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Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om Tilbudsportalen 

Overordnede bemærkninger 

Selveje Danmark har modtaget et udkast til bekendtgørelse om Tilbudsportalen i høring fra Børne- og 

Socialministeriet. Selveje Danmark har med interesse læst udkastet og stiller sig overordnet positivt til 

ændringerne.  

 

Selveje Danmark er positivt indstillet over for, at bekendtgørelsen er med til at øge overskueligheden 

på Tilbudsportalen, så længe det ikke sker på bekostning af gennemskueligheden i oplysningerne.  

 

Selveje Danmark har nedenstående specifikke kommentarer til udkastet til bekendtgørelsen såvel som 

til Bilag 1: Oplysninger på Tilbudsportalen for sociale tilbud. 

 

Specifikke bemærkninger 

Vedr. § 15 stk 4 

Selveje Danmark finder det positivt, at der nu indføres et krav om, at Socialstyrelsen i forbindelse med 

indberetningen af en markering i Tilbudsportalen skal anføre de forhold, der begrunder markeringen. 

Selveje Danmark mener, at det understøtter gennemsigtigheden på portalen og tilbuddenes 

retssikkerhed, at det bliver synligt for portalens brugere, hvad der er årsagen til markeringen.  

 

Vedr. Bilag 1 - Oplysninger på Tilbudsportalen for sociale tilbud  

Vedr. punkt 38-41 om udrednings- og målemetoder 

Selveje Danmark finder det positivt, at tilbuddene fortsat har mulighed for at beskrive deres 

målemetode, såfremt de anvender en ”anden udredningsmetode”, end en af dem, der er oplistet. 

Muligheden for at beskrive sin egen målemetode er med til at sikre tilbuddenes mulighed for også på 

Tilbudsportalen at fremvise og markedsføre deres særlige tilgang. På den måde understøtter 

Tilbudsportalen tilbuddenes metodefrihed og forskellighed. 

 

Vedr. punkt 45 om akkrediterings- el. kvalitetsrapporter, brugerevalueringer el. effektevalueringer 

Selveje Danmark finder det positivt, at det er muligt for tilbuddene at uploade akkrediterings- eller 

kvalitetsrapporter, brugerevalueringer eller effektevalueringer. Selveje Danmark ønsker dog, at 

information om netop kvalitet, effekt og brugerevaluering får en langt mere fremtrædende rolle på 

Børne- og Socialministeriet 

Holmens Kanal 22 
1060  København K  

Att: Louise Petersen, lupe@sm.dk. Kopi til jurint@sm.dk 
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Tilbudsportalen, så portalen i videre omfang understøtter konkurrencen på kvalitet og effekt, sådan 

som det fremgår af §1 om Tilbudsportalens formål.  

 

Vedr. punkt 108 om månedlig husleje 

Det bør fremgå på Tilbudsportalen med tydelighed, at der er tale om en gennemsnitlig husleje. 

Desuden bør tilbuddene have mulighed for at markere på portalen, hvis der er stor forskel på 

størrelsen tilbuddets enkelte lejligheder/værelser. På den måde får tilbuddet mulighed for at fortælle, 

at der er et stort spænd i den månedlige husleje afhængig af lejligheden/værelsets størrelse. Såfremt 

tilbuddene ikke får mulighed for at markere, at der er tale om et stort spænd i den månedlige husleje, 

vil oplysningen om den månedlige husleje ikke være til ret stor hjælp for sagsbehandlere og andre 

brugere af portalen, da oplysningen ikke vil sige ret meget om den relle udgift til månedlig husleje. 

 

Vedr. punkt 113 om tilføjelse af takstniveauer 

Selveje Danmark mener ikke, der bør indsættes en grænse for, hvor mange takstniveauer, der kan 

vælges, men at det overlades til det enkelte tilbud selv at angive, hvor mange takstniveauer tilbuddet 

reelt har. Et på forhånd fastlagt antal takstniveauer begrænser tilbuddene unødvendigt ved at stå i 

modsætning til, hvad tilbuddet evt. reelt leverer. 

 

Vedr. punkt 166 om kompetencer (og punkt 171-172) 

Selveje Danmark mener, det er for vidtgående og for uklart at kræve oplysninger om 

bestyrelsesmedlemmernes kompetencer, for hvad dækker betegnelsen kompetencer over? 

Kompetencer er et langt mere udefinerbart end f.eks. erhvervserfaring eller uddannelsen, som 

forholdsvis let kan beskrives og evt. dokumenteres. Selveje Danmark foreslår derfor at begrebet 

kompetencer erstattes af en kort beskrivelse af bestyrelsesmedlemmets erhvervserfaring og 

uddannelse. Samme kritik gør sig gældende i forhold til punkt 171 og 172. 

 

Afsluttende bemærkninger 

Selveje Danmark har ikke yderligere kommentarer. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kåre Skarsholm 

Politisk konsulent, Selveje Danmark 

Mail: ksk@selveje.dk 

Mobil: 41 87 08 04 


