for den unge (§ 52, stk. 3, nr. 8)
Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning,
behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3,
nr. 9)
Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når
det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn
til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52a og
§ 52, stk. 3, nr. 1)
Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i
forbindelse med et barns eller en ung kvinde/mands
anbringelse uden for hjemmet (§§ 54 og 54 a)
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Indsatstrappens Udgiftsmodel

Hjemmebaserede foranstaltninger
År
Funktion
2013
5.28.20 grp. 004
5.28.20 grp. 005
5.28.21 grp. 002
5.28.21 grp. 003
5.28.21 grp. 004
5.28.21 grp. 005
5.28.21 grp. 007
5.28.21 grp. 008
5.28.21 grp. 009
5.28.21 grp. 010
5.28.21 grp. 011

5.28.21 grp. 013
5.28.21 grp. 014
5.28.21 grp. 200

Titel
Kost- og efterskoler (§ 66, stk. 1, nr. 5)
Egne værelser, kollegier og kollegielignende
opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52,
stk. 3, nr. 2)
Familiebehandling eller behandling af barnets eller den
unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)
Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver,
barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§
52, stk. 3, nr. 4)
Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)
Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3,
nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2)
Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)
Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat
arbejdsgiver for den unge (§ 52, stk. 3, nr. 8)
Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning,
behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3,
nr. 9)
Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når
det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn
til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52a og
§ 52, stk. 3, nr. 1)
Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i
forbindelse med et barns eller en ung kvinde/mands
anbringelse uden for hjemmet (§§ 54 og 54 a)
Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke
herom (§ 52 a, stk. 1)
Ledelse og administration
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Indsatstrappens Udgiftsmodel

Hjemmebaserede foranstaltninger
År
Funktion
2014
5.28.20 grp. 004
5.28.20 grp. 005
5.28.21 grp. 002
5.28.21 grp. 003
5.28.21 grp. 004
5.28.21 grp. 005
5.28.21 grp. 007
5.28.21 grp. 008
5.28.21 grp. 009
5.28.21 grp. 010
5.28.21 grp. 011

5.28.21 grp. 013
5.28.21 grp. 014
5.28.21 grp. 200

Titel
Kost- og efterskoler (§ 66, stk. 1, nr. 5)
Egne værelser, kollegier og kollegielignende
opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52,
stk. 3, nr. 2)
Familiebehandling eller behandling af barnets eller den
unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)
Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver,
barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§
52, stk. 3, nr. 4)
Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)
Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3,
nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2)
Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)
Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat
arbejdsgiver for den unge (§ 52, stk. 3, nr. 8)
Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning,
behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3,
nr. 9)
Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når
det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn
til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52a og
§ 52, stk. 3, nr. 1)
Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i
forbindelse med et barns eller en ung kvinde/mands
anbringelse uden for hjemmet (§§ 54 og 54 a)
Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke
herom (§ 52 a, stk. 1)
Ledelse og administration
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Indsatstrappens Udgiftsmodel

Hjemmebaserede foranstaltninger
År
Funktion
2015
5.28.20 grp. 004
5.28.20 grp. 005
5.28.21 grp. 002
5.28.21 grp. 003
5.28.21 grp. 004
5.28.21 grp. 005
5.28.21 grp. 007
5.28.21 grp. 008
5.28.21 grp. 009
5.28.21 grp. 010
5.28.21 grp. 011

5.28.21 grp. 013
5.28.21 grp. 014
5.28.21 grp. 200

Titel
Kost- og efterskoler (§ 66, stk. 1, nr. 5)
Egne værelser, kollegier og kollegielignende
opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52,
stk. 3, nr. 2)
Familiebehandling eller behandling af barnets eller den
unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)
Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver,
barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§
52, stk. 3, nr. 4)
Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)
Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3,
nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2)
Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)
Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat
arbejdsgiver for den unge (§ 52, stk. 3, nr. 8)
Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning,
behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3,
nr. 9)
Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når
det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn
til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52a og
§ 52, stk. 3, nr. 1)
Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i
forbindelse med et barns eller en ung kvinde/mands
anbringelse uden for hjemmet (§§ 54 og 54 a)
Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke
herom (§ 52 a, stk. 1)
Ledelse og administration
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Indsatstrappens Udgiftsmodel

Hjemmebaserede foranstaltninger
År
Funktion
2016
5.28.20 grp. 004
5.28.20 grp. 005
5.28.21 grp. 002
5.28.21 grp. 003
5.28.21 grp. 004
5.28.21 grp. 005
5.28.21 grp. 006
5.28.21 grp. 007
5.28.21 grp. 008
5.28.21 grp. 009
5.28.21 grp. 010
5.28.21 grp. 011

5.28.21 grp. 013
5.28.21 grp. 014
5.28.21 grp. 200

Titel
Kost- og efterskoler (§ 66, stk. 1, nr. 5)
Egne værelser, kollegier og kollegielignende
opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52,
stk. 3, nr. 2)
Familiebehandling eller behandling af barnets eller den
unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)
Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver,
barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§
52, stk. 3, nr. 4)
Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)
Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som
led i aflastningsordninger
Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3,
nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2)
Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)
Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat
arbejdsgiver for den unge (§ 52, stk. 3, nr. 8)
Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning,
behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3,
nr. 9)
Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når
det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn
til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52a og
§ 52, stk. 3, nr. 1)
Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i
forbindelse med et barns eller en ung kvinde/mands
anbringelse uden for hjemmet (§§ 54 og 54 a)
Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke
herom (§ 52 a, stk. 1)
Ledelse og administration
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Indsatstrappens Udgiftsmodel

