
Socialtilsyn Hovedstadens takster i 2018
Retningslinjerne for Socialtilsyn Hovedstadens takstopkrævning mv. er fastlagt i bekendtgø-
relse om socialtilsyn. Taksterne fastsættes for et år ad gangen. Taksterne fastsættes som 
generelle takster for hver af følgende størrelseskategorier: 1) Tilbud med 1-7 pladser, 2) Til-
bud med 8-24 pladser, 3) Tilbud med 25-49 pladser, 4) Tilbud med 50 pladser og derover.

Takster 2018 
for tilbud med

 Tilsyn med 
døgntilbud mv 

Skærpet 
tilsyn

Ny- 
godkendelse 

 Væsentlig 
ændring 

  0 - 7 pladser 30.421 3.042 23.989 7.536

 8 - 24 pladser 36.505 3.650 28.787 9.043

25 - 49 pladser 60.841 6.084 47.979 15.072

   50+ pladser 91.262 9.126 71.968 22.609

Taksten for tilsyn med døgntilbud mv. skal betales af alle private og offentlige tilbud, der 
er omfattet af Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn. Taksten opkræves i halvårlige rater. 

Taksten for skærpet tilsyn skal betales af de tilbud, som Socialtilsyn Hovedstaden har af-
gjort skal underlægges skærpet tilsyn. Opkrævningen sker i forbindelse med afgørelsen. 
Taksten er pr. påbegyndt måned.

Taksten for nygodkendelse skal betales af nye tilbud, der søger om at blive godkendt af 
Socialtilsyn Hovedstaden. Opkrævningen sker forud for behandlingen af ansøgningen. 
Når et nyt tilbud er blevet godkendt af socialtilsynet, skal tilbuddet betale den almindelige til-
synstakst, 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. Der opkræves for den takstkate-
gori, tilbuddet vil tilhøre efter ændringen. Opkrævningen sker, når Socialtilsyn Hovedstaden 
har afgjort, at der er tale om en væsentlige ændring. Efter at taksten er blevet betalt, vil sags-
behandlingen dvs. vurderingen af om ændringen kan godkendes, sættes i gang. 

Tillægstakster kan opkræves af tilbud med mere end to afdelinger, som ikke ligger på sam-
me fysiske adresse, eller hvis et tilbud er særligt ressourcekrævende med flere afdelinger 
spredt over et meget stort geografisk område. Tillægstaksten skal dække ekstraomkostnin-
ger ved det konkrete tilsyn og fremgår derfor ikke af ovenstående tabel.

Plejefamilier betaler ikke for at være omfattet af tilsynet. Omkostningerne til tilsyn med pleje-
familier finansieres af objektive finansieringsbidrag fra kommunerne. 


