Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre
Ydelse

Ydelse – underbegreber

aktivitets- og
samværsydelse

Tilbud

dagtilbud

Paragraf

y

y

udgående tilbud
dagtilbud
befordring til og fra et tilbud

tilbud med
myndighedsbeføjelse

udgående tilbud

behandling

tilbud med
myndighedsbeføjelse

§ 105, stk. 2 (befordring til aktivitets- og samværstilbud eller
beskyttet beskæftigelsestilbud)

Kommentar Notation

y

5.38.59.1.001 (særlige sociale
problemer)

y
y

5.38.59.1.002 (nedsat funktionsevne)

y

5.38.58.1.005 (arbejdsvederlag beskyttet beskæftigelse)

y

5.38.59.1.005 (arbejdsvederlag aktivitets- og samværstilbud)

y

Ingen tilknyttet økonomi

2.2

1.1

5.38.59.1.003 (under
misbrugsbehandling)

2.1

y

§ 79, stk. 1 (befordring til generelle tilbud med aktiverende eller
forebyggende sigte)

y

Hjælpemiddelbekendtgørelsen § 25, stk. 1, jf. SEL § 112, stk. 6
og § 113, stk. 6 (befordring ved anskaffelse af hjælpemiddel
eller forbrugsgode)

y

Lov om specialundervisning til voksne § 5, stk. 1 (befordring til
kompenserende specialundervisning)

y

3.22.17.1.002 (specialpædagogisk
bistand til voksne)

2.3

y

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, §
10, stk. 1 (befordring til STU)

y

3.30.46 (ungdomsuddannelse for unge
med særlige behov)

2.4

y

SUL § 170, stk. 1 (befordring til almen læge for modtagere af
social pension)

y

SUL § 170, stk. 2 (befordring til speciallæge for modtagere af
social pension)

y

4.62.90.1.005 (Andre sundhedsudgifter
– befordringsgodtgørelse)

2.5

y

SUL § 170, stk. 3 (akut befordring til almen læge eller
speciallæge for modtagere af social pension)

y

SUL § 172 (befordring til genoptræning efter endt behandling
på sygehus)

y

4.62.82.1.003 (befordring til kommunal
genoptræning og
vedligeholdelsestræning)

2.6

y

§ 117, stk. 1 (befordring med individuelle transportmidler eller
tilskud hertil)

5.32.35.1.011 (individuel befordring)

2.7

befordring

individuel befordring

§ 104 (aktivitets- og samværsydelse)

Kontoplansnummer

y

(underbegreber inddelt efter
formål)

Side 1 af 8

Ydelse

Ydelse – underbegreber

Tilbud

dagtilbud

misbrugsbehandling

Paragraf

y

sundhedsloven § 141 (alkoholmisbrugsbehandling)

y
y

§ 101, stk. 1 (social stofmisbrugsbehandling uden substitution)

y

sundhedsloven § 141 (alkoholmisbrugsbehandling)

y

§ 101, stk. 1, jf. § 107, stk. 2, nr. 2 og sundhedsloven § 142
(døgnbehandling af stofmisbrug)

§ 101, stk. 1, jf. sundhedsloven § 142 (stofmisbrugsbehandling
med substitution)

Kontoplansnummer

Kommentar Notation

y

5.38.44.1.001 (alkoholbehandling dagbehandling)

3.1

y

5.38.45.1.001 (stofmisbrugsbehandling
– dagbehandling)

3.2

y

5.38.44.1.002 (alkoholbehandling døgnbehandling)

3.3

y

5.38.45.1.002 (stofmisbrugsbehandling
– døgnbehandling)

3.4

y

5.32.33.1.003 (forebyggende §§ 84, 85
og 102)

y

5.32.32.1.103 (§§ 85, 86, 97, 98 og
102 i friplejebolig)

y

5.38.50.1.005 (§§ 83-86 og 102 på
længerevarende botilbud)

y

5.38.52.1.005 (§§ 83-86 og 102 på
midlertidig botilbud)

y

5.32.33.1.003 (forebyggende §§ 84, 85
og 102)

y

5.32.32.1.103 (§§ 85, 86, 97, 98 og
102 i friplejebolig)

y

5.38.50.1.005 (§§ 83-86 og 102 på
længerevarende botilbud)

y

5.38.52.1.005 (§§ 83-86 og 102 på
midlertidig botilbud)

y

5.32.33.1.003 (forebyggende §§ 84, 85
og 102)

y

5.32.32.1.103 (§§ 85, 86, 97, 98 og
102 i friplejebolig)

y

5.38.50.1.005 (§§ 83-86 og 102 på
længerevarende botilbud)

y

5.38.52.1.005 (§§ 83-86 og 102 på
midlertidig botilbud)

y

5.38.58.1.001 (særlige sociale
problemer)

botilbud

terapi

ambulant tilbud
botilbud

y

§ 102 (ydelse af behandlingsmæssig karakter)

