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Benævnelse: Borgers betaling for ophold på herberg og krisecenter 

Hjemmel: Servicelovens §§ 109 og 110 og § 163 om betaling for midlertidige 
ophold. 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen* 

Prisfastsættelsesprincip: Den samlede opkrævning for ophold på krisecenter og herberg skal ske 
under hensyntagen til Socialudvalgets beslutning den 20. januar 2021 
om borgerens månedlige minimumsrådighedsbeløb. 

Kalkulationsprincip:  Opkrævning for ophold: Se ovenfor.  
Opkrævning for kost: Beregnes lokalt på de enkelte tilbud på baggrund 
af tilbuddets faktiske udgifter, under hensyntagen til borgerens 
betalingsevne (jf. vejledning om botilbud til voksne, nr. 9031 af 14. januar 
2021). 
 

Opkrævning af egenbetaling kan nedsættes, hvis borgeren har mindre 
end det minimumsrådighedsbeløb Socialudvalget har fastsat, efter 
betaling af faste udgifter og øvrige nødvendige udgifter til at fastholde 
uddannelse og arbejde.  

Bemærkninger: Opkrævning for ophold dækker over en persons ophold pr. døgn, og 
bliver ikke nedsat hvis man er to personer på samme værelse. Dog 
dækker opkrævningen for ophold medfølgende børn uanset hvor 
mange børn der følger med den voksne og uanset hvor mange værelser 
der bliver brugt pr. voksen.  
 
Ved siden af opholdsbetaling kan der kun opkræves egenbetaling for 
madordning og et mindre beløb for tøjvask. Opkrævningen herfor 
beregnes lokalt. Alle andre ydelser er en del af et ophold på et herberg 
eller et krisecenter.  
 
Opkrævning af egenbetaling frafalder, hvis man sideløbende med 
opholdet på et krisecenter har faste udgifter til egen husholdning.  
 
Hvis man ingen indkomst har i en kortere periode, kan der (jf. vejledning 
om botilbud mv. til voksne nr. 9096 af 21/02/2018) udbetales et beløb i 
lommepenge. I Københavns Kommune er dette beløb sat til 80 kr. pr. 
voksen og 40 kr. pr. barn pr. dag.  
 
Betaling for ophold gælder både, hvis man bor på et tilbud i Københavns 
kommune eller et tilbud, som ikke er beliggende i København. 

* Taksten for ophold bliver (jf. Lov om egenbetaling – LBK 1244 af 13. november 2017) fastsat af Social- og 
Ældreministeriet efter Bekendtgørelse om egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter Servicelovens §§ 109 
og 110. Beløbene reguleres én gang årligt med pris- og lønfremskrivningen. 
 

 Takst (løbende p/l) 
Beløb i 2021 

(kr.) 
Beløb i 2022 

(kr.) 
Beløb i 2023 

(kr.) 

Delindtægt 
i 2023 

(mio. kr.) 

1. Krisecenter – ophold / pr. døgn 89 91 93* 12,1 mio. kr. 

2. Herberg – ophold / pr. døgn 93 94 96* 4,5 mio. kr. 

3. Morgenmad / pr. dag Beregnes lokalt Beregnes lokalt Beregnes lokalt 

5,6 mio. kr. 4. Frokost / pr. dag Beregnes lokalt Beregnes lokalt Beregnes lokalt 

5. Aftensmad / pr. dag Beregnes lokalt Beregnes lokalt Beregnes lokalt 

Total 
Samlet indtægt fra 
ovenstående takster (mio. kr.) 

21,3 mio.kr. 21,7 mio. kr. 22,2 mio. kr. 
22,2 mio. 

kr. 
* Satserne er fastsat af Social- og indenrigsministeriet. Satser for 2022 bliver først publiceret i december 
2021. De angivne beløb er derfor de forventede satser.  
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Benævnelse: 
Borgers betaling for ophold på midlertidige botilbud § 107 på området 
for handicap, udsatte og sindslidelser 

Hjemmel: Servicelovens § 107 og § 163 om betaling for midlertidigt ophold LBK 
1387 af 12. dec. 2006 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen* 

Prisfastsættelsesprincip: Borgerens udgift til bolig beregnes ud fra borgerens andel af 
botilbuddets samlede driftsudgifter, dog under hensyntagen til, at den 
samlede månedlige udgift ikke må overstige en månedlig leje i en 
sammenlignelig almen lejlighed i København. 
 
Den samlede opkrævning for ophold på et midlertidigt botilbud skal 
endvidere ske under hensyntagen til Socialudvalgets beslutning den 20. 
januar 2021 om borgerens månedlige minimumsrådighedsbeløb. 

Kalkulationsprincip:  Opkrævning for ophold: Se ovenfor.  
Opkrævning for valgfrie ydelser: Ved siden af opholdsbetalingen kan der 
opkræves egenbetaling for valgfrie ydelser**. Takster for valgfrie 
beregnes efter udgifterne på det enkelte tilbud, og derfor er der ikke 
angivet konkrete takster nedenfor. 
 
