
Informationsmøde for kommuner om BPA-virksomheder omfattet af 
lov om socialtilsyn

Mandag den 16. september 2019

Tid og sted: Danske Handicaporganisationer. Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

Klokken 13.00-15.00

Socialtilsyn Øst

Socialtilsyn Hovedstaden



Program for eftermiddagen

• Velkomst og status på opgaven med godkendelse af BPA-virksomheder

• Oplæg om socialtilsynets tilsyn med BPA-virksomheder med særligt fokus på lovgrundlag og 
vurderingsgrundlaget i tilsynet.

Pause – kaffe og kage

• Dialog ved bordene og opsamling i salen – her vil der være mulighed for at stille spørgsmål.

• Status på godkendte firmaer, og hvor de fremgår

• Evaluering og tak for i dag 



Status på opgaven med godkendelse af BPA-
virksomheder. 

- Socialtilsyn fik opgaven 1. januar 2018

- Socialtilsynene afsøgte sammen området hos kommunerne i forhold til hvilke 
firmaer, der blev anvendt

- I alt var der formodning om 4 firmaer i STØ område og 16 firmaer i STH område

- Firmaerne/foreningerne skulle være godkendt senest 1. juli 2019 for fortsat at 
løse opgaven som BPA-arbejdsgiver

- De fem socialtilsyn har udarbejdet fælles grundlag for beregning af taksten

- Socialstyrelsen har udarbejdet et vurderingsgrundlag, der danner baggrund for 
selve tilsynet

- Socialstyrelsen har afholdt undervisning for de fem socialtilsyn ift. 
vurderingsgrundlaget og generelt ift. udførelsen af tilsynsopgaven

- Vurderingsgrundlaget kan ses på Socialstyrelsens hjemmeside



Status pr. 1. september 2019

STH STØ

Antal godkendte inden 1. 
juli 2019

10 4

Afslag på godkendelse 1 0

Antal ny-godkendte 
virksomheder

0 1

Afslag på ny-godkendelse 1 0



Præsentation

Elsebeth Kristensen (STH) elkr03@frederiskberg.dk tlf. 9133 3269

Tanja Toy Christoffersen (STØ) tachr@holb.dk tlf. 7236 2416

Kristian Lauge Laugesen (STØ) krlau@holb.dk tlf. 7236 8067

• Formål og omfang for tilsynet

• Godkendelse

• Driftstilsyn

• Ophør og orienteringspligt

• WB-ordning og udveksling af oplysninger mellem myndigheder

mailto:elkr03@frederiskberg.dk
mailto:tachr@holb.dk
mailto:krlau@holb.dk


Tilsynets formål og omfang

Formålet

Socialtilsynets godkendelse og driftsorienterede tilsyn har til formål at sikre, 
at tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance 
anvendes efter formålet og til at øge borgernes tryghed ved indgåelse af 
aftaler om overførsel af tilskud.

Tilsynets omfang

Socialtilsynets tilsyn omfatter ikke kvaliteten i den enkelte ordning med 
kontant tilskud til ansættelse af hjælpere eller borgerstyret personlig 
assistance, men alene foreningens eller den private virksomheds varetagelse 
af opgaven som arbejdsgiver.



Kommunerens tilsyn med BPA

Kommunen har i medfør af retssikkerhedslovens § 16 pligt til at føre 
tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynet omfatter 
både indholdet af indsatsen og den måde, opgaverne udføres på.

Kommunen har tilsyn med kvaliteten i ordningen, og at det kontante 
tilskud bruges ifølge sit formål, herunder skal kommunen sikre sig, på 
baggrund af tilskuds-regnskabet, der indeholder en opgørelse over 
udmålte og forbrugte timer, at tilskud, der ikke er anvendt efter sit 
formål, tilbagebetales, jf. udmålingsbekendtgørelsen §§ 14-16. Tilskuds-
regnskabet udarbejdes af BPA-virksomheden.



Kommunen har ansvar for

1. At foretage en konkret vurdering af borgerens hjælpebehov og konkret at forholde sig til

hvilke kvalifikationer, hjælperne skal have for at kunne udføre de bevilgede opgaver.

2. At udmåle det kontante tilskud, herunder at sørge for, at det er muligt for

tilskudsmodtageren at ansætte og fastholde de nødvendige hjælpere, der kan dække

borgerens behov for hjælp.