Hjemmebaserede foranstaltninger
År
Funktion
2017
5.28.20 grp. 004
5.28.20 grp. 005
5.28.21 grp. 002
5.28.21 grp. 003
5.28.21 grp. 004
5.28.21 grp. 005
5.28.21 grp. 006
5.28.21 grp. 007
5.28.21 grp. 008
5.28.21 grp. 009
5.28.21 grp. 010
5.28.21 grp. 011

5.28.21 grp. 013
5.28.21 grp. 014
5.28.21 grp. 200

Titel
Kost- og efterskoler (§ 66, stk. 1, nr. 5)
Egne værelser, kollegier og kollegielignende
opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52,
stk. 3, nr. 2)
Familiebehandling eller behandling af barnets eller den
unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)
Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver,
barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§
52, stk. 3, nr. 4)
Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)
Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som
led i aflastningsordninger
Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3,
nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2)
Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)
Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat
arbejdsgiver for den unge (§ 52, stk. 3, nr. 8)
Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning,
behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3,
nr. 9)
Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når
det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn
til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52a og
§ 52, stk. 3, nr. 1)
Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i
forbindelse med et barns eller en ung kvinde/mands
anbringelse uden for hjemmet (§§ 54 og 54 a)
Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke
herom (§ 52 a, stk. 1)
Ledelse og administration

Side 35 af 56

Indsatstrappens Udgiftsmodel

Hjemmebaserede foranstaltninger
År
Funktion
2018
5.28.20 grp. 004
5.28.20 grp. 005
5.28.21 grp. 002
5.28.21 grp. 003
5.28.21 grp. 004
5.28.21 grp. 005
5.28.21 grp. 006
5.28.21 grp. 007
5.28.21 grp. 008
5.28.21 grp. 009
5.28.21 grp. 010
5.28.21 grp. 011
5.28.21 grp. 013
5.28.21 grp. 014

Titel
Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med
kostafdeling (§ 66, stk. 1, nr. 7)
Egne værelser, kollegier og kollegielignende
opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52,
stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)
Familiebehandling eller behandling af barnets eller den
unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)
Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver,
barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§
52, stk. 3, nr. 4)
Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af
§ 44)
Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som
led i aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i
medfør af § 44)
Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3,
nr. 6, og § 76, stk. 2, og § 76, stk. 3, nr. 2 og stk. 5, 6 og §
54 a)
Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)
Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat
arbejdsgiver for den unge (§ 52, stk. 3, nr. 8)
Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning,
behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3,
nr. 9, § 86, stk. 2 i medfør af § 44 og § 76, stk. 3, nr. 4)
Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når
det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn
til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)
Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i
forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden
for hjemmet (§ 54)
Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke
herom (§ 52 a, stk. 1)
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Indsatstrappens Udgiftsmodel

Hjemmebaserede foranstaltninger
År
Funktion
2019
5.28.20 grp. 004
5.28.20 grp. 005
5.28.21 grp. 002
5.28.21 grp. 003
5.28.21 grp. 004
5.28.21 grp. 005
5.28.21 grp. 006
5.28.21 grp. 007
5.28.21 grp. 008
5.28.21 grp. 009
5.28.21 grp. 010
5.28.21 grp. 011
5.28.21 grp. 013
5.28.21 grp. 014
5.28.26 grp. 004
5.28.26 grp. 005

Titel
Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med
kostafdeling (§ 66, stk. 1, nr. 8)
Egne værelser, kollegier og kollegielignende
opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52,
stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)
Familiebehandling eller behandling af barnets eller den
unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)
Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver,
barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§
52, stk. 3, nr. 4)
Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af
§ 44)
Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som
led i aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i
medfør af § 44)
Fast kontaktperson m.fl. for barnet eller den unge (§ 52,
stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76, stk. 5
og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)
Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)
Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat
arbejdsgiver for den unge (§ 52, stk. 3, nr. 8)
Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning,
behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3,
nr. 9, § 86, stk. 2 i medfør af § 44 og § 76, stk. 3, nr. 4)
Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når
det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn
til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)
Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i
forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden
for hjemmet (§ 54)
Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke
herom (§ 52 a, stk. 1)
Udgifter i forbindelse med straksreaktioner eller øvrige
forbedringsforløb end anbringelse, jf. §§ 12 og 13 i lov om
bekæmpelse af ungdomskriminalitet
Supplerende foranstaltninger fastsat af
kommunalbestyrelsen, jf. § 54, stk. 3, i lov om
bekæmpelse af ungdomskriminalitet
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Indsatstrappens Udgiftsmodel

Hjemmebaserede foranstaltninger
År
2020

Funktion
5.28.20 grp. 004
5.28.20 grp. 005
5.28.21 grp. 002
5.28.21 grp. 003
5.28.21 grp. 004
5.28.21 grp. 005
5.28.21 grp. 006
5.28.21 grp. 007
5.28.21 grp. 008
5.28.21 grp. 009
5.28.21 grp. 010
5.28.21 grp. 011
5.28.21 grp. 013
5.28.21 grp. 014
5.28.26 grp. 004
5.28.26 grp. 005

