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Social- og Ældreministeriet 

Holmens Kanal 22 
1060 København K  

 

 

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

Ministeriets sagsnr.: 2021-5407 

 

 
 

Social- og Ældreministeriet har ved mail af 15. oktober 2021 anmodet om Socialt Lederforums 
eventuelle bemærkninger til udkast til ændring af administrative forskrifter som følge af forslag til 
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 vedrørende nye 
bekendtgørelser, der understøtter de forventede ændringer af lov om socialtilsyn og lov om social 
service. Disse forventes fremlagt primo november 2021 og forventes at træde i kraft 1. januar 
2022. Det vil i praksis sige, at den lov, som disse bekendtgørelser understøtter, endnu ikke er 
politisk vedtaget. 

Der blev indgået en politisk aftale på området i april måned 2021. Målet/ambitionen med denne 
aftale var at sikre gennemsigtighed, ensartethed og muligheden for reelt at sammenligne sociale 
tilbud uanset driftsform. Aftalen skulle sikre en ensartethed af driftsvilkår og samtidig styrke 
kvaliteten blandt de forskellige aktører på det sociale område. 

Hos Socialt Lederforum savner vi fortsat at dette mål/denne ambition fuldføres. Vi opfatter ikke de 
fremsendte forslag til ændringer af bekendtgørelserne som tilstrækkelige. Vi frygter, at denne 
bekendtgørelse ikke vil medføre det kvalitetsløft som oprindeligt lå til grund for den politiske 
ambition blandt aftaleparterne. Vi vurderer, at bekendtgørelserne vil understøtte en række 
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overvejende strukturelle ændringer – det vil som udgangspunkt ikke styrke den ønskede (og 
lovede) ensretning af driftsvilkår og gennemsigtigheden på tværs af hele sektoren. 

Vi afventer, efterspørger (og savner) derfor fortsat tiltag, der skal sikre større gennemsigtighed, 
ensretning og sammenlignelighed. Vi vil også understrege, at vi i det fremlagte udkast til ’Lov om 
socialtilsyn’ og i udkastet til bekendtgørelser savner yderligere tiltag i retning af mere 
gennemsigtighed i forhold til driftsomkostningerne på offentlige sociale tilbud. 

Vi ønsker afslutningsvis at gentage vores overordnede kommentar til udsigten til ny lovpraksis på 
området:  
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 
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. 
 
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. 
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Med venlig hilsen 

 
Bo Mollerup 

Direktør Socialt Lederforum 

 
Mobil: 4045 6242 
Email: bomo@socialtlederforum.dk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


