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Vejledning om godkendelses- og tilsynsordning for foreninger og private 
virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktioner i ordninger efter ser-

vicelovens §§ 95 og 96 

 

Dansk Erhverv har den 16. november modtaget udkast til vejledning om godkendelses- og tilsyns-

ordning for foreninger og private virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktioner i ordninger 

efter servicelovens §§ 95 og 96.  Dansk Erhverv har som erhvervs- og arbejdsgiverorganisation en 

bred række af medlemsvirksomheder, der efter servicelovens regler varetager arbejdsgiveropga-

ver på vegne af borgeren i forbindelse med en BPA-ordning.  
 

Vejledningen omhandler den seneste ændring af lov om socialtilsyn og beskriver således området, 

hvor socialtilsynet har fået til opgave at godkende og føre tilsyn med foreninger og private virk-

somheder, der efter servicelovens regler varetager arbejdsgiverfunktioner i en BPA-ordning.  

 

Dansk Erhverv har på den baggrund følgende bemærkninger til udkastet til ny vejledning om god-

kendelses- og tilsynsordning for virksomheder og foreninger på BPA-området.  

 

Generelle bemærkninger 

Dansk Erhverv er generelt positiv over for, at virksomheder på BPA-området nu omfattes af soci-

altilsynet, da det bidrager til at sikre tillid og gennemsigtighed i ordningen.  

 

Dansk Erhverv har tidligere fremført synspunktet i forbindelse lovændring og ændret bekendtgø-

relse. Dansk Erhverv vil også i denne forbindelse kraftigt kritisere, at virksomhedernes ekstra om-

kostninger i forbindelse med tilsynet, jf. §8, stk. 3 i udmålingsbekendtgørelsen, ikke kan indgå i 

den kommunale udmåling af tilskud til virksomheden (administrationshonorar).  Der er derfor 

reelt tale om en form for afgift eller skat, hvor princippet bag udmåling efter kommunens egne 

faktiske udgifter undermineres.  

 

Dansk Erhverv frygter, at forslaget, i sammenhæng med en række uklarheder i lovgivningen og 

lav praksis i den kommunale udmåling af administrationshonoraret under kommunernes egne 

faktiske omkostninger, vil gøre det sværere i fremtiden at finde fagligt og økonomisk robuste virk-

somheder, der kan hjælpe borgeren med varetagelse af arbejdsgiveropgaver.   
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Specifikke bemærkninger 

Til ansøgning og afgørelse om godkendelse (punkterne 8 til 15) 

Dansk Erhverv er enig i de opstillede kriterier for socialtilsynets afgørelse om godkendelse, hvil-

ket vil sige godkendelse af virksomhedens økonomiske og ledelsesmæssige forhold samt ansættel-

sesretslige kompetencer.  

 

I forhold til ledelsesmæssige forhold, så gør Dansk Erhverv opmærksom på, at det forsat er uklart 

i lovgivningen, hvilke ledelsesmæssige beføjelser en BPA-virksomhed skal udøve. Uklarheden op-

står fordi borgeren, der er arbejdsleder i henhold til serviceloven, ikke er ansat af virksomheden.  

 

Derfor har virksomheden hverken instruktions- eller kontrolbeføjelse i forhold til borgeren som 

arbejdsleder. Det betyder, at virksomheden ikke kan påtage sig et arbejdsgiveransvar i traditionel 

forstand, hvilket Dansk Erhverv har påpeget over for Børne- og Socialministeriet. I forhold til vej-

ledningen er det derfor vigtigt, at det bliver præciseret hvilke ledelsesmæssige forhold, virksom-

heden bliver målt på, og at der er overensstemmelse med de ledelsesmæssige kompetencer, som 

en virksomhed reelt har som arbejdsgiver i en BPA-ordning. 

 

Af udkastets punkt 13 fremgår det, at ”ledelsen skal endvidere gøre brug af ekstern faglig supervi-

sion eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere i forhold til ledelsesmæssige 

spørgsmål, f.eks. sparring fra en relevant arbejdsgiverorganisation”. Dansk Erhverv foreslår, at 

sparring fra relevant arbejdsgiverorganisation skrives således også ind i vejledningens punkt 14, 

der handler om ansættelsesretslige kompetencer. Dette da netop rådgivning i ansættelsesret ty-

pisk er en kerneydelse i en erhvervs- og arbejdsgiverorganisation.  

 

Vedrørende driftsorienteret tilsyn (punkt 21 – 24) 

Udmålte midler skal anvendes til formålet. Dansk Erhverv er derfor enig, når det i punkt 23 (jf. § 

18 g) fremgår, at der kan indhentes oplysninger fra kommunerne i driftstilsynet af en virksomhed 

eller forening, og at ”det f.eks. kan være oplysninger om mangelfulde regnskaber i den enkelte 

ordning efter servicelovens §§95 eller 96”. 

 

Til godkendelse af budget og regnskab, samt vedrørende revision (punkterne 12 samt 36 – 39)  

Dansk Erhverv peger på at netop disse punkter medfører en yderligere omkostning for virksom-

heder og foreninger på BPA-området, og at kommunerne heller ikke her forventes at medtager 

udgift hertil i deres udmåling efter bekendtgørelsens § 8, hvilket er dybt problematisk.  

 

Det fremgår i udkast til vejledning (punkt 38), at det særskilte regnskab understøtter den del af 

socialtilsynets godkendelse af virksomheden, som handler om solvens, forstået som regnskabs-

mæssig solvent (teknisk solvent), jf. punkt 12. Dansk Erhverv mener, at det her skal fremgå, at so-

cialtilsynet skal antage en helhedsbetragtning og inddrage øvrige forretningsområder i sin vurde-

ring. Dette da en virksomhed samlet set godt kan være økonomisk robust og solvent, men dog 

have et mindre underskud på den del, der handler om BPA-området.  

 
 
Vi står naturligvis til rådighed for en uddybning af høringssvaret.  
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Med venlig hilsen  
 
 
Rasmus Larsen Lindblom  

Velfærdspolitisk fagchef 