Titel
Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med
kostafdeling (§ 66, stk. 1, nr. 8)
Egne værelser, kollegier og kollegielignende
opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52,
stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)
Familiebehandling eller behandling af barnets eller den
unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)
Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver,
barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§
52, stk. 3, nr. 4)
Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af
§ 44)
Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som
led i aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i
medfør af § 44)
Fast kontaktperson m.fl. for barnet eller den unge (§ 52,
stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76, stk. 5
og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)
Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)
Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat
arbejdsgiver for den unge (§ 52, stk. 3, nr. 8)
Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning,
behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3,
nr. 9, § 86, stk. 2 i medfør af § 44 og § 76, stk. 3, nr. 4)
Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når
det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn
til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)
Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i
forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden
for hjemmet (§ 54)
Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke
herom (§ 52 a, stk. 1)
Udgifter i forbindelse med straksreaktioner eller øvrige
forbedringsforløb end anbringelse, jf. §§ 12 og 13 i lov om
bekæmpelse af ungdomskriminalitet
Supplerende foranstaltninger fastsat af
kommunalbestyrelsen, jf. § 54, stk. 3, i lov om
bekæmpelse af ungdomskriminalitet
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Slægt- eller netværkspleje
År
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2019
2020

Funktion
5.28.20 grp. 002
5.28.20 grp. 002
5.28.20 grp. 002
5.28.20 grp. 002
5.28.20 grp. 002
5.28.20 grp. 002
5.28.20 grp. 002
5.28.20 grp. 002
5.28.20 grp. 002
5.28.20 grp. 011
5.28.22 grp 005
5.28.22 grp 005
5.28.22 grp. 005
5.28.22 grp. 008
5.28.22 grp. 005
5.28.22 grp. 008
5.28.22 grp. 005
5.28.22 grp. 008
5.28.22 grp. 005
5.28.22 grp. 008

Titel
Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)
Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)
Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)
Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)
Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)
Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)
Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)
Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)
Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser (§ 66, stk. 1, nr.
3)
Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser - vederlag
Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)
Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)
Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)
Tabt arbejdsfortjeneste (§66 a, stk. 2)
Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)
Tabt arbejdsfortjeneste (§66 a, stk. 2)
Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)
Tabt arbejdsfortjeneste (§66 a, stk. 2)
Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)
Tabt arbejdsfortjeneste (§66 a, stk. 2)
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Familiepleje
År
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

2016

Funktion
5.28.20 grp. 001
5.28.20 grp. 001
5.28.20 grp. 001
5.28.20 grp. 001
5.28.20 grp. 008
5.28.20 grp. 001
5.28.20 grp. 008
5.28.20 grp. 001
5.28.20 grp. 008
5.28.20 grp. 001
5.28.20 grp. 008
5.28.20 grp. 001
5.28.20 grp. 008
5.28.20 grp. 001
5.28.20 grp. 008
5.28.20 grp. 010
5.28.20 grp. 012
5.28.22 grp 001
5.28.22 grp 002
5.28.22 grp 003
5.28.22 grp 004
5.28.21 grp. 006

2017

5.28.22 grp 001
5.28.22 grp 002
5.28.22 grp 003
5.28.22 grp 004
5.28.21 grp. 006

2018

5.28.22 grp. 001
5.28.22 grp. 002
5.28.22 grp. 003
5.28.22 grp. 004
5.28.22 grp. 001
5.28.22 grp. 002
5.28.22 grp. 003
5.28.22 grp. 004
5.28.22 grp. 009
5.28.22 grp. 010
5.28.22 grp. 011
5.28.22 grp. 012
5.28.22 grp. 013
5.28.22 grp. 014
5.28.22 grp. 001
5.28.22 grp. 002
5.28.22 grp. 003
5.28.22 grp. 004
5.28.22 grp. 009

2019

2019

Titel
Plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr.1)
Plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr.1)
Plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr.1)
Plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr.1)
Kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)
Plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr.1)
Kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)
Plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr.1)
Kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)
Plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr.1)
Kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)
Plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr.1)
Kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)
Plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr.1)
Kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)
Plejefamilier - vederlag
Kommunale plejefamilier - vederlag
Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)
Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)
Kommunale plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)
Vederlag til kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)
Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i
aflastningsordninger
Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)
Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)
Kommunale plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)
Vederlag til kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)
Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i
aflastningsordninger
Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)
Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)
Kommunale plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)
Vederlag til kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)
Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)
Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)
Kommunale plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)
Vederlag til kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)
Almene plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)
Vederlag til almene plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)
Forstærkede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)
Vederlag til forstærkede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)
Specialiserede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 3)
Vederlag til specialiserede plejefamilier (§ 66, stk. 1. nr. 3)
Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)
Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)
Kommunale plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)
Vederlag til kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)
Almene plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)
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Familiepleje
År

2020

Funktion
5.28.22 grp. 010
5.28.22 grp. 011
5.28.22 grp. 012
5.28.22 grp. 013
5.28.22 grp. 014
5.28.22 grp. 001
5.28.22 grp. 002
5.28.22 grp. 003
5.28.22 grp. 004
5.28.22 grp. 009
5.28.22 grp. 010
5.28.22 grp. 011
5.28.22 grp. 012
5.28.22 grp. 013
5.28.22 grp. 014

