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Orientering om forpligtelsen til at indsende årsbudgetter og andre økono-
mioplysninger 
 
Børne- og Socialministeriet er bl.a. via pressen blevet opmærksom på, at der i 
praksis har været tvivl om forpligtelsen for de sociale tilbud til at indsende års-
budget og andre økonomioplysninger til socialtilsynet samt om konsekvenserne 
for tilbuddets godkendelse af, at tilbuddene ikke gør det. 
 
Med denne orienteringsskrivelse ønsker Børne- og Socialministeriet at sikre, at 
de sociale tilbud er opmærksomme på de forpligtelser, som de har ifølge soci-
altilsynsloven til at indsende årsbudget, årsrapport samt revideret regnskab til 
socialtilsynet. 
 
Samtidig ønsker ministeriet at sikre, at socialtilsynene er opmærksomme på, at 
et godkendt årsbudget og vurderingen af tilbuddenes økonomiske forhold i øv-
rigt er en betingelse for, at et tilbud kan blive godkendt og opretholde sin god-
kendelse. Der skal i den forbindelse gøres særligt opmærksom på de mulighe-
der, socialtilsynet har, i tilfælde af at tilbuddene ikke indsender deres økonomi-
ske oplysninger.  
 
Der henvises i forhold til regler og baggrund til det nedenfor beskrevne. 

Betingelser for godkendelse 
Det følger af socialtilsynslovens § 5, stk. 1, at et tilbud som betingelse for at 
blive godkendt bl.a. skal opfylde betingelserne i lovens §§ 12-18. 
 
Af socialtilsynslovens § 7, stk. 1, følger det, at socialtilsynet som led i deres 
driftsorienterede tilsyn skal sikre sig, at dette fortsat er tilfældet.  
 
Nedenfor beskrives kravene i §§ 12-18, hvis opfyldelse således er betingelser 
for et tilbuds (fortsatte) godkendelse. 

Budget 
Det følger af socialtilsynslovens § 16, stk. 1, at sociale tilbud, der søger om 
godkendelse, eller som er godkendt af socialtilsynet, som grundlag for godken-
delsen og det driftsorienterede tilsyn skal udarbejde et årsbudget for varetagel-
sen af opgaverne efter lov om social service, som skal godkendes af socialtil-
synet. 
 
Det følger af socialtilsynsbekendtgørelsens § 16, at socialtilsynet i forbindelse 
med godkendelsen skal sikre sig, at budgettet ikke indeholder poster, der er 
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uvedkommende for tilbuddets virksomhed. Socialtilsynet skal endvidere sikre 
sig, at budgettet sikrer den nødvendige sammenhæng mellem den faglige ind-
sats og de afsatte økonomiske ressourcer, og at budgettet giver mulighed for 
ansvarlig forvaltning af offentlige midler.  
 
Om posterne er uvedkommende for tilbuddets virksomhed skal bl.a. holdes op 
imod, at socialtilsynet også skal vurdere kvaliteten af tilbuddets fysiske ram-
mer, af tilbuddets kompetenceniveau og af kvaliteten i den pædagogiske ind-
sats. 
 
Tilbuddets budget indberettes hvert år til socialtilsynet på et skema via Tilbuds-
portalen, jf. socialtilsynsbekendtgørelsens § 15. 
 
Det føler af socialtilsynslovens § 16, stk. 2, at private tilbud, der indgår i koncer-
ner eller koncernlignende konstruktioner, sammen med deres årsbudget skal 
udarbejde en koncernnote, hvoraf samhandlen mellem koncernens enkelte en-
heder fremgår, så socialtilsynet som led i det økonomiske tilsyn med det en-
kelte tilbud kan sikre sig, at samhandlen foregår på markedsvilkår.  

Årsrapport 
Det følger af socialtilsynslovens § 12, stk. 4, at sociale tilbud, som er godkendt 
af socialtilsynet, skal udarbejde en årlig rapport om tilbuddets virksomhed, som 
skal registreres og offentliggøres på Tilbudsportalen. Rapporten skal indeholde 
de økonomiske nøgletal, jf. seneste årsregnskab. 
 
Socialtilsynet anvender de økonomiske nøgletal i deres tilsyn med tilbuddenes 
økonomi. 

Regnskab 
Private sociale tilbud skal indsende det regnskab, de har aflagt efter årsregn-
skabsloven, til socialtilsynet, jf. socialtilsynslovens § 18. Socialtilsynet kan efter 
lovens § 17 stille yderligere krav til det enkelte tilbuds regnskabsaflæggelse, 
hvis det i særlige tilfælde vurderes nødvendigt for at sikre tilstrækkelig gennem-
skuelighed i tilbuddets økonomi.  
 
Socialtilsynet skal ikke godkende regnskaber for de private tilbud, men socialtil-
synet kan anvende oplysningerne i regnskabet i deres samlede vurdering af til-
buddets økonomi. 
 
For offentlige tilbud aflægges der ikke regnskab på tilbudsniveau, ligesom der 
ikke foretages revision på tilbudsniveau.  
 
Det regnskab, der sendes til socialtilsynet, skal være revideret af en godkendt 
revisor, jf. socialtilsynslovens § 18. Socialtilsynet lægger revisionspåtegningen 
til grund for sit tilsyn, med mindre der efter en konkret vurdering er grund til an-
det. Socialtilsynet har under alle omstændigheder mulighed for at indhente 
supplerende regnskabsoplysninger hos revisor eller hos tilbuddet, hvis det fin-
des nødvendigt, herunder oplysninger om samhandlen inden for koncerner og 
koncernlignende konstruktioner. 

Sanktioner 
Som nævnt overfor, er tilbuddenes opfyldelse af betingelserne i socialtilsynslo-
vens §§ 12-18 krav for at de kan være godkendt.  
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Det følger af socialtilsynsloven § 8, at socialtilsynet, når det er nødvendigt for at 
sikre, at tilbuddet fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, kan træffe af-
gørelse om at udstede påbud. Da udarbejdelse af årsbudget er en betingelse 
for tilbuddets godkendelse, kan socialtilsynet godt udstede påbud til tilbuddet, 
hvis tilbuddet ikke udarbejder og indsender årsbudgettet. 
 
Det følger desuden udtrykkeligt af socialtilsynsloven § 5, stk. 7, at socialtilsynet 
kan træffe afgørelse om ophør af et tilbuds godkendelse, hvis tilbuddet ikke 
længere opfylder betingelserne, som lå til grund for godkendelsen.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
Anita Hørby 
 
 
 
 
 
 
 
 


