Socialtilsyn Hovedstadens takster i 2015
Socialtilsyn Hovedstaden finansieres af objektive finansieringsbidrag fra kommunerne og af
omkostningsbaserede takster, som opkræves af tilbuddene. Socialtilsyn Hovedstadens takster i 2015 er:

Takstkategorier
(antal pladser i
tilbuddet)

Tilsyn med
døgntilbud mv. (og
re-godkendelse i
2014/15)

Ny
godkendelse af
døgntilbud

Væsentlig
ændring af
eksisterende
godkendelse

Skærpet
tilsyn

0-7

kr. 28.378

kr. 22.876

kr. 11.438

kr. 7.094

8-24

kr. 34.054

kr. 27.451

kr. 13.726

kr. 8.513

25-49

kr. 56.756

kr. 45.752

kr. 22.876

kr. 14.189

50+

kr. 85.134

kr. 68.628

kr. 34.314

kr. 21.283

Taksten for tilsyn med døgntilbud mv. skal betales af alle private og offentlige tilbud, der er omfattet af
tilsyn af Socialtilsyn Hovedstaden. Taksten opkræves i halvårlige rater.
I 2014 og 2015 omfatter denne takst også, at alle tilbud skal re-godkendes af socialtilsynet. Taksten
forventes derfor alt andet lige at være lidt højere i 2014 og 2015 end den vil blive efterfølgende år.
Taksten for nygodkendelse skal betales af de nye tilbud, der søger om at blive godkendt af Socialtilsyn
Hovedstaden. Taksten bliver opkrævet forud for behandling af ansøgningen.
Når et nyt tilbud er blevet godkendt af socialtilsynet, skal tilbuddet betale den almindelige tilsynstakst,
gældende fra den første måned efter at tilbuddet er blevet godkendt.
Taksten for væsentlig ændring af eksisterende godkendelse skal betales af allerede godkendte tilbud, hvis
der skal foretages en delvis ny godkendelse på grund af væsentlige ændringer i det grundlag, tilbuddet
allerede er godkendt på. Opkrævningen af denne takst vil ske i forbindelse med socialtilsynets afgørelse
om, at der er tale om væsentlige ændringer af tilbuddet.
Taksten for skærpet tilsyn skal betales af de tilbud, som Socialtilsyn Hovedstaden har afgjort skal
underlægges skærpet tilsyn. Opkrævningen vil ske i forbindelse med socialtilsynets afgørelse.
Tillægstakster kan opkræves af tilbud med mere end to afdelinger, som ikke ligger på samme fysiske
adresse. Tillægstaksten opkræves kun, hvis socialtilsynet vurderer, at de ekstra afdelinger medfører, at
tilsynsopgaven tager længere tid. Beløbet afhænger af det konkrete omkostninger og vil således variere fra
tilbud til tilbud. Derfor fremgår taksten ikke af ovenstående tabel.
Plejefamilier betaler ikke takster for at være omfattet af tilsynet. Udgifterne til tilsyn med plejefamilier
bliver i stedet finansieret af objektive finansieringsbidrag fra kommunerne, baseret på kommunens antal af
0-17-årige.
Retningslinjerne for Socialtilsyn Hovedstadens takstopkrævninger mv. er fastlagt i bekendtgørelse om
socialtilsyn.