Titel
Vederlag til almene plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)
Forstærkede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)
Vederlag til forstærkede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)
Specialiserede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 3)
Vederlag til specialiserede plejefamilier (§ 66, stk. 1. nr. 3)
Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)
Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)
Kommunale plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)
Vederlag til kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)
Almene plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)
Vederlag til almene plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)
Forstærkede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)
Vederlag til forstærkede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)
Specialiserede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 3)
Vederlag til specialiserede plejefamilier (§ 66, stk. 1. nr. 3)
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Institutionsanbringelser
År
2007

2008

2009

2010

2011

Funktion
5.28.20 grp. 003
5.28.20 grp. 006
5.28.23 grp. 002
5.28.23 grp. 092
5.28.23 grp. 999
5.28.24 grp. 092
5.28.24 grp. 999
5.28.20 grp. 003
5.28.20 grp. 006
5.28.23 grp. 002
5.28.23 grp. 092
5.28.23 grp. 999
5.28.24 grp. 092
5.28.24 grp. 999
5.28.20 grp. 003
5.28.20 grp. 006
5.28.23 grp. 002
5.28.23 grp. 092
5.28.23 grp. 999
5.28.24 grp. 092
5.28.24 grp. 999
5.28.20 grp. 003
5.28.20 grp. 006
5.28.23 grp. 002
5.28.23 grp. 092
5.28.23 grp. 999
5.28.24 grp. 092
5.28.24 grp. 999
5.28.20 grp. 003
5.28.20 grp. 006
5.28.23 grp. 002
5.28.23 grp. 092
5.28.23 grp. 999
5.28.24 grp. 092
5.28.24 grp. 999

Titel
Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 4)
Skibsprojekter mv. (§ 66, stk. 1)
Døgninstitutioner for børn og unge med sociale
adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 5. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 8 og
§ 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 4)
Betaling (§ 159 og § 160)
Uautoriseret gruppering
Betaling (§ 159 og § 160)
Uautoriseret gruppering
Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 4)
Skibsprojekter mv. (§ 66, stk. 1)
Døgninstitutioner for børn og unge med sociale
adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 5. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 8 og
§ 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 4)
Betaling (§ 159 og § 160)
Uautoriseret gruppering
Betaling (§ 159 og § 160)
Uautoriseret gruppering
Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 4)
Skibsprojekter mv. (§ 66, stk. 1)
Døgninstitutioner for børn og unge med sociale
adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 5. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 8 og
§ 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 4)
Betaling (§ 159 og § 160)
Uautoriseret gruppering
Betaling (§ 159 og § 160)
Uautoriseret gruppering
Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)
Skibsprojekter mv. (§ 66, stk. 5 og 6)
Døgninstitutioner for børn og unge med sociale
adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 5. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 8 og
§ 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 4)
Betaling (§ 159 og § 160)
Uautoriseret gruppering
Betaling (§ 159 og § 160)
Uautoriseret gruppering
Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)
Skibsprojekter mv. (§ 66, stk. nr. 5 og 6)
Døgninstitutioner for børn og unge med sociale
adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 5. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 8 og
§ 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 4)
Betaling (§ 159 og § 160)
Uautoriseret gruppering
Betaling (§ 159 og § 160)
Uautoriseret gruppering
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Institutionsanbringelser
År
Funktion
2012
5.28.20 grp. 003
5.28.20 grp. 006
5.28.23 grp. 002

2013

2014

2015

2016

5.28.23 grp. 092
5.28.23 grp. 999
5.28.24 grp. 092
5.28.24 grp. 999
5.28.20 grp. 003
5.28.20 grp. 006
5.28.23 grp. 002
5.28.23 grp. 092
5.28.23 grp. 200
5.28.23 grp. 999
5.28.24 grp. 092
5.28.24 grp. 999
5.28.20 grp. 003
5.28.20 grp. 006
5.28.23 grp. 002
5.28.23 grp. 092
5.28.23 grp. 200
5.28.23 grp. 999
5.28.24 grp. 092
5.28.24 grp. 999
5.28.20 grp. 003
5.28.20 grp. 006
5.28.23 grp. 002
5.28.23 grp. 092
5.28.23 grp. 200
5.28.23 grp. 999
5.28.24 grp. 092
5.28.24 grp. 999
5.28.20 grp. 003
5.28.20 grp. 006
5.28.23 grp. 002
5.28.23 grp. 092
5.28.23 grp. 200
5.28.23 grp. 999
5.28.24 grp. 092
5.28.24 grp. 999

Titel
Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)
Skibsprojekter mv. (§ 66, stk. 1, nr. 5 og 6)
Døgninstitutioner for børn og unge med sociale
adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 5. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og
§ 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)
Betaling (§ 159 og § 160)
Uautoriseret gruppering
Betaling (§ 159 og § 160)
Uautoriseret gruppering
Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)
Skibsprojekter mv. (§ 66, stk. 1, nr. 5 og 6)
Døgninstitutioner for børn og unge med sociale
adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 5. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og
§ 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)
Betaling (§ 159 og § 160)
Ledelse og administration
Uautoriseret gruppering
Betaling (§ 159 og § 160)
Uautoriseret gruppering
Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)
Skibsprojekter mv. (§ 66, stk. 1, nr. 5 og 6)
Døgninstitutioner for børn og unge med sociale
adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og
§ 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)
Betaling (§ 159 og § 160)
Ledelse og administration
Uautoriseret gruppering
Betaling (§ 159 og § 160)
Uautoriseret gruppering
Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)
Skibsprojekter mv. (§ 66, stk. 1, nr. 5 og 6)
Døgninstitutioner for børn og unge med sociale
adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og
§ 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)
Betaling (§ 159 og § 160)
Ledelse og administration
Uautoriseret gruppering
Betaling (§ 159 og § 160)
Uautoriseret gruppering
Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)
Skibsprojekter mv. (§ 66, stk. 1, nr. 5 og 6)
Døgninstitutioner for børn og unge med sociale
adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og
§ 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)
Betaling (§ 159 og § 160)
Ledelse og administration
Uautoriseret gruppering
Betaling (§ 159 og § 160)
Uautoriseret gruppering
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Institutionsanbringelser
År
Funktion
2017
5.28.20 grp. 003
5.28.20 grp. 006
5.28.23 grp. 002

