Refusion i forbindelse med § 109- og § 110-boformer
(Spørgsmål fra revisor, marts 2015)
Spørgsmål
Hvilke udgifter til § 109- og § 110-boformer kan henføres til udgifter til bistand-, støtte-,
beskæftigelses- og aktivitetstilbud, og heraf mulighed for refusion efter bekendtgørelse nr.
1345 af 12. december 2014, jf. § 5, stk. 3?
Svar
I forhold til spørgsmålet om, hvilke udgifter til § 109- og § 110-boformer, der kan henføres til
udgifter til bistand-, støtte-, beskæftigelses- og aktivitetstilbud mv., jf. servicelovens § 177,
nr. 5, vurderer vi, at kommunalbestyrelsen som led i det midlertidige ophold skal tilbyde
omsorg og støtte til kvinder, der tager ophold på en § 109-boform og aktiverende støtte,
omsorg og efterfølgende hjælp til personer, der tager ophold på en § 110-boform.
Disse ydelser indgår således som en integreret del af opholdet og skal derfor indregnes i den
takst, en kommune skal betale for sin borgers ophold i botilbuddet, og taksten skal fremgå af
Tilbudsportalen.
Såfremt en kommune finder, at en borger med ophold i en § 109- eller § 110-boform har
behov for yderligere støtte eller ydelser, der ikke er omfattet af taksten, kan
kommunalbestyrelsen ud fra en vurdering af borgerens konkrete behov, træffe afgørelse
herom.
Der vil da være tale om en kommunal visiteret ydelse, som kommunen betaler for, også
selvom det er personalet i boformen, der rent faktisk leverer den af kommunalbestyrelsen
besluttede støtte og hjælp. Skal en borger ydes støtte ud over det, der indgår som en
integreret del af opholdet i det pågældende § 109- eller § 110-tilbud og som dermed er
indeholdt i den udmeldte takst for tilbuddet, er det således kommunalbestyrelsen i borgerens
handlekommune, der træffer afgørelse herom.
Sådanne udgifter vil ikke kunne anmeldes til refusion efter servicelovens § 177, nr. 5.
Vi vurderer også, at det af pkt. 398-399 i vejledning nr. 73 af 3. oktober 2006 om
retssikkerhed og administration på det sociale område fremgår, at kommuners udgifter til
tolkebistand, der er et nødvendigt led i en i øvrigt refusionsberettigende foranstaltning kan
anmeldes til refusion efter samme regler, som gælder for foranstaltningen.
Endelig vurderer vi, at råd og vejledning kan anmeldes til refusion, såfremt det er en
integreret den af opholdet. Såfremt det ydes af kommunen, som en ydelse ud over det, som
indgår som en integreret del af opholdet, kan det ikke anmeldes til refusion.