3.5

(underbegreber inddelt efter
udfører)

psykologisk behandling

speciallægelig behandling

beskyttet
beskæftigelsesydelse

ambulant tilbud
botilbud

ambulant tilbud

dagtilbud

y

y

y
y

§ 102 (ydelse af behandlingsmæssig karakter)

§ 102 (ydelse af behandlingsmæssig karakter)

§ 103, stk. 1 (beskyttet beskæftigelse)
§ 103, stk. 2 (særlig tilrettelagt beskæftigelsesforløb)

3.6

3.7

4.1

Side 2 af 8

Ydelse

Ydelse – underbegreber

arbejdsvederlag

Tilbud

tilbud med
myndighedsbeføjelse

y

§ 105, skt. 1 (arbejdsvederlag)

tilbud med
myndighedsbeføjelse

y

§ 100 (nødvendig merudgift)

§ 126 (fysisk fastholdelse)

tilbud med
myndighedsbeføjelse

y
y
y
y
y

§ 125, stk. 1 (personlig alarm- og pejlesystemer – ved risiko for
personskade)

y

§ 125, stk. 2 jf. § 125, stk. 1 (personlig alarm og pejlesystemer
– modvillig dement)

y

§ 125, stk. 3 (særlig døråbner)

dagtilbud

kontantydelse
dækning af merudgift

fastholdelse

kontrolordning

kontrol med færden

ophold

Paragraf

tilbud med
myndighedsbeføjelse

§ 126 a (fysisk fastholdelse i personlig hygiejne-situationer)

Kontoplansnummer

Kommentar Notation

y
y

5.38.58.1.002 (nedsat funktionsevne)

y

5.38.58.1.005 (beskyttet
beskæftigelsestilbud)

y

5.38.59.1.005 (aktivitets- og
samværstilbud)

y

5.57.72.1.010 (merudgifter for voksne
med nedsat funktionsevne)

5.2

y

Ingen tilknyttet økonomi (botilbuddets
driftskonto)

6.1

y

Ingen tilknyttet økonomi (botilbuddets
driftskonto)

6.2

y

5.38.50.1.001 (særlige sociale
problemer)

y
y

5.38.50.1.002 (handicappede)

§ 127 (fysisk fastholdelse for at forhindre bortgang fra bolig)

5.38.58.1.003 (under
misbrugsbehandling)

5.1

§ 128 (fastholdelse med stofseler)

(underbegreber inddelt efter
periode)

y
længerevarende ophold

midlertidigt ophold

§ 108, stk. 1 (længerevarende ophold)

botilbud

botilbud

7.1

5.38.50.1.003 (sindslidende)

y

§ 108, skt. 6 (sikret botilbud)

y

5.38.50.1.002 (handicappede)

7.2

y

§ 107, stk. 1, jf. § 107, skt. 2, nr. 1 (midlertidigt ophold til person
med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne)

y

5.38.52.1.002 (handicappede)

7.3

y

§ 107, stk. 1, jf. § 107, skt. 2, nr. 2 (midlertidigt ophold til person
med nedsat psykisk funktionsevne eller særlig socialt problem)

y

5.38.52.1.001 (særlige sociale
problemer)

7.4

y

5.38.52.1.003 (sindslidende)

y

5.72.99.1.002 (udgifter til husly)

y

§ 80 (midlertidigt husly til husvilde)

7.5

Side 3 af 8

Ydelse

Ydelse – underbegreber

Tilbud

Paragraf

y

§ 109, stk. 1 (kvindekrisecenter)

y

§ 110, skt. 1 (herberg, forsorgshjem mv.)

y

§ 84, stk. 1 (ophold uden for hjemme som aflastning for
ægtefælle, forældre eller pårørende)

y

§ 84, stk. 2 (aflastning til person med særligt behov for omsorg
og pleje)

Kontoplansnummer

Kommentar Notation

y

5.38.42.1.002 (kvindekrisecentrer)

7.6

y

5.38.42.1.001 (særlige sociale
problemer)

7.7

y

5.32.33.1.003 (forebyggende §§ 84, 85
og 102)

