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Indbydelse til temamøde om private tilbuds budgetter  
 

Socialtilsyn Midt inviterer til temamøde om private tilbuds budgetter. Temamødet er 

relevante for økonomimedarbejdere i de private tilbud samt tilbuddenes revisorer eller 

eksterne økonomimedarbejdere.  

 

Baggrund og formål  

Den 21. december 2021 blev den nye lov ”styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det 

økonomiske tilsyn med sociale tilbud” (L 64: ændring af lov om socialtilsyn og lov om 

social service) vedtaget. Formålet med temadagen er, som følge af lovændringen, at 

informere om de nye ændringer der vedrører private tilbuds budgetter.   

 

Tilrettelæggelse og dato 

Der vil blive afholdt to møder, hvoraf det ene vil være med fysisk fremmøde og det andet 

vil være virtuelt. Indholdet på de to møder vil være identiske, men da tilbuddene er 

placeret over hele landet, har vi valgt at afholde et møde fysisk i Silkeborg og et møde 

virtuelt.  

 

Fysisk fremmøde 

Dato: 7. september 2022 

Tidspunkt: 9.00 – 12.00. 

Sted: Medborgerhuset, Bindslev Plads 5, 8600 Silkeborg, Sal A (se infotavle). 

 

Virtuelt møde 

Dato: 13. september 2022 

Tidspunkt: 9.30 – 12.00. 

Sted: Online via Teams. Der vil blive fremsendt mødedata efter tilmelding. 

 

Temadagens program 

• Til det fysiske fremmøde, vil der være kaffe/the/vand og rundstykker fra kl. 9.00 

– 9.30. 

• Temamødernes indhold fra klokken 9.30 til 11 vil indeholde information der er 

relevant for alle deltagere.  

• Den sidste del af arrangementet fra klokken 11 til 12, vil være relevant for 

medarbejdere der arbejder med koncerner og koncernlignende konstruktioner. 

 

Tilmelding 

Tilmelding skal ske via dette link: https://sk.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=92403 

Sidste frist for tilmelding til arrangementerne er den 29. august 2022 kl. 8.00. Vær 

opmærksom på, at der er to forskellige links til hhv. det virtuelle og det fysiske møde. 

Ved tilmelding bedes I angive navn, mailadresse og tilbud tilmeldingen vedrører. 

https://sk.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=92403


 

 

 

 

Side 2 

 

Der kan max deltage 150 personer til mødet i Silkeborg. Tilmeldingen her vil ske efter 

først til mølle. Vi opfordrer derfor til, at der max deltager to medarbejdere pr. tilbud. Hvis 

tilbuddets budget udarbejdes af revisor eller ekstern økonomimedarbejder bedes denne 

invitation videresendes til pågældende. 

 

Det er gratis at deltage i temadagen, men der skal påregnes, at I skal betale for 

parkering i området.  

 

Hvis I har nogle spørgsmål forud for mødet, er I velkomne til at kontakte 

økonomikonsulent Jørgen Blomgren Kvist via mail: jorgenblomgren.kvist@silkeborg.dk 

eller på tlf. 23495644.  

 

Med venlig hilsen 

Socialtilsyn Midt  
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