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Informationsbrev til private tilbud og revisorer 
Ændringer i lov om socialtilsyn har blandt andet betydning for det økonomiske tilsyn med 

private tilbud.  

 

Dette informationsbrev med oplysninger, formoder vi, vil kunne være relevante for jer, som 

private tilbud underlagt socialtilsynet, og for jeres revisorer. 

 

Brevet indeholder følgende afsnit:  

 

1. Socialtilsynets opgave 

2. Relevante ændringer i lov om socialtilsyn  

3. Indvirkning på revisionen 

4. Inspiration til at understøtte økonomisk gennemsigtighed 

5. Lovgrundlag 

 

I er desuden altid velkomne til at kontakte Socialtilsyn Øst, herunder jeres respektive 

økonomiske tilsynskonsulenter. Kontaktoplysninger fremgår nederst i dette brev. 

 

 

1. Socialtilsynets opgave 

Socialtilsynet fører bl.a. tilsyn med den samlede økonomiske kvalitet i private tilbud og skal 

årligt lave en afrapportering om tilbuddets økonomiske kvalitet.  

 

Det økonomiske tilsyn omfatter fire områder:  

 

• Tilbuddets samlede økonomiske kvalitet 

• Tilbuddets økonomiske bæredygtighed 

• Om tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen 

og målgruppen 

• Tilbuddets økonomiske gennemsigtighed 

 

I socialtilsynets vurdering af tilbuds økonomiske kvalitet, indgår bl.a.:  

• tilbuddets budget 

• tilbuddets årsrapport (dvs. den særlige indberetning på Tilbudsportalen) 

• specificeret årsregnskab og revisionsprotokollat 

• oplysninger fra fagkonsulenter  

• oplysninger på Tilbudsportalen.  

Herudover understøtter et tilbuds økonomiske oplysninger flere af de socialfaglige vurderinger i 

kvalitetsmodellen.   

 

En revideret lov om socialtilsyn trådte i kraft 1. juli 2022. I den forbindelse er der kommet 

skærpede krav til både tilbud og til revisors dokumentation for udført revision. Se mere herom 

på de følgende sider.  
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2. Relevante ændringer i lov om socialtilsyn 

Ændringerne i lov om socialtilsyn er bl.a. sket med ønske om styrkelse af socialtilsynet og det 

økonomiske tilsyn med private sociale tilbud.  

 

Det betyder bl.a., at der nu er flere krav til, hvilke økonomiske oplysninger, private tilbud og 

deres revisorer, skal levere til socialtilsynet.  

 

Herunder kan særligt nævnes følgende tre forhold:  

 

• Alle private tilbud skal, inden iværksættelsen af større vedligeholdelsesarbejder og 

forbedringer af tilbuddets fysiske rammer, forelægge disse til socialtilsynets 

godkendelse, jf. § 16 a 

 

• Tilbuddets revisor skal påse at regnskabet ikke afviger væsentligt fra det af 

socialtilsynet godkendte budget, jf. § 18, stk. 3 

 

• Tilbuddets revisor skal afgive en erklæring på et særskilt skema, som skal indgå i 

revisionsprotokollen og fremsendes til socialtilsynet jf. bilag 1 i bekendtgørelse om 

revision af regnskaber.  

 

3. Indvirkning på revision 

Ændringerne i lov om socialtilsyn har indvirkning på revisors arbejde. Det betyder bl.a., at der 

nu er følgende ændringer til revisors rolle: 

 

• Afvigelser imellem budget og årsregnskab  

Tilbuddets revisor skal påse, at økonomiske dispositioner i tilbuddets årsregnskab ikke 

afviger væsentligt fra budget, som socialtilsynet har godkendt. Socialtilsynets 

godkendte budget fremgår af Tilbudsportalen. 

 

• Større forbedringer og vedligeholdelse  

Revisor skal forholde sig til, om tilbuddet har foretaget væsentlige, økonomiske 

forbedringer og vedligeholdelse, og skal rapportere herom - herunder også om det er 

godkendt af socialtilsynet. 

 

• Ekstraordinære dispositioner i fonde 

Revisor skal forholde sig til, om fonden har foretaget ekstraordinære, økonomiske 

dispositioner, og skal rapportere herom - herunder også om det er godkendt af 

socialtilsynet.  

 

• Er et tilbud uforholdsmæssigt dyrt 

For forvaltningsrevisionen forventes det, at den indbefatter en vurdering af om 

tilbuddet vælger de bedste og billigste løsninger. Det indebærer, at rapporteringen skal 

indeholde en konklusion om de gennemgåede områder, hvor det også fremgår, om det 

er revisors vurdering, hvorvidt tilbuddet har - eller ikke har - udvist skyldige 

økonomiske hensyn. 
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4. Inspiration til at understøtte økonomisk gennemsigtighed 

Som nævnt indledningsvist omfatter socialtilsynenes økonomiske tilsyn bl.a. tilbuddets 

økonomiske gennemsigtighed.  

 

Nedenfor oplister vi nogle af de informationer om tilbuddets økonomi, der kan hjælpe til at 

understøtte denne vurdering, hvis de rapporteres i årsregnskab eller revisionsprotokollat. 

Listen er ikke udtømmende, men skal alene ses som inspiration.   

 

• Specifikation af indtægter  

- Samlet realiseret belægningsprocent for tilbuddet. Hvis tilbuddet har flere 

afdelinger/ydelser er det en fordel, at belægningsprocenten også fremgår for 

afdelinger og ydelser. 

 

- Beskrivelse af årsager til eventuelle afvigelser i omsætning. 

 

• Specifikation af lønomkostninger 

Det øger gennemsigtigheden at antal realiserede fuldtidsansatte for henholdsvis: 

- samlet ledelse 

- borgerrelateret personale 

- ikke-fastansat personale og  

- administrativt og teknisk personale, er udspecificeret.  

 

• Særligt ved tilbud med flere afdelinger og driftsgrene 

Delresultat-opgørelser for hver afdeling, som specifikation i årsregnskabets samlede 

resultatopgørelse, der understøtter sammenholdelse mellem delbudgetter og regnskab. 

 

• Going concern 

Beskrivelse af hvilke forhold revisor har undersøgt og lagt til grund for vurdering af, at 

virksomheden er en going concern.  

 

5. Lovgrundlag 

Lov om socialtilsyn (LBK nr 1109 af 01/07/2022) 

Bekendtgørelse om socialtilsyn (BEK nr 469 af 21/04/2022) 

Bekendtgørelse om revision af regnskaber (BEK nr 2664 af 28/12/2021)  

 

Kontaktoplysninger 

Ved spørgsmål til ovenstående er I velkomne til at kontakte Socialtilsyn Øst på telefon eller 

mail socialtilsynost@holb.dk.  

 

I er også velkomne til at kontakte økonomisk konsulent på tilbuddet ved spørgsmål til 

ovenstående eller i øvrigt. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Socialtilsyn Øst 

mailto:socialtilsynost@holb.dk

