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Høringssvar vedr. bekendtgørelser om henholdsvis socialtilsyn og
Tilbudsportalen

Overordnede bemærkninger
Selveje Danmark har den 9. mars modtaget udkast til bekendtgørelser om henholdsvis socialtilsyn og
Tilbudsportalen. Selveje Danmark har med interesse læst udkastene og tilslutter sig overordnet begge
udkast til bekendtgørelserne.
Specifikke bemærkninger til udkast til bekendgørelse om socialtilsyn
§2 vedr. ansøgning om godkendelse
Selveje Danmark tilslutter sig kravet om, at ansøgning om godkendelse af tilbud skal indgives til
socialtilsynet ved anvendelse af den digitale løsning. Dog mener Selveje Danmark, at det bør fremgå af
bekendtgørelsen, at et tilbud kan få vejledning til udfyldelsen af ansøgningen, hvis tilbuddet måtte
have behov for dette.
Vedr. bilag 1: Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud
Selveje Danmark finder det positivt, at kvalitetsmodellen med forslaget forholder sig til, hvorvidt
tilbuddet understøtter borgernes aktive deltagelse på sociale medier. Sociale medier spiller en
væsentlig rolle i forhold til at kommunikere med andre, kunne deltage sociale aktiviteter og udvikle
netværk. Derfor er det kun naturligt, at borgerne lærer at begå sig i en digital verden.
Seleveje Danmark finder det videre positivt, at bekendtgørelsen med ændringen af kvalitetsmodellen
forpligter tilbuddene til at understøtte borgerens hensigtmæssigt færd på sociale medier.
Uhensigtsmæssig adfærd på sociale medier kan hurtigt få store konsekvenser for borgeren, da
interaktioner på sociale medier hurtigt bliver spredt og kan have negative konsekvenser for borgerens
trivsel. Selveje Danmark tilslutter sig derfor, at passussen om sociale medier både indgår i temaet
’selvstændighed og relationer’ og i temaet om ’sundhed og trivsel’
Afsluttende bemærkninger
Selveje Danmark har ikke yderligere bemærkninger til udkast til bekendgørelse om socialtilsyn.
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Specifikke bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om Tilbudsportalen
§2 vedr. digital indberetning
Selveje Danmark tilslutter sig kravet om, at tilbud skal indberette efterspurgte oplysninger via den
digitale selvbetjeningsløsning, som Social- og Indenrigsministeriet stiller til rådighed. Selveje
Danmark mener dog, at det bør fremgå af bekendtgørelsen, at et tilbud kan få vejledning i bruge af den
digitale selvbetjeningsløsning, hvis tilbuddet måtte have behov for dette.
§ 5 vedr. indberetning af oplysninger for tilbud ikke omfattet lov om socialtilsyn
Selveje Danmark mener, at det er en positiv præcisering, at tilbud efter lov om social service, der ikke
er omfattet af § 4, stk. 1 i lov om socialtilsyn, selv indberetter oplysninger om tilbuddet til
Tilbudsportalen. Den tidligere ordning, hvor det kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, har haft
forpligtelsen til at indberette oplysinger på vegne af tilbuddet, har været unødigt omstændelig og
langsommelig.
§ 5 stk. 4 vedr. socialtilsynets godkendelse af oplysninger, som tilbuddet har indberettet, for tilbud
hvor kommunalbestyrelsene eller regionsråd har uddelegeret tilsynsopgaven til socialtilsynet
Selveje Danmark mener i lighed med ovenstående pointe, at det kun er positivt og hensigtsmæssigt, at
socialtilsynet får kompetence til at godkende oplysninger, som et tilbud har indberettet til
Tilbudsportalen, inden oplysningerne offentliggøres, hvis en kommunalbestyrelse eller regionsråd har
delegeret sin tilsynskompetence til socialtilsynet.
§ 6 stk 1 vedr. indberetning om friplejeboliger til Tilbudsportalen
Selveje Danmark finder det positivt, at det er leverandøren af friplejeboligen, der indbretter
oplysninger om den enkelte friplejebolig og ikke kommunen. Den foreslåede ordning er mindre
omstændelig end den tidligere, hvor beliggenhedskommunen skulle indberette oplysningerne om
friplejeboliger på vegne af friplejeboligleverandøren.
Vedr. bilag 1 om oplysninger, som sociale tilbud skal indberette på Tilbudsportalen
Vedr. oplysningsnummer 6:
Selveje Danmark er positiv over, at det nu gøres valgfrit, hvorvidt et tilbud skal offentliggøre sin
adresse på Tilbudsportalen. En række tilbud omfattet socailtilsyn har væsentlige beskyttelseshensyn at
tage i forhold til de borgere, der har fået ophold på tilbuddet f.eks. i forhold til en voldsmand. Det er
derfor meget positivt og på høje tid, at kravet om offentliggørelse af tilbuddets adresse ophæves.
Vedr. oplysningsnummer 19, 20, 25, 26, 88 og 89
Selveje Danmark bifalder frafaldet af krav om indberetning vedr. oplysningsnummer 19, 20, 25, 26
med samme begrundelse som ovenstående under bemærkningerne til oplysningsnummer 6.
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Vedr. oplysningsnummer 74
Selveje Danmark finder det positivt, at det bliver præciseret, at der er tale om sygefraværsdage, da
netop sygefravær ofte giver en indikation på medarbejdertrivslen i en organisation.
Afsluttende bemærkninger
Selveje Danmark mener i øvrigt at oplysningnummer 122-147 bør offentliggøres, så Tilbudsportalen
kan leve op til sit formål, nemlig at:
”1) at sikre sammenlignelige og gennemskuelige oplysninger om de registrerede tilbud og plejefamilier,
herunder om tilbuddenes og plejefamiliernes målgrupper, metoder, økonomi herunder takster,
resultater samt om tilsynet med tilbuddene og dermed
2) at styrke kommunernes grundlag for valg af effektive tilbud til den enkelte borger,
(…)
5) at understøtte lige konkurrence mellem private og offentlige leverandører.”
Selveje Danmark har ikke yderligere bemærkninger.
Selveje Danmark uddyber gerne ovenstående bemærkninger.
Med venlig hilsen

Kåre Skarsholm
Chefkonsulent, Selveje Danmark
Mail: ksk@selveje.dk
Mobil: 41 87 08 04
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