3. At udmåle et administrationsbidrag, når arbejdsgiveransvaret overdrages til en forening

eller privat virksomhed.

4. At sikre, at borgeren får den nødvendige rådgivning og vejledning, herunder om de opgaver

og det ansvar, der er forbundet med at være arbejdsleder, så borgeren kan sammensætte

sin ordning ud fra egne ønsker, behov og forudsætninger.



Tilsynets omfang - arbejdsgiverrollen

Arbejdsgiver har ansvaret for at administrere ydelsen til ansættelse af

hjælpere og de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med 

arbejdsgiverrollen:

• Ansættelse og afskedigelse af hjælpere

• Udarbejdelse af ansættelsesbeviser til hjælperne

• Administration og udbetaling af løn, ferie, barsel, ATP mv.

• Gennemførelse af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger



Betingelser for godkendelse

Socialtilsynsloven § 18 b, stk. 1. 

Socialtilsynet træffer efter ansøgning fra foreningen eller den 
private virksomhed, jf. § 18 a, og efter dialog med ansøger 
afgørelse om godkendelse, såfremt foreningen eller den 
private virksomhed på baggrund af en vurdering af 
foreningens eller den private virksomheds økonomiske og 
ledelsesmæssige forhold samt ansættelsesretlige 
kompetencer må anses for egnet til at udføre opgaven, og 
såfremt lovens øvrige betingelser er opfyldt, jf. § 18 g.



3 betingelser

Socialtilsynsbekendtgørelsen § 21 

1) Foreningen eller den private virksomhed skal være solvent

2) Foreningen eller den private virksomhed skal have en kompetent 
ledelse og benytte sig af ekstern faglig supervision eller anden form 
for sparring for ledelse og medarbejdere

3) Ledelsen af foreningen eller den private virksomhed skal kunne 
påvise, at der i foreningen eller den private virksomhed er kendskab 
til ansættelsesret. Kendskabet skal påvises ved, at ledelsen 
indsender relevant dokumentation til socialtilsynet, f.eks. om 
tidligere relevant erfaring, gennemførte kurser, uddannelser m.v.



Solvenskravet

• Årsbudget for kalenderåret skal indsendes seneste 1. oktober

• Regnskabet skal indsendes til socialtilsynet umiddelbart efter 
revisionens færdiggørelse

• Regnskabet skal revideres af en godkendt revisor

• Der skal udføres forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision  



Solvenskravet

• Der foretages en økonomisk vurdering af:
• regnskab og budget – alene BPA-delen

• finansiel styrke og sikkerhed for fortsat drift - dvs. er virksomheden solvent

• Det er også en del af den økonomiske vurdering at påse, at revisor i 
revisionsprotokollatet har udtalt sig om forsvarlig forvaltning af 
tilskuddet – og at dette anvendes efter formålet

• Socialtilsynet kontrollerer ikke borgerregnskaber, da vi fører tilsyn 
med virksomheden, der udfører arbejdsgiverfunktionen



Krav om kompetent ledelse

• Kompetent ledelse ift. virksomhedsdrift og ansvaret for 
medarbejderne

• Ledelsen skal være sammensat på en sådan måde, at der er klarhed 
om den endelige placering af det ledelsesmæssige ansvar for 
medarbejderne 

• Socialtilsynet ser på, om ledelsen har relevant uddannelse, 
efteruddannelse, kurser og/eller erfaring, der understøtter, at 
ledelsesopgaven kan varetages kompetent 

• Forudsætningerne afstemmes ift. virksomhedens størrelse og 
kompleksitet



Ekstern faglig sparring

•Virksomheden skal løbende udvikle og opdatere sin 
viden/fornødne ledelsesmæssige kompetencer og 
sikre sig kendskab til de regler og muligheder, der 
gælder i relation til driften, fx medarbejderforhold, 
virksomhedsdrift, virksomhedsudvikling og økonomi

•Det kan fx være ved faglig sparring hos Dansk Erhverv 
vedr. ansættelsesretlige spørgsmål, deltagelse i 
ledelsesnetværk og/eller relevante kurser



