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Notat vedrørende vurdering af koncernforhold 

Socialtilsynene kunne i 2014 konstatere, at der var mange tilbud, der enten drev tilbud 
på tværs af regionerne, eller havde bestemmende indflydelse på selvejende tilbud, på 
tværs af regionerne. Der var behov for en stillingtagen til, hvilke socialtilsyn disse til- 
bud skulle høre under. Der blev derfor i sidste halvdel af 2014 nedsat en arbejdsgruppe, 
bestående af jurister samt økonomikonsulenter på tværs af socialtilsynene, som havde 
til opgave at vurdere og indstille til tilsynscheferne, hvilke tilbud, der skulle tilfalde de 
forskellige tilsyn, som følge af, at tilbuddene var koncerner eller koncernlignende 
konstruktioner.  

I forhold til ”Tvind”, blev der rettet henvendelse til Fællesejet, med henblik på besvarelse 
af en række koncernretlige spørgsmål. På baggrund af de svar Fællesejet kom med, var 
det ikke muligt at konstatere, hvorvidt ”Tvind” som en samlet organisation, var en 
koncernlignende konstruktion. 

Eftersom der er tale om en lang række særskilt godkendte selvejende institutioner, er der 
ikke tale om en koncern. 

Arbejdsgruppen vurderede, at det var en meget kompleks opgave at udrede koncernfor- 
holdene vedrørende ”Tvind”, og at dette ikke var muligt på kort sigt og dermed inden 
for arbejdsgruppens ramme. 

”Koncernlignende konstruktioner” anvendes jf. vejledning om socialtilsyn pkt. 35, om 
grupper af tilbud og andre private juridiske personer, hvoraf en eller flere er tilbud efter 
serviceloven, som er omfattet af socialtilsynet, jf. tilsynslovens § 4, stk. 1, og hvor der 
efter ovenstående definition ikke er tale om en koncern. 

Der vil efter en konkret vurdering kunne være tale om en koncernlignende konstruktion, 
hvis følgende to betingelser er opfyldt: 

 

1) En enkeltperson ejer eller på anden måde har økonomisk og driftsmæssig 

bestemmende indflydelse over flere tilbud, eller hvis der er sammenfald i 

bestyrelses-, leder- eller ejerkreds, herunder sammenfald ved nærtståen- 

de familiemedlemmer. 
 

2) Der sker en ikke ubetydelig samhandel herunder køb, salg, leje og udleje 

af varer, ydelser, aktiver, fast ejendom m.v., og der derfor er behov for at 

kunne følge udvekslingen af ydelser og betaling herfor for at sikre, at be- 

talinger sker på markedsvilkår. 

  



Side 2  

Da ”Tvind” er en meget stor organisation, der rummer mange sociale tilbud i hele 
Danmark, vil det – særligt i relation til udredningen af, hvorvidt der er en ikke-
ubetydelig samhandel – være vanskeligt på kort tid at få et overblik de tilbuddenes 
samhandel. Dette er en samhandel, det enkelte tilsyn først er i stand til at udrede, når 
tilsynet har forholdt sig til det enkelte tilbuds økonomiske dispositioner, herunder 
samhandel med andre (ikke kun ” Tvind” - relaterede tilbud). Det kræver dermed et 
indgående kenskab til tilbuddenes økonomi, herunder ved en vurdering af tilbuddenes 
budgetter samt årsrapporter. 

Arbejdsgruppen indstillede til tilsynscheferne, at de enkelte socialtilsyn fremadrettet skulle 
arbejde videre på at afklare, i hvilket omfang de enkelte tilbud samhandler med hinanden, 
og i så fald, om samhandlen kan betragtes som ikke-ubetydelig. Herudover skal det afkla- 
res, om der er relevant sammenfald i bestyrelses-, leder- eller ejerkreds, herunder sam- 
menfald ved nærtstående familiemedlemmer. I første omgang kan det være et formål, at 
kæde enkelte grupper af tilbud sammen som en koncernlignende konstruktion. Senere 
kan det vurderes, om tilbuddene kan kædes sammen på et højere plan. 

Formålet med, at koncerner og koncernlignende konstruktioner omfattes af socialtilsynet 
er jf. vejledning om socialtilsyn pkt. 37, bl.a. at sikre, at man kan følge pengestrømmene 
mellem koncernens enkelte enheder. Dermed skal det sikres, at der ikke udveksles 
ydelser mellem enhederne til kunstig overpris, og at der ikke dobbeltfaktureres ydelser, 
så f.eks. en bus finansieres over to tilbuds budgetter, eller at en leder oppebærer fuld løn 
i to tilbud på én gang. Det kan både hjælpe til at undgå misbrug af offentlige midler og 
til at undgå mistanke om misbrug af offentlige midler. 

Tilbuddet skal i denne forbindelse udarbejde en koncernnote i såvel budgettet samt i års- 
rapporten, der redegør for den samhandel, der er mellem de tilbud det hører under den 
koncernlignende konstruktion. Tilsynet skal efterfølgende vurdere, om samhandlen sker til 
markedspris. 

Desuden er det et formål i sig selv at afklare, under hvilket socialtilsyn tilbuddet hører 
under. Det fremgår her af lov om socialtilsyn § 2, stk. 4, at private tilbud, der drives af 
koncerner eller koncernlignende konstruktioner, hører under socialtilsynet i den region, 
hvor koncernen har sin hovedadresse. For ”Tvinds” vedkommende, vurderes dette at være 
i Ulfborg, som hører under Socialtilsyn Midts stedlige kompetence. 

Arbejdsgruppen vurderede, at det ikke udgjorde nogen risiko jf. det økonomiske tilsyn, at 
udredningen om koncernforhold blev udskudt. Dette hænger sammen med, at lov om 
socialtilsyn allerede pålægger tilbuddene en oplysningspligt i forhold til oplysninger, som 
er relevante for det driftsorienterede tilsyn, herunder det økonomiske tilsyn. Selv om til- 
buddet ikke er forpligtet til at lave en koncernnote, har tilsynene således alligevel ret til at 
få tilsvarende oplysninger, hvis det vurderes relevant.  

Når Socialtilsyn Midt gennemgår tilbuddenes budgetter, pågår en intensiv drøftelse med 
tilbuddet om de poster, der relaterer sig til samhandel med andre, ikke kun tilbud i Tvind 
regi. Hvis denne samhandel ikke sker til markedspris, afviser tilsynet at godkende 
budgettet.  

Der pågår aktuelt en udredningsproces omkring ”Tvind”-relaterede tilbud. Der foreligger 
ikke en endelig afklaring af, om disse tilbud indgår i en koncernlignende konstruktion.  