2018

2019

5.28.23 grp. 092
5.28.23 grp. 200
5.28.23 grp. 999
5.28.24 grp. 092
5.28.24 grp. 999
5.28.20 grp. 003
5.28.23 grp. 002
5.28.23 grp. 092
5.28.23 grp. 200
5.28.23 grp. 999
5.28.24 grp. 092
5.28.24 grp. 999
5.28.20 grp. 003
5.28.23 grp. 002
5.28.23 grp. 092
5.28.23 grp. 200
5.28.23 grp. 999
5.28.24 grp. 092
5.28.24 grp. 999
5.28.26 grp. 002
5.28.26 grp. 003

Titel
Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)
Skibsprojekter mv. (§ 66, stk. 1, nr. 5 og 6)
Døgninstitutioner for børn og unge med sociale
adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og
§ 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)
Betaling (§ 159 og § 160)
Ledelse og administration
Uautoriseret gruppering
Betaling (§ 159 og § 160)
Uautoriseret gruppering
Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)
Døgninstitutioner for børn og unge med sociale
adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, nr. 6)
Betaling (§ 159 og § 160)
Ledelse og administration
Uautoriserede grupperinger
Betaling (§ 159 og § 160)
Uautoriserede grupperinger
Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)
Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§
66, stk. 1, nr. 7)
Betaling (§ 159 og § 160)
Ledelse og administration
Uautoriserede grupperinger
Betaling (§ 159 og § 160)
Uautoriserede grupperinger
Anbringelse på delvis lukkede døgninstitutioner eller
afdelinger, jf. § 15
i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet
Anbringelse på sikrede døgninstitutioner eller særligt sikrede
afdelinger, jf. §§ 16-17 i lov om bekæmpelse af
ungdomskriminalitet
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Institutionsanbringelser
År
Funktion
2020
5.28.20 grp. 003
5.28.23 grp. 002
5.28.23 grp. 092
5.28.23 grp. 200
5.28.23 grp. 999
5.28.24 grp. 092
5.28.24 grp. 999
5.28.26 grp. 002
5.28.26 grp. 003
5.28.26 grp. 092

Titel
Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)
Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§
66, stk. 1, nr. 7)
Betaling (§ 159 og § 160)
Ledelse og administration
Uautoriserede grupperinger
Betaling (§ 159 og § 160)
Uautoriserede grupperinger
Anbringelse på delvis lukkede døgninstitutioner eller
afdelinger, jf. § 15
i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet
Anbringelse på sikrede døgninstitutioner eller særligt sikrede
afdelinger, jf. §§ 16-17 i lov om bekæmpelse af
ungdomskriminalitet
Betaling (§ 159)
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Ikke trinspecifikke grupperinger
År
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Funktion
5.28.20 grp. 004
5.28.20 grp. 007
5.28.20 grp. 092
5.28.20 grp. 999
5.28.21 grp. 999
5.28.20 grp. 004
5.28.20 grp. 007
5.28.20 grp. 092
5.28.20 grp. 999
5.28.21 grp. 999
5.28.20 grp. 004
5.28.20 grp. 007
5.28.20 grp. 092
5.28.20 grp. 999
5.28.21 grp. 999
5.28.20 grp. 004
5.28.20 grp. 007
5.28.20 grp. 092
5.28.20 grp. 999
5.28.21 grp. 999
5.28.20 grp. 004
5.28.20 grp. 007
5.28.20 grp. 092
5.28.20 grp. 999
5.28.21 grp. 999
5.28.20 grp. 004
5.28.20 grp. 007
5.28.20 grp. 092
5.28.20 grp. 999
5.28.21 grp. 999
5.28.20 grp. 004
5.28.20 grp. 007
5.28.20 grp. 092
5.28.20 grp. 999
5.28.21 grp. 999
5.28.20 grp. 004
5.28.20 grp. 007
5.28.20 grp. 009
5.28.20 grp. 092
5.28.20 grp. 999
5.28.21 grp. 999
5.28.20 grp. 004
5.28.20 grp. 007
5.28.20 grp. 009
5.28.20 grp. 092
5.28.20 grp. 999
5.28.21 grp. 999

