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Sekretariatsleder



Vurdering af økonomisk kvalitet

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

• Der er 84 private 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 det økonomiske tilsyn
• Større indsigt i tilbuddenes økonomi

• Skærpede krav til revisor

• Sanktionsmuligheder
• Skærpet tilsyn uden påbud

• Karensperiode
• 5 år for ledelsen v/afgørelse om ophør

• 1 år ved skift af adresse pr. 1. juli 2022

• Slut med personligt ejede virksomheder 31/12 2024



Nyt 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/63797705120519521

6/Budgetskema-private.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 både private og offentlige tilbud 



Markering af uforholdsmæssigt dyre 

tilbud (§ 11a, stk. 5)

• 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



• Lønomkostninger til øverste ledelse bliver erstattet 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 udbetalt som udbytte
• Andel af årets overskud, der er overført til andre enheder 

(større selvejerkonstruktioner)
• Udbetalt udbytte over de seneste 5 år.

Yderligere regnskabsnøgletal
Socialtilsynsbekendtgørelsens § 14



Vurdere lederløn (§11a stk 3)

• Med ”samlet løn til øverste leder” menes den samlede 
lønpakke. Dvs. både den rene løn, tillæg, pension og andre 
personalegoder (bonus, resultatløn, firmabil, fri telefon, betalt 
computer, sundhedsordninger, fri avis og lign.).  

• Socialtilsynet vurderer, om tilbuddets udgift til løn til ledelsen 
står i rimeligt forhold til tilbuddets økonomi.

• Vurdering bliver offentliggjort i kvalitetsmodellen (tema).



Godkende større vedligehold og 

bygningsforbedringer (§16a)

• Socialtilsynet skal godkende større vedligehold af de fysiske 
rammer inden disse iværksættes 

• Drejer sig om vedligehold og forbedringer er relateret til at forøge 
et eksisterende aktivs værdi

• Ikke ”almindeligt” vedligehold

• Hensigten er at offentlige midler anvendes forsvarligt og kommer 
beboerne til gode

• Udgangspunktet er en konkret vurdering

• Objektive kriterier kan være definerende  for ”større” udgifter  



Skærpede krav til revisor 

(§ 18) 
• Revisor skal påse, at private tilbuds regnskaber ikke afviger væsentligt fra 

det af Socialtilsynet godkendte årsbudget:
• Konkret vurdering
• Hvis væsentlig afvigelse, skal det anføres i revisionspåtegningen og i 

nyt revisionsskema
• Oplysningspligt til Socialtilsynet om forholdet
• Skal oplyse, om der er legitime forhold, som begrunder afvigelsen, 

samt oplyse om revisors vurdering af årsagen

• ”Revisorskema” samt revisionsprotokollatet sendes til Socialtilsynet.
Bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud, foreninger  

og private virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn(retsinformation.dk)
• Efter anmodning skal revisor give supplerende oplysninger 

• Socialtilsynet kan træffe afgørelse om, at der skal udpeges en anden 
revisor (afgørelse kan påklages)

• Virkning fra og med tilbuddenes årsregnskaber 2022



Specialistfunktion

BPA ordninger

Hvad er BPA?

A)  Kriterier for godkendelse 

• Foreninger og private virksomheder kan ansøge om godkendelse 
• Økonomiske og ledelsesmæssige forhold samt ansættelsesretlige 

kompetencer

• Solvent
• Kompetent ledelse 
• Kendskab til ansættelsesret.

B) Økonomisk tilsyn 
• Årsbudget skal godkendes – brug budgetskema fra Socialstyrelsen
• Årsregnskab indsendes til Socialtilsynet til orientering



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


