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Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn (Ændring af 

formålsbestemmelser i vedtægter for fonde, krav om indhentelse af straffeattest og præcisering af 

rækkevidden af socialtilsynets godkendelse og tilsyn) 

 

Dansk Erhverv er erhvervs- og arbejdsgiverorganisation for en stor andel af de ikke-offentlige leveran-

dører på det specialiserede socialområdet. Det er blandt andet de selvejende institutioner, der på for-

skellig vis leverer former for sociale tilbud underlagt lov om socialtilsyn. Langt de fleste af disse vurde-

rers at være baseret på en fondskonstruktion.  

 

Lovudkastet falder i tre dele:   

 

Først skærpelse af reglerne om indhentning af straffeattest i forbindelse med socialtilsynets opgaver.  

 

For det andet tydeliggøres det, at socialtilsynets godkendelse og tilsyn med tilbud, omfattet af § 4, stk. 

1, omfatter den samlede indsats efter lov om social service.    

 

For det tredje foreslås forslås det, at at betingelserne for ændring af formålsbestemmelser om drift af 

tilbud i vedtægter for fonde på det sociale område, der er omfattet af bestemmelserne om godkendelse 

som tilbud i lov om socialtilsyn, lempes.   

 

Bemærkninger 

Dansk Erhverv kan indledningsvist bakke op om hele lovudkastet, herunder den forslåede præcisering 

i § 4, stk. 3 (præcisering af rækkevidden af socialtilsynets godkendelse og tilsyn) samt § 12 a (krav om 

indhentning af straffeattest).   

 

I forhold til lovudkastets tredje del, der vedrører ændring af formålsbestemmelser i vedtægter for 

fonde, har Dansk Erhverv oplevet, at den nuværende myndighedsudøvelse i forbindelse med anmod-

ning om ændring af formålsbestemmelser reelt har begrænset denne ganske store del af samfundets 

velfærdstilbud i at udvikle og tilpasse forskellige former for for støtte. Det kan eksempelvis være støtte 

i overgangen mellem ungdoms- og voksentilværelse.  

 

Dansk Erhverv mener, at den foreslåede lempelse vil bidrage til, at den store andel af samfundets soci-

ale tilbud, der i dag er baseret på en selvejende fondskonstruktion, fremadrettet i langt højere grad 
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ville kunne udvikle deres tilbud i overensstemmelse med borgerens nuværende og fremtidige behov. 

Det bidrager til at sikre kommunernes forsyningsforpligtelse inden for rammerne af et aktivt tilsyn.   

 

Dansk Erhverv hilser på den baggrund forslaget yderst velkomment. Dansk Erhverv har dog også en-

kelte forbehold, som fremgår af de specifikke bemærkninger herunder.  

 

Specifikke bemærkninger 

Det fremgår af lovforslagets særlige bemærkninger (til nr. 3), at foreninger, der ”varetager eller ønsker 

at varetage arbejdsgiverfunktioner i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og bor-

gerstyret personlig assistance efter §§ 95 og 96 i lov om social service, og som evt. er organiseret som 

fonde, ikke vil være omfattet af de foreslåede betingelser for ændring af formålsbestemmelser i fonds-

vedtægten”.   

 

Dansk Erhverv peger på, at denne undtagelse savner en egentlig begrundelse i bemærkningerne. 

Dansk Erhverv kan ikke udelukke, at der hos en forening organiseret som fond på handicapområdet vil 

have et behov for ændring af sin formålsbestemmelsen med henblik på at kunne varetage opgaver, der 

ligger nært til oprindelige formål eller en række af de øvrige forslåede principper. I så fald må det være 

op til socialtilsynet som myndighed at afgøre.  

 

Derudover peger Dansk Erhverv på, at mens lovforslaget såvel lemper som smiddiggør behandlingen 

af anmodning om ændring af formålsbestemmelsen for de institutioner, der er omfattet lov om social-

tilsynet, så er det ikke tilfældet for en række øvrige velfærdstilbud, der kan opleve samme problemer. 

Her henviser Dansk Erhverv til høringssvar fra Brancheorganisationen Selveje Danmark.  

 

Dansk Erhverv stiller sig til rådighed for en uddybning af høringssvaret.   

 

 

Med venlig hilsen  

 

Rasmus Larsen Lindblom 

Velfærdspolitisk chef  

Dansk Erhverv  

 

 


