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1060 København K  

 

 

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov om social service 
(Styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud) 

Ministeriets sagsnr.: 2020-12084 

 

 
 

Social- og Ældreministeriet har ved mail af 5. juli 2021 anmodet om Socialt Lederforums eventuelle 
bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov om social service 
(Styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud). 

Socialt Lederforum takker for muligheden for at afgive høringssvar. 

Vi ønsker at knytte den overordnede kommentar til det fremsendte forslagsmateriale, at vi finder 
det positivt - og vigtigt - at der i lovforslaget ses en lang række relevante og efterspurgte 
ændringer som vil kunne være med til at skabe bedre rammer for socialtilsynenes 
opgavevaretagelse. Samlet set forventer vi at at forslagene ikke kun vil kunne medvirke til en 
styrkelse af socialtilsynet og en styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud. Det vil øgså 
kunne medvirke til et (tiltrængt) kvalitetsløft i forhold til måden, der føres tilsyn på. 
 
Prioriteringen og understregningen af betydningen af ensartetheden socialtilsynene imellem ser vi 
også hos Socialt Lederforum som et positivt, fremadrettet (og nødvendigt) redskab i forhold til at 
understøtte socialtilsynenes overordnede formål. Det bakker vi op om. Små lokale forskelle er ikke 
til at komme udenom, når man taler om fem forskellige organisationer i fem forskellige kommuner 
med hver sin kultur. Men markante forskelle, både i forhold til lovfortolkninger og i forhold til 
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udmøntningen af tilsynsopgaven, er primært med til at forvirre. Ligesom det på længere sigt kan 
være med til at svække det samlede socialtilsyns styrke og legitimitet. 
 
Med hensyn til styrkelsen af det økonomiske tilsyn finder vi det overordnet positivt med et forslag, 
der kan være med til at sikre mest mulig transparens i forhold til økonomiske forhold.  
 
Vi finder det dog relevant at påpege, at lovarbejdet ikke kan sige sig fri for at bære præg af at være 
en del af en mere ideologisk diskussion for eller imod private tilbud. På samme måde som der 
findes gode og mindre gode offentlige tilbud, så findes der gode og mindre gode private tilbud. 
Blandt Socialt Lederforums medlemmer er der en stor overvægt af offentlige tilbud, men de 
seneste år har vi oplevet en tilgang af private tilbud. Så vi ved, hvad vi taler om. 
 
Der er i det fremsendte forslagsmateriale en del steder, hvor det bliver meget tydeligt, at det her 
reelt kun handler om private tilbud. Eksempelvis foreslås det (som en skærpende opfølgning), at et 
tilbud, der er underlagt skærpet tilsyn, af socialtilsynet kan blive pålagt at skifte revisor. Det vil vi 
gerne se ført ud i livet i forhold til et kommunalt tilbud, der er underlagt skærpet tilsyn. 
 
Socialt Lederforum vil kraftigt opfordre til at der arbejdes for, at der bliver gennemsigtighed og 
tydelighed i forhold til ledelsesstruktur, kompetence, personalesammensætning, økonomi og 
virksomhedsmæssig konstruktion, på en måde så de enkelte tilbud reelt kan sammenlignes, 
vurderes og føres tilsyn med. For på samme måde som der er brug for et stærkt Socialtilsyn, er der 
bestemt fortsat brug for gode offentlige og private tilbud, når de sociale opgaver skal løftes. Dette 
understøttes bedst af en lovgivning, der giver lige mulighed for udvikling, opmærksomhed og 
sanktioner, når dette er nødvendigt. 

 

Med venlig hilsen 

 
Bo Mollerup 

Direktør Socialt Lederforum 

 
Mobil: 4045 6242 
Email: bomo@socialtlederforum.dk 
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