Kendskab til ansættelsesret

Personer med relevant kendskab til ansættelsesret kan både være 
ledere og/eller medarbejdere i foreningen eller virksomheden

Ledelsen skal indsende relevant dokumentation, der kan påvise, at der i 
virksomheden er ansættelsesretlige kompetencer som forudsætning 
for at varetage arbejdsgiveransvaret  

• CV (relevant erfaring fra nuværende/tidligere jobs)
• Uddannelsesbevis
• Kursusbevis
• Deltagelse i faglige netværk eller arrangementer

Dokumentationskrav afstemmes ift. virksomhedens størrelse og 
kompleksitet



Driftsorienteret tilsyn

Socialtilsynslovens § 18 c

Socialtilsynet fører driftsorienteret tilsyn med 
foreninger og private virksomheder, for at sikre, at de 
fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynet 
skal føres i dialog med foreningen eller den private 
virksomhed.

Det driftsorienterede tilsyn skal tilrettelægges ud fra en 
risikobaseret tilgang. 



Det risikobaseret driftstilsyn

• Godkendelsesrapport

• Indsender budget 
2020, senest 1/10

• Godkender budget 
2020, senest 1/1  

Risikovurdering og

tilsynsintensitet

• Nye oplysninger?

• Indsender regnskab 
2019, ca. 1/5

Risikovurdering og

tilsynsintensitet • Driftstilsynsrapport

• Indsender budget 
2021, senest 1/10

ECT.



Ophør og orienteringspligt

Socialtilsynslovens § 18 b, stk. 4

Socialtilsynet kan træffe afgørelse om ophør af godkendelsen efter stk. 1, 
hvis foreningen eller den private virksomhed ikke længere opfylder 
betingelserne for godkendelse.

Socialtilsynsloven § 18 d

Bliver socialtilsynet opmærksom på bekymrende forhold, eller træffer 
socialtilsynet afgørelse om ophør af godkendelsen, orienterer socialtilsynet 
de borgere, der har indgået aftaler med foreningen eller den private 
virksomhed, samt de kommuner, der har truffet afgørelse om hjælp.



Whistleblower-ordning og videregivelse af 
bekymrende oplysninger

Socialtilsynets WB-ordning finder anvendelse for borgere, pårørende samt ansatte i 
arbejdsgivervirksomheder. De har dermed mulighed for at henvende sig anonymt
og gøre opmærksom på forhold, som de finder bekymrende vedrørende 
arbejdsgivervirksomheden.

Da socialtilsynet alene skal forholde sig til virksomhedens varetagelse af opgaven 
som arbejdsgiver, skal socialtilsynet videregive oplysninger om bekymrende 
forhold, der relaterer sig til andre forhold, til rette myndighed. Vi vil derfor 
videregive oplysninger, som relaterer til kommunens tilsyn, ligesom vi skal opfordre 
til, at kommunen videregiver relevante oplysninger for vores tilsyn.



Socialtilsynets lovgrundlag

Kapitel 3a i lov om socialtilsyn (gældende 21.8.2019)

Kapitel 2 i bekendtgørelsen om socialtilsyn (gældende 2.5.2019)

Vejledning om godkendelses- og tilsynsordning for foreninger og 
private virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktioner i ordninger 
efter servicelovens §§ 95 og 96 (gældende 13.11.2017)

Bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud omfattet af 
lov om socialtilsyn (gældende 13.11.2017)

Socialstyrelsens vurderingsgrundlag ved tilsyn med bpa-
arbejdsgivervirksomheder

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209808#id48121eb5-dbfa-49dd-a8aa-1b8026c3b45d
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209142#ide955445e-6539-48ba-a8a9-1bda377b8b7f
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196886
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194644
https://socialstyrelsen.dk/filer/tvaergaende/socialtilsyn/vurderingsgrundlag-ved-tilsyn-med-bpa-arbejdsgivervirksomheder-december-2017.pdf


DIALOG VED BORDENE

• Spørgsmål til det fremlagte?

• Har I erfaringer i kommunen, som I tænker, at Socialtilsynet kan inddrage i 
vores tilsyn med:

➢Tilsyn med virksomhedernes solvens (budget og regnskab)

➢Tilsyn med virksomhedernes viden om ansættelsesret

➢Tilsyn med ledelseskompetencerne


