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Socialministeriet 

Holmens Kanal 22 

1016 København K 

 

Att.: Lone Larsen 

18. november 2013 

 

Høringssvar fra Selveje Danmark vedr. bekendtgørelse om 

Tilbudsportalen og bekendtgørelse om revision af regnskaber for 

private tilbud mv. 

 

Hermed følger Selveje Danmarks bemærkninger til bekendtgørelse om 

Tilbudsportalen samt bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud 

omfattet af lov om socialtilsyn.   

 

Bemærkninger til bekendtgørelse om Tilbudsportalen 

 

Kapitel 2, indberetning 

Indberetning til Tilbudsportalen sker via socialtilsynet, kommunalbestyrelsen eller 

regionsråd. I forhold til den første indberetning knyttet til godkendelsen giver det 

god mening, da det hermed sikres, at det kun er godkendte tilbud der findes på 

Tilbudsportalen. 

 

Administrativ lettelse gennem egen indberetning. 

 

Efter bekendtgørelsens § 7, skal der ske en løbende indberetning i forhold til de 

oplysninger der specifikt oplistes, herunder ledige pladser og takster. Det foreslås, at 

det godkendte tilbud gives adgang til selv at foretage løbende indberetninger til 

Tilbudsportalen, hermed kan det sikres, at f.eks. oplysninger om ledige pladser hele 

tiden er opdaterede. 

 

Der synes ikke at være nogen grund til at opdateringer af den karakter skal ske via 

socialtilsynet, kommunalbestyrelsen eller regionsrådet. Det vil således kunne udgøre 

en administrativ lettelse, hvis ændringer kan indberettes direkte af det berørte tilbud. 

 

Årsrapporten 

 

En række tilbud skal jf. lov om socialtilsyn § 12, stk. 3, årligt udarbejde en rapport om 

det enkelte tilbud. Med henblik på at leve op til bekendtgørelsens intention 

gennemskuelighed bør der være mulighed for at årsrapporten lægges op på 

Tilbudsportalen. 
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Andre kvalitative informationer 

 

§ 7 i bekendtgørelsen oplister de elementer, det enkelte tilbud har krav på fremgår af tilbudsportalen. Der 

savnes, at oplistningen også omfatter resultatet af de kvalitative vurderinger, der løbende gennemføres af 

tilsynet. Det vil være en forudsætning for at formålet som det er beskrevet i bekendtgørelsens § 1, nr. 1 – 

5, kan nås. 

 

Kapitel 3, stikprøvekontrol 

 

Efter § 10, stk. 3 og 4, kan Socialstyrelsen som et led i sin kontrol med oplysningerne på tilbudsportalen 

anmode den indberettende myndighed om at bringe indberetningerne i orden. Sker det ikke kan dette 

forhold markeres på det enkelte tilbud. 

 

Det virker helt urimeligt, at den indberettende myndigheds undladelse af at bringe en evt. fejlagtig 

indberetning i orden, kan føre til en markering i forhold til det enkelte tilbud. Det er slet ikke sikkert, at 

det berørte tilbud er klar over problemstillingen, og en markering kan være en alvorlig hindring i forhold 

til kommunernes anvendelse af tilbuddet. Det må derfor som minimum være et krav, at det berørte tilbud 

af Socialtilsynet er blevet gjort bekendt med problemstillingen, og derefter har haft en chance for selv at 

rette op på indberetningsfejlen. 

 

Bemærkninger til bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud omfattet af 

lov om socialtilsyn 

 

Manglende krav til revisionen af offentlige tilbud. 

 

Helt indledende skal det bemærkes, at bekendtgørelsen kun omhandler private tilbud. Dette er meget 

problematisk. 

 

Der bør også stilles krav til den revision, der gennemføres i forhold til offentlige tilbud. Det følger for 

eksempel af bekendtgørelse om tilbudsportalen § 7, stk. 2, at taksterne knyttet til kommunale og regionale 

tilbud skal påføres en revisionspåtegning, ligesom det generelt skal anføres, at hele intentionen bag en 

stor del af reformen handler om gennemsigtighed og reel sammenlignelighed. 

 

Selveje Danmark er naturligvis bekendt med at offentlige driftsinstitutioner revideres anderledes end ikke 

offentlige tilbud. Det betyder imidlertid ikke, at der ikke kan stilles helt tilsvarende krav til den revision 

der foregår i det offentlige. Undtages de offentlige tilbud fra de krav der følger af bekendtgørelse om 

revision af regnskaber for private tilbud omfattet af lov om socialtilsyn, vil det fører til en skævvridning af 

konkurrencen og en risiko for, at ønsket om gennemsigtighed og sammenlignelighed ikke nås. 

 

Selveje Danmark bemærker yderligere, at man netop har taget stilling til situationen i det offentlige, bla. 

ved at friholde offentlige tilbud at anvende nøgletallet ”Soliditetsgrad” jf. udkast til bekendtgørelse om 

socialtilsyn § 11, stk. 2.  

 

Der bør derfor, stilles helt tilsvarende krav til revisionen af offentlige tilbud som de krav, der stilles til ikke 

offentlige tilbud, med de undtagelser der i øvrigt følger af lovgivningen som f.eks. § 11, stk. 2.  

 

Dette udgør Selveje Danmarks bemærkninger til de udsendte udkast til bekendtgørelser. 

 

Med venlig hilsen 

 

Jon Krog 

Selveje Danmark 