7.8

y
y
y

5.32.32.1.001 (kommunal leverandør)

y

5.38.50.1.005 (§§ 83-86 og 102 på
længerevarende botilbud)

y

5.38.52.1.005 (§§ 83-86 og 102 på
midlertidig botilbud)

y

5.32.32.1.002 (hjælper som modtager
selv antager)

y
y
y

5.32.32.1.001 (kommunal leverandør)

y

5.38.50.1.005 (§§ 83-86 og 102 på
længerevarende botilbud)

y

5.38.52.1.005 (§§ 83-86 og 102 på
midlertidig botilbud)

y
y

5.32.32.1.001 (kommunal leverandør)

y

5.32.32.1.002 (hjælper som modtager
selv antager)

(underbegreber inddelt efter
formål)

aflastning

botilbud

udgående tilbud
botilbud

y

§ 83, stk. 1, nr. 1 (personlig hjælp)

personlig hjælp

tilbud med
myndighedsbeføjelse

y

§ 95, stk. 1, jf. § 83, stk. 1 (tilskud til at antage hjælp ved
manglende kommunal forsyning)

y

§ 95, stk. 2, jf. § 83, stk. 1 (tilskud til at antage hjælp ved behov
over 20 timer ugentlig)

y

§ 83, stk. 1, nr. 2 (praktisk hjælp)

udgående tilbud
botilbud
praktisk hjælp

tilbud med
myndighedsbeføjelse

y

§ 83, stk. 1, nr. 3 (madservice)

y

§ 95, stk. 1, jf. § 83, stk. 1 (tilskud til at antage hjælp ved
manglende kommunal forsyning)

y

§ 95, stk. 2, jf. § 83, stk. 1 (tilskud til at antage hjælp ved behov
over 20 timer ugentlig)

5.32.32.1.009 (privat leverandør)
5.32.32.1.011 (på botilbud undtaget
fritvalg)

8.1

8.2

5.32.32.1.009 (privat leverandør)
5.32.32.1.011 (på botilbud undtaget
fritvalg)

9.1

9.2

5.32.32.1.009 (privat leverandør)

9.3

Side 4 af 8

Ydelse

Ydelse – underbegreber

Tilbud

Paragraf

udgående tilbud
Socialpædagogisk
støtte

støtte til administration

dagtilbud

y

§ 85 (socialpædagogisk støtte)

botilbud

udgående tilbud
støtte til indkøb og kost

dagtilbud

y

§ 85 (socialpædagogisk støtte)

botilbud

udgående tilbud
støtte til kontakt og samvær

dagtilbud

y

§ 85 (socialpædagogisk støtte)

botilbud

udgående tilbud
støtte til medicinhåndtering

dagtilbud

y

§ 85 (socialpædagogisk støtte)

botilbud

udgående tilbud
støtte til personlig pleje

dagtilbud
botilbud

y

§ 85 (socialpædagogisk støtte)

Kontoplansnummer

y

5.32.32.1.013 (§§ 85, 86, 97, 98 og
102 i friplejebolig)

y

5.32.33.1.003 (forebyggende §§ 84, 85
og 102)

y

5.38.50.1.005 (§§ 83-86 og 102 på
længerevarende botilbud)

y

5.38.52.1.005 (§§ 83-86 og 102 på
midlertidig botilbud)

y

5.32.32.1.013 (§§ 85, 86, 97, 98 og
102 i friplejebolig)

y

5.32.33.1.003 (forebyggende §§ 84, 85
og 102)

y

5.38.50.1.005 (§§ 83-86 og 102 på
længerevarende botilbud)

y

5.38.52.1.005 (§§ 83-86 og 102 på
midlertidig botilbud)

y

5.32.32.1.013 (§§ 85, 86, 97, 98 og
102 i friplejebolig)

y

5.32.33.1.003 (forebyggende §§ 84, 85
og 102)

y

5.38.50.1.005 (§§ 83-86 og 102 på
længerevarende botilbud)

y

5.38.52.1.005 (§§ 83-86 og 102 på
midlertidig botilbud)

y

5.32.32.1.013 (§§ 85, 86, 97, 98 og
102 i friplejebolig)

y

5.32.33.1.003 (forebyggende §§ 84, 85
og 102)

y

5.38.50.1.005 (§§ 83-86 og 102 på
længerevarende botilbud)

y

5.38.52.1.005 (§§ 83-86 og 102 på
midlertidig botilbud)

y

5.32.32.1.013 (§§ 85, 86, 97, 98 og
102 i friplejebolig)

y

5.32.33.1.003 (forebyggende §§ 84, 85
og 102)

y

5.38.50.1.005 (§§ 83-86 og 102 på
længerevarende botilbud)

y

5.38.52.1.005 (§§ 83-86 og 102 på
midlertidig botilbud)