Titel
Refusion vedrørende advokatbistand
Advokatbistand (§ 72)
Betaling (§ 159 og § 160)
Uautoriseret gruppering
Uautoriseret gruppering
Refusion vedrørende advokatbistand
Advokatbistand (§ 72)
Betaling (§ 159 og § 160)
Uautoriseret gruppering
Uautoriseret gruppering
Refusion vedrørende advokatbistand
Advokatbistand (§ 72)
Betaling (§ 159 og § 160)
Uautoriseret gruppering
Uautoriseret gruppering
Refusion vedrørende advokatbistand
Advokatbistand(§ 72)
Betaling (§ 159 og § 160)
Uautoriseret gruppering
Uautoriseret gruppering
Refusion vedrørende advokatbistand
Advokatbistand (§ 72)
Betaling (§ 159 og § 160)
Uautoriseret gruppering
Uautoriseret gruppering
Refusion vedrørende advokatbistand
Advokatbistand (§ 72)
Betaling (§ 159 og § 160)
Uautoriseret gruppering
Uautoriseret gruppering
Refusion vedrørende advokatbistand
Advokatbistand (§ 72)
Betaling (§ 159 og § 160)
Uautoriseret gruppering
Uautoriseret gruppering
Refusion vedrørende advokatbistand
Advokatbistand (§ 72)
Socialtilsyn, objektiv finansiering
Betaling (§ 159 og § 160)
Uautoriseret gruppering
Uautoriseret gruppering
Refusion vedrørende advokatbistand
Advokatbistand (§ 72)
Socialtilsyn, objektiv finansiering
Betaling (§ 159 og § 160)
Uautoriseret gruppering
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Uautoriseret gruppering
Ikke trinspecifikke grupperinger
År
Funktion
Titel
2016
5.28.20 grp. 004
Refusion vedrørende advokatbistand
5.28.20 grp. 007
Advokatbistand (§ 72)
5.28.20 grp. 092
Betaling (§ 159 og § 160)
5.28.20 grp. 999
Uautoriseret gruppering
5.28.21 grp. 999
Uautoriseret gruppering
5.28.22 grp 007
Socialtilsyn, objektiv finansiering
5.28.22 grp 092
Betaling (§§ 159 og 160)
2017
5.28.20 grp. 004
Refusion vedrørende advokatbistand
5.28.20 grp. 007
Advokatbistand (§ 72)
5.28.20 grp. 092
Betaling (§ 159 og § 160)
5.28.20 grp. 999
Uautoriseret gruppering
5.28.21 grp. 999
Uautoriseret gruppering
5.28.22 grp 007
Socialtilsyn, objektiv finansiering
5.28.22 grp 092
Betaling (§§ 159 og 160)
2018
5.28.20 grp. 007
Advokatbistand (§ 72)
5.28.20 grp. 092
Betaling (§ 159 og § 160)
5.28.20 grp. 999
Uautoriserede grupperinger
5.28.21 grp. 200
Ledelse og administration
5.28.21 grp. 999
Uautoriserede grupperinger
5.28.22 grp. 007
Socialtilsyn, objektiv finansiering
5.28.22 grp. 092
Betaling (§§ 159 og 160)
5.28.22 grp. 999
Uautoriserede grupperinger
2019
5.28.20 grp. 007
Advokatbistand (§ 72)
5.28.20 grp. 092
Betaling (§ 159 og § 160)
5.28.20 grp. 999
Uautoriserede grupperinger
5.28.21 grp. 200
Ledelse og administration
5.28.21 grp. 999
Uautoriserede grupperinger
5.28.22 grp. 007
Socialtilsyn, objektiv finansiering
5.28.22 grp. 092
Betaling (§§ 159 og 160)
5.28.22 grp. 999
Uautoriserede grupperinger
5.28.26 grp. 001
Anbringelser jf. §§ 14 og 23 i lov om bekæmpelse af
ungdomskriminalitet
2020
5.28.20 grp. 007
Advokatbistand (§ 72)
5.28.20 grp. 092
Betaling (§ 159 og § 160)
5.28.20 grp. 999
Uautoriserede grupperinger
5.28.21 grp. 200
Ledelse og administration
5.28.21 grp. 999
Uautoriserede grupperinger
5.28.22 grp. 007
Socialtilsyn, objektiv finansiering
5.28.22 grp. 092
Betaling (§§ 159 og 160)
5.28.22 grp. 999
Uautoriserede grupperinger
5.28.26 grp. 001
Anbringelser jf. §§ 14 og 23 i lov om bekæmpelse af
ungdomskriminalitet
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Refusioner
År
2007

Funktion
5.28.20 grp. 001
5.28.20 grp. 002
5.28.20 grp. 003
5.28.21 grp. 001
5.28.21 grp. 002
5.28.21 grp. 003
5.28.23 grp. 001

2008

5.28.23 grp. 002
5.28.23 grp. 003
5.28.24 grp. 001
5.28.24 grp. 002
5.28.24 grp. 003
5.28.20 grp. 001
5.28.20 grp. 002
5.28.20 grp. 003
5.28.21 grp. 001
5.28.21 grp. 002
5.28.21 grp. 003
5.28.23 grp. 001

2009

5.28.23 grp. 002
5.28.23 grp. 003
5.28.24 grp. 001
5.28.24 grp. 002
5.28.24 grp. 003
5.28.20 grp. 001
5.28.20 grp. 002
5.28.20 grp. 003
5.28.21 grp. 001
5.28.21 grp. 002
5.28.21 grp. 003
5.28.23 grp. 001
5.28.23 grp. 002
5.28.23 grp. 003
5.28.24 grp. 001
5.28.24 grp. 002
5.28.24 grp. 003

