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1790 København V. 

 

 

 

10. oktober 2007 

 

Vedrørende socialministeriets bekendtgørelse nr. 683 af 20. juni 2007 

om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud 

 

I brev af 6. september 2007 har LOKK stillet følgende spørgsmål: 

 

1. Er det lovligt, at en takst gradueres efter en brugers forbrug af plad-

ser/værelser 

2. a) Kræver refusionsydelserne, at alle takster henføres under voksen-

brugerens navn og CPR-nr. b) Kan taksten opsplittes dels til voksne, 

dels til det medfølgende barn. 

 

 

Derudover anmoder LOKK om en fortolkning af udtrykket ”tilbud”. 

 

Ad spørgsmål 1 

Socialministeriet har ikke fastsat regler om, hvorvidt et krisecenter skal fast-

sætte en takst for et værelse eller et hoved. Reglerne i Socialministeriets 

bekendtgørelse nr. 683 af 20. juni 2007 om omkostningsbaserede takster for 

kommunale tilbud fastsætter alene regler om, at taksten skal fastsættes for 

det enkelte tilbud eller for typen af tilbud, jf. § 2, og at takstberegningen skal 

ske med udgangspunkt i alle tilbuddets gennemsnitlige langsigtede omkost-

ninger, jf. § 3, samt visse særlige omkostninger for kvindekrisecentre og 

forsorgshjem, jf. § 3, stk. 3. 

 

Fortolkning af udtrykket ”tilbud” 

Bekendtgørelsen om takster gælder kun for kommunale tilbud. Kommunale 

tilbud er tilbud, som ejes og drives af kommunen. Det vil sige, at begrebet 

ikke omfatter tilbud, som er etableret i privat regi som fond (selvejende insti-

tution) eller i en anden privatretlig organisationsform. En selvejende institu-

tion er også privat, selv om kommunen har en overenskomst med den. Det 

afgørende er organisationsformen – kommunal eller privatretlig. 

  

For regionale tilbud fastsættes taksterne i forbindelse med rammeaftalen 

mellem regionen og kommunerne ud fra den samlede udgift, regionen har til 

tilbuddet. 

 

For private tilbud vil de økonomiske vilkår fremgå af den aftale, der indgås 

mellem det offentlige og det private tilbud.  

 

Ad spørgsmål 2 a) 
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Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1391 af 12. december 2006 om statsre-

fusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Socialministeri-

ets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og 

Integrations og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders ressortom-

råder fastsætter kravene til, hvorledes kommuner og regioner hjemtager 

statsrefusion. Det fremgår ikke heraf, at takster på krisecentre skal henføres 

til brugernes cpr. nr. eller navn.  

 

Revisionen i den kommune, der driver krisecentret efterprøver, at der fore-

ligger oplysninger om, hvilken kommune brugerne kommer fra. Ønsker en 

kvinde med ophold på et krisecenter at være anonym, må hun over for cen-

trets leder dokumentere eller i det mindste oplyse, hvilken kommune, hun 

kommer fra. For at sikre et ønske om anonymitet samt sikre et korrekt 

grundlag for udskrivning af regninger til kommunerne, er det tilstrækkeligt, 

at oplysningerne kan efterprøves af revisionen.  

 

På det grundlag sendes takstbaserede regninger til betalingskommunerne. 

 

Ad spørgsmål 2 b) 

Barnets ophold på et krisecenter opstår i medfør af moderens ophold. Der er 

derfor tale om én samlet ydelse. Driftsudgifterne (vand, varme, el, mad, løn-

udgifter mm.) for børns ophold indregnes derfor i krisecentrenes gennem-

snitlige langsigtede omkostninger.  

 

Foruden driftsudgifter til børnenes ophold på et krisecenter (som indregnes i 

taksten for ophold på krisecenter) kan handlekommunen have udgifter for-

bundet med, at børnene ofte kan have brug for særlig støtte under opholdet, 

jf. servicelovens regler herom. Handlekommunen udarbejder særskilte tak-

ster herfor i det omfang, at støtten er omfattet af takstbekendtgørelsen. 

 

Det skal i øvrigt bemærkes, at Tilbudsportalen alene er et redskab til at skabe 

et landsdækkende overblik over de tilbud, som eksisterer på det sociale om-

råde. Reglerne om Tilbudsportalen regulerer ikke, hvordan takster for tilbud 

skal beregnes.  

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Peter Juul 


