
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overliggerpapir for forhandlinger om regulering af 
organisationsformer på det sociale område (forbud mod 
profit) og styrkelse af socialtilsynet 

Formål 

Vi skal passe bedre på udsatte børn, unge og voksne. Det gælder særligt børnene, hvor 

vi som samfund har påtaget os ansvaret for dem, fordi deres forældre ikke er i stand til 

det. 

Fællesskabets velfærdskroner skal gå til velfærd og til at hjælpe dem, der har behov for 

det. Ikke til at private firmaer kan tjene store summer på de mest udsatte ved at 

trække overskud ud som profit, og hvor pengene i stedet går til privatforbrug og 

luksusliv. 

Derfor foreslår Regeringen, at alle private tilbud skal oprettes og drives som selvejende 

institutioner. Selvejende institutioner er karakteriseret ved, at de ikke er ejet af en 

ejerkreds men ”ejer sig selv”. Det ligger i selvejekonstruktionen, at der ikke kan 

trækkes overskud ud af den selvejende institution, men at et evt. overskud skal 

anvendes til det formål, som den selvejende institution er etableret til at varetage. 

På den måde sikrer vi, at offentlige midler bliver i tilbuddene og geninvesteres i de 

børn, unge og voksne, der har brug for en kvalificeret indsats.  

At udtage profit er bare én måde at trække penge ud af sociale tilbud på. Derfor 

foreslår Regeringen også, at socialtilsynets tilsyn med tilbuddenes økonomi bliver 

styrket. Og at socialtilsynet helt generelt bliver styrket, så socialtilsynene har de rette 

sanktionsmuligheder overfor brodne kar, og så de kan føre et ensartet og kvalificeret 

tilsyn.  

Faglig beskrivelse  

Med det afsæt vil forhandlingerne tage udgangspunkt i følgende tre temaer: 

1. Regulering af organisationsformer på det sociale område (forbud mod profit) 

2. Styrkelse af socialtilsynets tilsyn med tilbuddenes økonomi 

3. Styrkelse af socialtilsynet generelt 

 
Fokus for de tre temaer er at ændre reguleringen af de organisatoriske rammer for 

sociale tilbud og at styrke socialtilsynets tilsyn med tilbuddene.  
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Initiativer, der retter sig mere specifikt mod kvaliteten af indsatsen i tilbuddene, 

målgrupper, medarbejderkompetencer m.v. vil indgå i opfølgning på evalueringen af 

det specialiserede socialområde.  

Forslaget om regulering af organisationsformer på det sociale område skal desuden 

ses i sammenhæng med lignende initiativer på Børne- og Undervisningsministeriets 

område, hvor der bl.a. er nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe ift. undervisningen 

af elever på interne skoler, som bl.a. kigger på at fjerne mulighederne for at udtrække 

profit på interne skoler.  

Tema 1 – Regulering af organisationsformer på det sociale område 

Formål 

Formålet med at regulere de sociale tilbuds virksomhedsform er at sikre, at offentlige 

midler anvendes forsvarligt og efter hensigten og dermed går til en kvalificeret indsats 

til de udsatte borgere på de sociale tilbud i stedet for at generere store overskud, som 

kan trækkes ud som profit. 

Konkret indhold 

Regeringen foreslår, at der stilles krav til private sociale tilbud om, at de skal oprettes 

og drives som selvejende institutioner efter grundlæggende samme model, som gælder 

for friskoler og private grundskoler m.v.  

Dermed vil sociale tilbud alene kunne oprettes og drives af kommuner, regioner og 

selvejende institutioner. Det sikrer, at samfundets penge forbliver i tilbuddene og 

medvirker til en kvalificeret indsats. 

Med den model sikres der fortsat et privat alternativ til de offentlige tilbud, da sociale 

tilbud fortsat vil kunne oprettes og drives som selvejende institutioner. 

Kravet om at være oprettet som en selvejende institution vil være en betingelse for 

socialtilsynets godkendelse og dermed for, at tilbuddene kan indgå i kommunernes 

forsyning.  

Tema 2 – Styrkelse af socialtilsynets tilsyn med tilbuddenes økonomi 

Formål 

Krav til tilbuddenes organisering løser kun delvist problemet med, at kommunernes 

betaling til de sociale tilbud ikke anvendes efter hensigten. Det skyldes, at der er andre 

veje til at trække penge ud af de sociale tilbud end som egentlig profit. Blandt andet er 

der set eksempler på ”unaturligt” høje lønninger til ledelsen og ”særlige 

huslejekonstruktioner”, hvor tilbuddet lejer sig ind i en bygning, som også ejes af 

tilbuddets ejer, til en alt for høj husleje i forhold til markedsprisen. Krav til 

organiseringen skal derfor følges op af en styrkelse af socialtilsynets tilsyn med 

tilbuddenes økonomi, hvor det overordnede formål er at sikre, at offentlige midler 

anvendes forsvarligt og efter hensigten. På denne måde kommer vi hele vejen rundt og 

styrker socialtilsynets reaktionsmuligheder i tilsynet med tilbuddenes økonomi. 

Konkret indhold 

Derfor foreslås det bl.a. at  
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 skærpe kravene til revisors rolle 

 styrke socialtilsynenes reaktionsmuligheder over for revisor og for tilbuddet i 

forhold til godkendelse af f.eks. større vedligeholdelsesopgaver og ved væsentlig 

afvigelse mellem budget og regnskab 

 sætte større fokus på tilbuddenes regnskaber og forbedre indsigten for 

socialtilsynet i tilbuddenes økonomiske forhold  

 styrke socialtilsynets tilsyn med koncernlignende konstruktioner.  

Tema 3 – Styrkelse af socialtilsynet generelt 

Formål 

Ud over en styrkelse af det økonomiske tilsyn er der behov for en generel styrkelse af 

socialtilsynet og tilsynets arbejde med at sikre, at de sociale tilbud lever op til de 

kvalitetskrav m.v., der stilles til dem.   

Konkret indhold 

Det foreslås bl.a. at  

 styrke socialtilsynenes mulighed for at anvende sanktioner  

 styrke ensartetheden i socialtilsynenes praksis på tværs af de fem socialtilsyn bl.a. 

ved at oprette specialistfunktioner 

 anonymitetskravet ved videregivelse af oplysninger til anden myndighed, som er 

indkommet via socialtilsynets Whistleblowerordning lempes 

 tilbuddene får pligt til af egen drift at orientere socialtilsyn og 

anbringende/visiterende kommune om bekymrende forhold i tilbuddet eller på 

anbringelsesstedet. 

 styrke Socialstyrelsens rolle. 

 

 

 


