
Økonomisk erfa-møde 
Socialtilsyn Nord 

6. september 2022

Offentlige tilbud



12.30-12.45 Velkomst og præsentation v/ Sarah Sieker Juhlert, Sekretariatsleder 

12.45-13.30 Ændringer i lov om socialtilsyn, der vedrører offentlige tilbud

v/ Niels Lysdal Nielsen, Økonomisk konsulent , René Østergaard Thomsen, Økonomisk 

konsulent og Lone Madsen, økonomisk konsulent

Vi vil blandt andet komme ind på følgende:

- Afvisning af budget på grund af enkeltposter

- Markering af uforholdsmæssigt dyre tilbud

- Flere nøgletal i årsrapporten 

- Tydeliggørelse af Socialtilsynets ret til indsigt i økonomiske forhold 

13.30-13.45

13.45-14.15

Pause

Spørgsmål til ændringer i lov om socialtilsyn?                                                                                       

v/ Niels Lysdal Nielsen

14.15-14.30 Opsamling og tak for i dag

v/ Sarah Sieker Juhlert

Program for dagen 



Velkomst og præsentation 

v/ Sarah Sieker Juhlert

Sekretariatsleder



Vurdering af økonomisk kvalitet

• I Socialtilsyn Nord fører vi tilsyn med pt. 258 tilbud

• Der er 174 offentlige tilbud

Formål:

• Er der sammenhæng mellem pris og kvalitet?

• Er tilbuddet bæredygtigt?

• Er der gennemskuelighed?

• Er der forsvarlig anvendelse af offentlige midler?



Ændringer i lov om socialtilsyn,  
L64 2021/2022 - virkning fra 1.februar 2022

• Styrkelse af socialtilsynet 

• Specialistfunktioner pr. 1.juli 2022

• Styrkelse af de økonomiske tilsyn

• Større indsigt i tilbuddenes økonomi

• Sanktionsmuligheder

• Skærpet tilsyn uden påbud



Nyt budgetskema

Socialstyrelsens nye budgetskema:

• Lønomkostninger: ”samlet ledelse” erstatter ”Øverste ledelse” 

• Lønomkostninger: ”Ikke fastansat personale” erstatter 

vikarer/vikarbureau

• Omkostninger til kompetenceudvikling (både eksterne og interne) og-

tilføjet – supervision

• Uændret antal budgetlinjer

• Socialstyrelsen har annonceret større opdatering. Får først virkning ved 

budget 2024 

Socialtilsynet ønsker et budgetskema med flere specifikationer og en 

opdeling som svarer til lovændringen

https://socialtilsynnord.hjoerring.dk//Media/637977051048435

411/Budgetskema-offentlige.xlsx



Afvisning af budget på grund af 

enkeltposter(§ 11 b, stk 4)

• Socialtilsynet får mulighed  for at nægte at godkende et 

tilbudsbudget på grund af enkelte poster, der skaber tvivl 

om budgettets legitimitet

• Det gælder også for offentlige tilbud 



Markering af uforholdsmæssigt 

dyre tilbud

• Bestemmelsen gælder både private og offentlige tilbud

• Den økonomiske vurdering bliver offentliggjort i tilsynsrapporten 

Socialtilsynets vurdering har Ingen retsvirkning men alene en 

oplysning til de visiterende kommuner 

• Der lægges op til sammenligninger mellem tilbud af samme type 

og målgruppe



Yderligere regnskabsnøgletal
Socialtilsynsbekendtgørelsens § 14

• Lønomkostninger til øverste ledelse bliver erstatter af:

• Lønomkostninger til samlet ledelse

• Samlet løn m.v. til øverste leder (den øverste ansvarlige for 

den daglige drift - omfatter den samlede lønpakke)

• Samlede administrationsomkostninger i % af omsætningen

• Samlede borgerrelaterede omkostninger i % af omsætningen

• Samlede omkostninger til kompetenceudvikling

• Andel af årets overskud, der er overført til andre tilbud 

• Andel af årets overskud, der er hensat til senere brug.



Socialtilsynets ret til indsigt i 

økonomiske forhold

• Socialtilsynets ret til indsigt i offentlige tilbuds økonomiske forhold 

er blevet tydeliggjort

• Alle tilbud skal af egen drift give socialtilsynet de relevante og 

nødvendige oplysninger om økonomiske forhold 

(lovens § 12 stk. 3)

• Skal minde om, at kommunale og regionale driftsherrer indsender 

den kommunale eller regionale revisionsberetning om revision af 

kommunens eller regionens regnskab til socialtilsynet 

(lovens § 18 stk. 8)



Spørgsmål?



Kontaktoplysninger

Niels Jørgen Lysdal Nielsen, økonomisk konsulent

Mobil: 41 22 69 41, e-mail: njln@hjoerring.dk

René Østergaard Thomsen, økonomisk konsulent

Mobil: 41 22 69 42, e-mail: 

rene.oestergaard.thomsen@hjoerring.dk

Lone Madsen, økonomisk konsulent

Mobil: 41 22 69 44, e-mail: lone.madsen@hjoerring.dk