Titel
Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning (§
176)
Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
Berigtigelser
Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning (§
176)
Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
Berigtigelser
Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning (§
176)
Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
Berigtigelser
Refusion fra den centrale refusionsordning (§ 176)
Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
Berigtigelser
Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning (§
176)
Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
Berigtigelser
Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning (§
176)
Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
Berigtigelser
Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning (§
176)
Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
Berigtigelser
Refusion fra den centrale refusionsordning (§ 176)
Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
Berigtigelser
Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning (§
176)
Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
Berigtigelser
Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning (§
176)
Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
Berigtigelser
Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning (§
176)
Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
Berigtigelser
Refusion fra den centrale refusionsordning (§ 176)
Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
Berigtigelser
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Refusioner
År
Funktion
2010
5.28.20 grp. 001
5.28.20 grp. 002
5.28.20 grp. 003
5.28.21 grp. 001
5.28.21 grp. 002
5.28.21 grp. 003
5.28.23 grp. 001

2011

5.28.23 grp. 002
5.28.23 grp. 003
5.28.24 grp. 001
5.28.24 grp. 002
5.28.24 grp. 003
5.28.20 grp. 001
5.28.20 grp. 002
5.28.20 grp. 003
5.28.21 grp. 001
5.28.21 grp. 002
5.28.21 grp. 003
5.28.23 grp. 001

2012

5.28.23 grp. 002
5.28.23 grp. 003
5.28.24 grp. 001
5.28.24 grp. 002
5.28.24 grp. 003
5.22.07 grp. 002
5.22.07 grp. 003
5.22.07 grp. 004
5.22.07 grp. 005
5.28.20 grp. 002
5.28.20 grp. 003
5.28.21 grp. 002
5.28.21 grp. 003
5.28.23 grp. 002
5.28.23 grp. 003
5.28.24 grp. 002
5.28.24 grp. 003

Titel
Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning (§
176)
Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
Berigtigelser
Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning (§
176)
Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
Berigtigelser
Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning (§
176)
Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
Berigtigelser
Refusion fra den centrale refusionsordning (§ 176)
Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
Berigtigelser
Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning (§
176)
Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
Berigtigelser
Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning (§
176)
Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
Berigtigelser
Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning (§
176)
Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
Berigtigelser
Refusion fra den centrale refusionsordning (§ 176)
Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
Berigtigelser
Refusion vedrørende funktion 5.28.20
Refusion vedrørende funktion 5.28.21
Refusion vedrørende funktion 5.28.23
Refusion vedrørende funktion 5.28.24
Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
Berigtigelser
Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
Berigtigelser
Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
Berigtigelser
Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
Berigtigelser
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Refusioner
År
Funktion
2013
5.22.07 grp. 002
5.22.07 grp. 003
5.22.07 grp. 004
5.22.07 grp. 005
5.28.20 grp. 002
5.28.20 grp. 003
5.28.21 grp. 002
5.28.21 grp. 003
5.28.23 grp. 002
5.28.23 grp. 003
5.28.24 grp. 002
5.28.24 grp. 003
2014
5.22.07 grp. 002
5.22.07 grp. 003
5.22.07 grp. 004
5.22.07 grp. 005
5.28.20 grp. 002
5.28.20 grp. 003
5.28.21 grp. 002
5.28.21 grp. 003
5.28.23 grp. 002
5.28.23 grp. 003
5.28.24 grp. 002
5.28.24 grp. 003
2015
5.22.07 grp. 002
5.22.07 grp. 003
5.22.07 grp. 004
5.22.07 grp. 005
5.28.20 grp. 002
5.28.20 grp. 003
5.28.21 grp. 002
5.28.21 grp. 003
5.28.23 grp. 002
5.28.23 grp. 003
5.28.24 grp. 002
5.28.24 grp. 003
2016
5.22.07 grp. 002
5.22.07 grp. 003
5.22.07 grp. 004
5.22.07 grp. 005
5.22.07 grp. 020
5.28.20 grp. 002
5.28.20 grp. 003
5.28.21 grp. 002
5.28.21 grp. 003
5.28.23 grp. 002
5.28.23 grp. 003
5.28.24 grp. 002
5.28.24 grp. 003

Titel
Refusion vedrørende funktion 5.28.20
Refusion vedrørende funktion 5.28.21
Refusion vedrørende funktion 5.28.23
Refusion vedrørende funktion 5.28.24
Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
Berigtigelser
Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
Berigtigelser
Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
Berigtigelser
Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
Berigtigelser
Refusion vedrørende funktion 5.28.20
Refusion vedrørende funktion 5.28.21
Refusion vedrørende funktion 5.28.23
Refusion vedrørende funktion 5.28.24
Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
Berigtigelser
Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
Berigtigelser
Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
Berigtigelser
Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
Berigtigelser
Refusion vedrørende funktion 5.28.20
Refusion vedrørende funktion 5.28.21
Refusion vedrørende funktion 5.28.23
Refusion vedrørende funktion 5.28.24
Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. Refusion
Berigtigelser
Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
Berigtigelser
Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
Berigtigelser
Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
Berigtigelser
Refusion vedrørende funktion 5.28.20
Refusion vedrørende funktion 5.28.21
Refusion vedrørende funktion 5.28.23
Refusion vedrørende funktion 5.28.24
Refusion vedrørende funktion 5.28.22
Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. Refusion
Berigtigelser
Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
Berigtigelser
Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
Berigtigelser
Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
Berigtigelser
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Refusioner
År
Funktion
2017
5.22.07 grp. 002
5.22.07 grp. 003
5.22.07 grp. 004
5.22.07 grp. 005
5.22.07 grp. 020
5.28.20 grp. 002
5.28.20 grp. 003
5.28.21 grp. 002
5.28.21 grp. 003
5.28.23 grp. 002
5.28.23 grp. 003
5.28.24 grp. 002
5.28.24 grp. 003
2018
5.22.07 grp. 002
5.22.07 grp. 003
5.22.07 grp. 004
5.22.07 grp. 005
5.22.07 grp. 020
5.28.20 grp. 003
5.28.20 grp. 004
5.28.20 grp. 007
5.28.20 grp. 008
5.28.21 grp. 007
5.28.21 grp. 008
5.28.21 grp. 009
5.28.22 grp. 007
5.28.22 grp. 008
5.28.23 grp. 007
5.28.23 grp. 008
5.28.24 grp. 007
5.28.24 grp. 008

