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Høring over udkast til bekendtgørelse om Tilbudsportalen  

 

Dansk Erhverv har den 12. september modtaget udkast til ændret bekendtgørelse om Tilbudspor-

talen.  Dansk Erhverv har som erhvervs- og arbejdsgiverorganisation en bred række af medlems-

virksomheder inden for det specialiserede socialområde, hvor ændringerne er relevante.  

 

Generelle bemærkninger  

 

Dansk Erhverv er positiv i forhold til den del af ændringerne i bekendtgørelsen, der med udgangs-

punkt i den tidligere lovændring (L 12, 2017-18), nu giver Socialstyrelsen en udvidet adgang til at 

føre stikprøvekontrol om, hvorvidt oplysninger på Tilbudsportalen svarer til de faktiske forhold. 

Det sker ved, at Socialstyrelsen kan anmode tilbuddet indsende skriftlig dokumentation eller gen-

nem Socialstyrelsens gennemførsel af dataanalyse.   

 

Viden og sammenlignelighed om den faktiske prissætning og kvalitet er vigtig for udviklingen af 

en effektiv socialpolitik og offentlig sektor. Dansk Erhverv foreslår derfor, at der er i bekendtgø-

relsen gives Socialstyrelsen en hjemmel til at udarbejde og offentliggøre en egentlig årsstatistik 

over styrelsens stikprøvekontrol med tilbud på Tilbudsportalen.  

 

I lighed med lovændringen bakker Dansk Erhverv op om, at de foreslåede ændringer i §§ 18 og 19 

om henholdsvis påbud og markering i Tilbudsportalen.  

 

Herved får Socialstyrelsen kompetence til at træffe afgørelse om udstedelse af påbud til et tilbud, 

hvis de indberettede oplysninger, til offentliggørelse på Tilbudsportalen, ikke er i overensstem-

melse med de faktiske forhold. Socialstyrelsen kan markere dette i Tilbudsportalen, såfremt at det 

enkelte tilbud efter 4 uger ikke har fulgt påbuddet. Ændringen vurderes at give det enkelte tilbud 

en bedre retsstilling, da tilbuddet, modsat tidligere regler, fremadrettet vil modtage en afgørelse 

direkte fra den myndighed, der udsteder et eventuelt påbud.  Dansk Erhverv kan derfor støtte 

dette.  
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Dansk Erhverv står til rådighed for en uddybning af ovenstående.  

Med venlig hilsen 

Rasmus Larsen Lindblom 

Velfærdspolitisk fagchef 

 