Kommentar Notation

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Side 5 af 8

Ydelse

Ydelse – underbegreber

Tilbud

Paragraf

udgående tilbud
støtte til praktiske opgaver i
hjemmet

dagtilbud

y

§ 85 (socialpædagogisk støtte)

botilbud

udgående tilbud
støtte til uddannelse og
beskæftigelse

dagtilbud

y

§ 85 (socialpædagogisk støtte)

botilbud

udgående tilbud
støtte til varetagelse af
forældrerollen

dagtilbud

y

§ 85 (socialpædagogisk støtte)

botilbud

Støttepersonordning

Kontoplansnummer

y

5.32.32.1.013 (§§ 85, 86, 97, 98 og
102 i friplejebolig)

y

5.32.33.1.003 (forebyggende §§ 84, 85
og 102)

y

5.38.50.1.005 (§§ 83-86 og 102 på
længerevarende botilbud)

y

5.38.52.1.005 (§§ 83-86 og 102 på
midlertidig botilbud)

y

5.32.32.1.013 (§§ 85, 86, 97, 98 og
102 i friplejebolig)

y

5.32.33.1.003 (forebyggende §§ 84, 85
og 102)

y

5.38.50.1.005 (§§ 83-86 og 102 på
længerevarende botilbud)

y

5.38.52.1.005 (§§ 83-86 og 102 på
midlertidig botilbud)

y

5.32.32.1.013 (§§ 85, 86, 97, 98 og
102 i friplejebolig)

y

5.32.33.1.003 (forebyggende §§ 84, 85
og 102)

y

5.38.50.1.005 (§§ 83-86 og 102 på
længerevarende botilbud)

y

5.38.52.1.005 (§§ 83-86 og 102 på
midlertidig botilbud)

Kommentar Notation

10.6

10.7

10.8

y

§ 84, stk. 1 (afløsning for ægtefælle, forældre, pårørende i
hjemmet)

y

5.32.33.1.003 (forebyggende §§ 84, 85
og 102)

11.1

tilbud med
myndighedsbeføjelse

y

§ 95, stk. 1, jf. § 84, stk. 1 (udbetalt tilskud til afløsning ved
manglende kommunal forsyning)

y

5.32.32.1.002 (hjælper som modtager
selv antager)

11.2

tilbud med
myndighedsbeføjelse

y

§ 96, stk. 1 (borgerstyret personlig assistance)

y

5.32.32.1.003 (ansættelse af hjælpere)

11.3

y

5.32.32.1.103 (§§ 85, 86, 97, 98 og
102 i friplejebolig)

y

5.38.53.1.004 (kontaktpersonordning
for døvblinde)

y

5.32.32.1.013 (§§ 85, 86, 97, 98 og
102 i friplejebolig)

y

5.38.53.1.003 (ledsageordning)

y

5.38.53.1.003 (ledsageordning)

udgående tilbud
afløsning

borgerstyret personlig
assistance

kontaktperson for døvblinde

udgående tilbud
botilbud

udgående tilbud
ledsageordning

botilbud

tilbud med

y

§ 98 (kontaktperson for døvblinde)

y

§ 97, stk. 1 (ledsageordning)

y

§ 97, stk. 3, jf. § 97, stk. 1 (kommunens ansættelse af ledsager

11.4

11.5

11.6

Side 6 af 8

Ydelse

Ydelse – underbegreber

Tilbud

Paragraf

myndighedsbeføjelse

pasning af pårørende

hjælpemiddel

tilbud med
myndighedsbeføjelse

tilbud med
myndighedsbeføjelse

§ 97, stk. 5, jf. § 97, stk. 1 (kontant tilskud til ansættelse af
ledsager som borgeren selv udpeger)

y

§ 97, stk. 7, jf. § 97, stk. 1 (dækning af udgifter til ledsagerens
befordring m.v.)

y

§ 118, stk. 1 (pasning af nærtstående med handicap eller
alvorlig sygdom)

y

§ 119, stk. 1 (pasning af døende)

y

støtte til boligindretning

støtte til forbrugsgode

5.32.37.1.001 (løn og plejevederlag til
pårørende)

y

5.32.35.1.002 (optiske
synshjælpemidler)

y
y
y

5.32.35.1.003 (arm- og benproteser)

§ 112, stk. 1 (støtte til hjælpemidler)

5.32.35.1.005 (ortopædiske
hjælpemidler)
5.32.35.1.006 (inkontinens- og
stomihjælpemidler)

y

5.32.35.1.007 (andre hjælpemidler
efter § 112)

y

5.32.35.1.008 (it-hjælpemidler)

y

5.32.35.1.001 (støtte til køb af bil mv.)

