
Bekendtgørelse om egenbetaling for midlertidigt ophold i 
boformer efter servicelovens §§ 109 og 110  

   
I medfør af § 163, stk. 3, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 17. august 2017, fastsættes:  

Betaling for midlertidige ophold i boformer efter §§ 109 og 110 i lov om social service  

 
 
§ 1. Egenbetaling for ophold i boformer efter §§ 109 og 110 i lov om social service sker af beboerens arbejdsindtægt, 

pension, kontanthjælp eller anden indtægt.  
Stk. 2. For lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), medregnes 

arbejdsfortjenesten i den personlige indkomst efter regler fastsat af børne- og socialministeren om fremgangsmåden ved 
opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk 
Internationalt Skibsregister.  

 
§ 2. Satsen for egenbetaling for ophold i boformer efter § 109 i lov om social service udgør pr. døgn 84 kr. For ophold i 

boformer efter § 110 i lov om social service udgør satsen for egenbetaling 87 kr. pr. døgn.  
Stk. 2. Indeholdt i egenbetalingen for ophold efter §§ 109 og 110 i lov om social service er betaling for el og varme samt 

betaling for eventuelt medfølgende børn. 
Stk. 3. Boformen kan derudover fastsætte betaling for kost og for andre ydelser, herunder fx tøjvask. Borgeren betaler 

særskilt for disse ydelser direkte til boformen. 
 

§ 3. Niveauet for egenbetaling for ophold i boformer efter §§ 109 og 110 i lov om social service reguleres en gang om året 
pr. 1. januar med pris- og lønudviklingen.  

 
§ 4. Opkrævning af egenbetaling for borgerens ophold i boformer efter §§ 109 og 110 i lov om social service foretages af 

handlekommunen.  
Stk. 2. Betalingen sker fra opholdets begyndelse, og kan efter aftale ske forud for i op til 31 dages ophold.  
 
§ 5. Handlekommunen kan efter ansøgning fra en borger træffe afgørelse om bortfald eller nedsættelse af egenbetalingen. 
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen foretager en konkret og individuel vurdering af, om en borger kan få nedsættelse eller bortfald 

af egenbetalingen. Følgende forhold indgår i vurderingen: 
1) Om borgeren opretholder egen bolig samtidig med, at vedkommende tager ophold på en boform samt 
2) borgerens økonomiske råderum i øvrigt. 
Stk. 3. For borgere uden indtægt sker der bortfald af egenbetalingen i hvert tilfælde, jf. stk. 1. 
Stk. 4. Til beboere, der ikke har en indtægt, fastsætter og udbetaler kommunalbestyrelsen et beløb til personlige 

fornødenheder, indtil der foreligger et indtægtsgrundlag i form af en arbejdsindtægt, pension, kontanthjælp eller anden 
indtægt. 

 
 
 

Ikrafttrædelse m.v. 
 
§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2018.  
 

Børne- og Socialministeriet, den X. X 2017  
 

xxx xxx 
 

/xxx xxx  

 


