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8. december 2014

Høringssvar til udkast til bekendtgørelser efter lov om registrede socialøkonomiske
virksomheder.
Selveje Danmark har gennemgået forslaget til bekendtgørelser efter lov om registrede
socialøkonomiske virksomheder og har i den forbindelse følgende gererelle bemærkninger:
Tilsynskompetence
Helt overordnet er det positivt, at bekendtgørelsen klart beskriver hvilke kompetencer, der ligger i
Erhvervsstyrelsen. Det skal dog bemærkes, at der allerede i dag hersker nogen tvivl omkring
tilsynskompetencen på området. En stor gruppe af de potentielle registrerede socialøkonomiske
virksomheder vil tilhøre gruppen af undtagelsesfonde. Det vil sige organisationer, der egentlig er
omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, men som samtidig er udtaget fra loven jf. lov om
erhvervsdrivende fonde § 3, stk. 1, nr. 3 og 4
De socialøkonomiske virksomheder leverer typisk en række ydelser under serviceloven, og er som
sådan omfattet af reglerne omkring socialtilsyn. Af lov om socialtilsyn fremgår følgende:
Tilbud oprettet som fonde
§ 15. For tilbud etableret som fonde, der er undtaget fra lov om fonde og visse foreninger og lov om
erhvervsdrivende fonde, skal godkendelsen angive, at opholdsstedet, botilbuddet eller behandlingstilbuddet er lovligt
etableret som fond i henhold til lov om social service.
Stk. 2. Socialtilsynet godkender vedtægterne for tilbud oprettet som fonde.
Stk. 3. Vedtægterne kan godkendes, hvis der er en klar adskillelse mellem stifterens økonomi og fondens økonomi,
og hvis socialtilsynet vurderer, at vedtægternes regler om anvendelse af fondens formue ved ophør er i
overensstemmelse med fondens formål.
Stk. 4. Væsentlige vedtægtsændringer og opløsning af fonden skal godkendes af Civilstyrelsen.
Stk. 5. Socialtilsynets tilsyn med tilbud, der er oprettet som fonde, der er undtaget fra lov om fonde og visse
foreninger, omfatter tilsyn med,
1) om fondens økonomiske dispositioner er i overensstemmelse med vedtægterne og med grundlaget for godkendelsen,
og
2) om fonden efterlever lovgivningens krav om regnskabsaflæggelse og revision.
Stk. 6. Socialtilsynet underretter Civilstyrelsen, jf. stk. 4, om ophør af et tilbud etableret som fond.
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Som det kan ses, tillægges socialtilsynet her en række konpetencer overfor de socialøkonomiske
virksomheder, der er omfattet af socialtilsynets tilsyn.
Det bør afklares præcis hvem der har tilsynskompetencen – det gælder i særlig grad kompetencen til at
godkende vedtægtsændringer, sammenlægninger og andre centrale organisatoriske ændringer, der
forudsætter en myndighedsgodkendelse, og hvor en unødig forsikrelse pga. tvivl om
myndighedskompetence kan være økonomisk meget byrdefuld.
Afklaringen skal naturligvis også gennemføres generelt således, at der ikke kommer til at herske tvilv
om, hvilken myndighed der er kompetent.
Anvendelsesområdet
Under overskriften anvendelsesområdet beskrives erhvervsstyrelsens kompetence. Her kobles
tilsynskompetencen op på, at de socialøkonomiske virksomheder er fonde eller lignende selvejende
institutioner.
Der vil være en række socialøkonomiske virksomheder, der ikke er omfattet af den afgrænsning. Det
gælder for eksempel socialøkonomiske virksomheder oprettet som anpartsselskaber, typisk af en
anden socialøkonomisk virksomhed (moderselskabet). Det skal sikres, at der ikke er socialøkonomiske
virksomheder, der falder uden for Erhvervsstyrelsens tilsynskompetence, blot fordi de ikke er oprettet
som fonde.
Specifikke bemærkninger
Bekendtgørelse om registrering §§ 7, 11 og 16
I §§ 7 og 11 omtales et gebyr. Af § 16, fremgår, at registreringen er gebyrfri. Det anbefales at fjerne
ordet ”gebyr” i §§ 7 og 7, for at undgå tvivl om, hvorvidt der knyttet til registreringen er et gebyr.
Det var bemærkningerne til lovforslaget fra Selveje Danmark

Med venlig hilsen
Jon Krog
Branchedirektør
Selveje Danmark
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