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Til samtlige kommuner, regioner og socialtilsyn 

samt relevante myndigheder og organisationer 

 

Orientering om ændring af bekendtgørelse om socialtilsyn og bekendtgørelse 

om Tilbudsportalen 

 

Social-, Bolig- og Ældreministeriet orienterer med denne skrivelse aktører på 

socialområdet om ændring af bekendtgørelse om socialtilsyn og bekendtgørelse 

om Tilbudsportalen. 

 

Ministeriet skal særligt bede om, at denne orienteringsskrivelse videreformidles til 

tilbud og plejefamilier, der er omfattet af § 4, stk. 1, nr. 1-4, i lov om socialtilsyn. 

 

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har foretaget følgende ændringer i 

bekendtgørelse om socialtilsyn:  

 De økonomiske nøgletal i bekendtgørelse om socialtilsyn § 14, stk. 1, nr. 1, litra 
d-f er ændret, således at udbetalt udbytte, overførsler til andre enheder og 
hensættelser til senere brug nu skal indberettes som beløb i stedet for andele 
og uden sammenhæng til årets overskud.  

 Der er foretaget en præcisering af det økonomiske nøgletal i bekendtgørelse 

om socialtilsyn § 14, stk. 1, nr. 1, litra m, således at det tydeliggøres, at der er 

tale om omkostninger til ikke-fastansat borgerrelateret personale. 

 Der er indført en ny indikator 1.e og 1.c i socialtilsynets kvalitetsmodel for hhv. 

sociale tilbud og plejefamilier, således at det sikres, at anbringelsesstedernes 

indsats i relation til stimulerende læringsmiljøer indgår i socialtilsynets 

kvalitetsvurdering. 

 

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har foretaget følgende ændringer i 

bekendtgørelse om Tilbudsportalen:  

 Som følge af Aftale om styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det 

økonomiske tilsyn med sociale tilbud fra april 2021, er bilag 1 i bekendtgørelse 

om Tilbudsportalen ændret og opdateret med de nye nøgletal, jf. også 

ændringerne i bekendtgørelse om socialtilsyn ovenfor. Derudover er der 

foretaget konsekvensrettelser, som følge heraf. 

 

Ændringerne træder i kraft den 1. februar 2023. 

 

 

Social-, Bolig- og Ældreministeriet, den 31. januar 2023 

 

Anita Hørby 

Kontorchef  
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