Titel
Refusion vedrørende funktion 5.28.20
Refusion vedrørende funktion 5.28.21
Refusion vedrørende funktion 5.28.23
Refusion vedrørende funktion 5.28.24
Refusion vedrørende funktion 5.28.22
Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. Refusion
Berigtigelser
Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
Berigtigelser
Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
Berigtigelser
Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
Berigtigelser
Refusion vedrørende funktion 5.28.20 (Opholdssteder mv. for børn og
unge)
Refusion vedrørende funktion 5.28.21 (Forebyggende foranstaltninger
for børn og unge)
Refusion vedrørende funktion 5.28.23 (Døgninstitutioner for børn og
unge)
Refusion vedrørende funktion 5.28.24 (Sikrede døgninstitutioner m.v. for
børn og unge)
Refusion vedrørende funktion 5.28.22 (Plejefamilier)
Berigtigelser af refusion vedrørende advokatbistand
Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 177, stk. 1, nr. 3)
100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. §
181, stk. 3, nr. 2)
100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og
varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)
100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. §
181, stk. 3, nr. 2)
100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og
varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)
Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år
(jf. § 181, stk. 2)
100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. §
181, stk. 3, nr. 2)
100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og
varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)
100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. §
181, stk. 3, nr. 2)
100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og
varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)
100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. §
181, stk. 3, nr. 2)
100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og
varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)
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Refusioner
År
Funktion
2019
5.22.07 grp. 002
5.22.07 grp. 003
5.22.07 grp. 004
5.22.07 grp. 005
5.22.07 grp. 020
5.28.20 grp. 003
5.28.20 grp. 004
5.28.20 grp. 007
5.28.20 grp. 008
5.28.21 grp. 007
5.28.21 grp. 008
5.28.21 grp. 009
5.28.22 grp. 007
5.28.22 grp. 008
5.28.23 grp. 007
5.28.23 grp. 008
5.28.24 grp. 007
5.28.24 grp. 008

Titel
Refusion vedrørende funktion 5.28.20 (Opholdssteder mv. for børn og
unge)
Refusion vedrørende funktion 5.28.21 (Forebyggende foranstaltninger
for børn og unge)
Refusion vedrørende funktion 5.28.23 (Døgninstitutioner for børn og
unge)
Refusion vedrørende funktion 5.28.24 (Sikrede døgninstitutioner m.v. for
børn og unge)
Refusion vedrørende funktion 5.28.22 (Plejefamilier)
Berigtigelser af refusion vedrørende advokatbistand
Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 177, stk. 1, nr. 3)
100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. §
181, stk. 3, nr. 2)
100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og
varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)
100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. §
181, stk. 3, nr. 2)
100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og
varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)
Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år
(jf. § 181, stk. 2)
100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. §
181, stk. 3, nr. 2)
100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og
varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)
100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. §
181, stk. 3, nr. 2)
100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og
varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)
100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. §
181, stk. 3, nr. 2)
100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og
varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)
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Refusioner
År
Funktion
2020
5.22.07 grp. 002
5.22.07 grp. 003
5.22.07 grp. 004
5.22.07 grp. 005
5.22.07 grp. 020
5.28.20 grp. 003
5.28.20 grp. 004
5.28.20 grp. 007
5.28.20 grp. 008
5.28.21 grp. 007
5.28.21 grp. 008
5.28.21 grp. 009
5.28.22 grp. 007
5.28.22 grp. 008
5.28.23 grp. 007
5.28.23 grp. 008
5.28.24 grp. 007
5.28.24 grp. 008

Titel
Refusion vedrørende funktion 5.28.20 (Opholdssteder mv. for børn og
unge)
Refusion vedrørende funktion 5.28.21 (Forebyggende foranstaltninger
for børn og unge)
Refusion vedrørende funktion 5.28.23 (Døgninstitutioner for børn og
unge)
Refusion vedrørende funktion 5.28.24 (Sikrede døgninstitutioner m.v. for
børn og unge)
Refusion vedrørende funktion 5.28.22 (Plejefamilier)
Berigtigelser af refusion vedrørende advokatbistand
Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 177, stk. 1, nr. 3)
100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. §
181, stk. 3, nr. 2)
100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og
varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)
100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. §
181, stk. 3, nr. 2)
100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og
varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)
Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år
(jf. § 181, stk. 2)
100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. §
181, stk. 3, nr. 2)
100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og
varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)
100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. §
181, stk. 3, nr. 2)
100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og
varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)
100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. §
181, stk. 3, nr. 2)
100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og
varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)
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