Den samlede opkrævning af borgerens egenbetaling for ophold kan 
nedsættes, hvis borgeren har mindre end det 
minimumsrådighedsbeløb Socialudvalget har fastsat, efter betaling af 
faste udgifter og øvrige nødvendige udgifter til at fastholde uddannelse 
og arbejde. 

Bemærkninger: Det bemærkes at takstkataloget for 2023 er foreløbigt, idet 
Socialforvaltningen, som følge af Intern Revisions Revisionsberetning 
for Regnskab 2021, er ved at udarbejde et nyt beregningsgrundlag og 
genberegne takster på de valgfrie ydelser. Opdaterede takster og et 
opdateret takstkatalog for 2023 vil blive forelagt Socialudvalget, 
Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen inden udgangen af 
2022. 
 
Den beregnede sats er individuel og dækker altid over en persons 
ophold pr. døgn.  
 
Der betales for kost, men det afhænger også af borgerens økonomiske 
situation ved en individuel vurdering, og betalingen bliver nedsat, i 
henhold til borgerens økonomiske situation.  
 
Betaling for ophold gælder både hvis man bor på et tilbud i Københavns 
kommune og for tilbud udenfor kommunen.  

* Den samlede opkrævning for ophold på et midlertidigt botilbud skal ske under hensyntagen til Socialudvalgets 
beslutning den 20. januar 2021 om borgerens månedlige minimumsrådighedsbeløb. 
** Valgfrie ydelser dækker over følgende ydelser, som botilbud stiller til borgerens rådighed, men som borgeren selv 
kan vælge til eller fra: Rengøringsartikler, Toiletartikler, Vinduespolering, Vask, Leje og vask af linned, Madservice og 
Madservice med praktisk bistand.  
 

 Takst 
Beløb i 

2021 
(kr.) 

Beløb i 
2022 
(kr.) 

Beløb i 
2023 
(kr.) 

Delindtægt i 
2023 

(mio. kr.) 

1. Midlertidigt botilbud – ophold Individuelt Individuelt Individuelt 5,6 mio. kr. 

2. Valgfrie ydelser Individuelt Individuelt Individuelt 0,9 mio. kr. 

Total 
Samlet indtægt fra ovenstående takster 
(mio. kr.) 

6,3 mio.kr. 6,3 mio. kr. 6,5 mio. kr. 6,5 mio. kr. 
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Benævnelse: 
Borgers betaling for ophold på botilbud § 108 for borgere med 
handicap, sindslidelser og udsatte voksne 

Hjemmel: Servicelovens § 108 og § 163 om betaling for ophold på botilbud 

Fastsættes af: Borgerrepræsentationen* 

Prisfastsættelsesprincip: Individuel beregning på baggrund af tilbuddets udgifter og borgernes 
indkomst. 

Kalkulationsprincip:  Opkrævning for ophold: Se ovenfor.  
Opkrævning for valgfrie ydelser**: Opkrævning for valgfrie ydelser 
beregnes efter udgifterne på det enkelte tilbud, og derfor er der ikke 
angivet konkrete takster nedenfor. 
 

Bemærkninger: Det bemærkes at takstkataloget for 2023 er foreløbigt, idet 
Socialforvaltningen, som følge af Intern Revisions Revisionsberetning 
for Regnskab 2021, er ved at udarbejde et nyt beregningsgrundlag og 
genberegne takster på de valgfrie ydelser. Opdaterede takster og et 
opdateret takstkatalog for 2023 vil blive forelagt Socialudvalget, 
Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen inden udgangen af 
2022. 
 
Opkrævning af egenbetaling af ophold  kan nedsættes, hvis borgers 
indtægt er meget lav.  
 
Betaling for ophold gælder både hvis man bor på et tilbud i Københavns 
kommune eller på et tilbud udenfor kommunen. 

* Taksten for ophold bliver fastsat i overensstemmelse med Lovbekendtgørelse 1387 af 12. dec. 2006 om betaling for 
ophold på § 108. 
** Valgfrie ydelser dækker over følgende ydelser, som botilbud stiller til borgerens rådighed, men som borgeren selv 
kan vælge til eller fra: Rengøringsartikler, Toiletartikler, Vinduespolering, Vask, Leje og vask af linned, Madservice og 
Madservice med praktisk bistand.  
 

 Takst 
Beløb i 2021 

(kr.) 
Beløb i 2022 

(kr.) 
Beløb i 2023 

(kr.) 

Delindtægt i 
2023 

(mio. kr.) 

1. Husleje Individuelt Individuelt Individuelt 15,0 mio. kr. 

2. El og varme Individuelt Individuelt Individuelt 5,2 mio. kr. 

4. Valgfrie ydelser Individuelt Individuelt Individuelt 35,3 mio. kr. 

Total 
Samlet indtægt fra ovenstående 
takster (mio. kr.) 

54,1 mio.kr. 54,1 mio. kr. 55,5 mio. kr. 55,5 mio. kr. 

 
 