12.2

y

5.32.35.1.091 (tilbagebetaling
vedrørende støtte til køb af bil)

12.3

y

5.32.35.1.010 (hjælp til boligindretning)

12.4

y

5.32.35.1.093 (tilbagebetaling
vedrørende støtte til boligindretning)

12.5

§ 114, stk. 1, jf. § 114, stk. 4, nr. 3 (tilbagebetaling af lån mv.)

y

§ 116, stk. 1 (indretning af bolig)

y

§ 116, stk. 1, jf. § 116, stk. 6 (tilbagebetaling af lån mv.)

tilbud med
myndighedsbeføjelse

y

§ 113, stk. 1 (hjælp til køb af forbrugsgoder)

y
y

5.32.35.1.008 (it-forbrugsgoder)

udgående tilbud

y
y
y

§ 86, stk. 1 (genoptræning)

y

5.32.32.1.013 (§§ 85, 86, 97, 98 og
102 i friplejebolig)

y

5.38.50.1.005 (§§ 83-86 og 102 på
længerevarende botilbud)

y

5.38.52.1.005 (§§ 83-86 og 102 på
midlertidig botilbud)

y

4.62.82.1.001 (Kommunal

ambulant tilbud
botilbud

§ 85 (ergo- og fysioterapi som del af socialpædagogisk støtte)
§ 102 (ergo- og fysioterapi som del af behandling)

12.1

y

y

tilbud med
myndighedsbeføjelse

11.7

5.32.35.1.004 (høreapparater)

§ 114, stk. 1 (lån til køb af bil)

træning
genoptræning

y

y
tilbud med
myndighedsbeføjelse

Kommentar Notation

som borgeren selv udpeger)

y

støtteredskab

støtte til bil

Kontoplansnummer

12.6

5.32.35.1.009 (forbrugsgoder)

13.1

Side 7 af 8

Ydelse

Ydelse – underbegreber

Tilbud

Paragraf

Kontoplansnummer

Kommentar Notation

vedligeholdelsestræning)

udgående tilbud
vedligeholdelsestræning

ambulant tilbud
botilbud

y
y
y

§ 86, stk. 2 (vedligeholdelsestræning)
§ 85 (ergo- og fysioterapi som del af socialpædagogisk støtte)

y

5.32.32.1.013 (§§ 85, 86, 97, 98 og
102 i friplejebolig)

y

5.38.50.1.005 (§§ 83-86 og 102 på
længerevarende botilbud)

y

5.38.52.1.005 (§§ 83-86 og 102 på
midlertidig botilbud)

y

4.62.82.1.001 (Kommunal
genoptræning og
vedligeholdelsestræning)

y

3.22.17.1.002 (specialpædagogisk
bistand til voksne)

14.1

y

3.30.46 (ungdomsuddannelse for unge
med særlige behov)

14.2

y

Ingen tilknyttet økonomi

15.1

y

Ingen tilknyttet økonomi

16.1

y
y

5.38.53.1.002 (sindslidende)

y

5.32.33.1.002 (tilbud med aktiverende
og forebyggende sigte)

§ 102 (ergo- og fysioterapi som del af behandling)

kompenserende
specialundervisning

dagtilbud

y

Lov om specialundervisning til voksne § 1, stk. 1

ungdomsuddannelse for unge
med særlige behov

dagtilbud

y

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, § 2,
stk. 1, jf. § 1, stk. 1 (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse)

13.2

undervisning

INDSTILLING TIL DET SOCIALE NÆVN
tvangsflytning

tilbud med
myndighedsbeføjelse

y

§ 129, jf. § 131 (optagelse i botilbud uden samtykke)

IKKE-VISITEREDE YDELSER
udgående tilbud

y
y

§ 10

tilbud med
myndighedsbeføjelse

støtte- og kontaktperson

udgående tilbud

y

§ 99

aktiverende/forebyggende
ydelser

ambulant tilbud

y

§ 79, stk. 1

rådgivning

dagtilbud

§ 12

16.2

5.38.53.1.005 (misbrugere og
hjemløse)

16.3
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