
Betalingsloven – hvem skal betale? 
 

Kommunalt tilskud 
 
Kommunen har mulighed for at yde tilskud til den unges ophold. Kommunal støtte kan omfatte 

helt eller delvis tilskud til egenbetalingen. Der er i dag enkelte kommuner, som har afsat særlige 

puljer til dette formål. I forhold til kommunalt tilskud skelnes der mellem de unge – alt efter om 

de er over eller under 18 år. Hvis de er over 18 år vil der være forskel på om eleven i forvejen 

modtager ydelser eller ej. 

 

Unge under 18 år. 
 
For unge under 18 år kan den enkelte kommune frit vælge at yde støtte til et skoleophold. 
Disse unge er ikke omfattet af betalingsloven, og skolen kan hjemtage statslige driftstilskud. 
 
En kommunal støtte kan gives i form af helt eller delvis tilskud til egenbetalingen. Størrelsen af 
egenbetalingen kan variere, idet den enkelte skole efter individuel vurdering, kan vælge at 
nedsætte denne. 

 

Unge på 18 år og derover:  
For denne gruppe skelnes der mellem personer, der:  
1. Ikke modtager ydelser i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsespolitik (LAB) eller Serviceloven   
2. Modtager ydelser i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats: Se betalingsloven på UVM  

 

Ad1. For unge på 18 år og derover, der ikke modtager ydelser i henhold til Lov om aktiv 

beskæftigelsesindsats (LAB) eller Serviceloven kan kommunen vælge at yde støtte til elevens 

deltagelse i et skoleophold. Det kan kommunen gøre som led i en forebyggelsesindsats eller som 

en kvalificering til at påbegynde en ordinær ungdomsuddannelse. Hvis kommunen således 

vælger at sætte tidligt ind, før den unge ender i kontanthjælp, så vil kommunens udgifter til 

opholdet udelukkende være ovenfor omtalte støtte til den enkelte unges skoleophold, idet 

skolen også for denne gruppe kan hjemtage de statslige driftstilskud. 

 

En kommunal støtte kan som for de unge under 18 år omfatte helt eller delvis tilskud 
til egenbetalingen. 

 

Ad 2. For unge, der modtager ydelser i henhold til LAB eller Serviceloven skal kommunen 
afholde den fulde betaling for opholdet, idet skolen ikke kan hjemtage taxametertilskud i 
disse tilfælde. 
 
Kommunens betaling her omfatter således både det statslige taksttilskud til skolen og 
elevens egenbetaling efter reglerne i betalingsloven.  
 

Valg om frasigelse af kontanthjælp   

Den unge kan vælge, at frasige sig kontanthjælp og vil dermed ikke længere være omfattet af 

Betalingsloven. Med andre ord kan skolen hjemtage statstilskud til den pågældende. 

Kommunen kan i dette tilfælde vælge at yde støtte til egenbetaling til dennes ophold uden at 

Betalingsloven træder i kraft. Endelig understreges det, at kommunen ikke har hjemmel til at 

yde tilskud til lommepenge.  

https://uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/regulerede-institutioner/tilskud-til-institutioner/tilskudsformer/betalingsloven

