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Hvornår er der tale om en fond omfattet af lov 
om socialtilsyn?

Er et tilbud oprettet som fond, der er godkendt af socialtilsynet 
efter socialtilsynslovens § 5, stk. 1, vil socialtilsynet i kraft af sin 
godkendelse være fondens tilsynsmyndighed.

Tilbud oprettet som fond kan kun godkendes, hvis de er lovligt 
oprettet som fond. Dette forudsætter, at fonden opfylder den 
almindelige fondsdefinitionen:

 Juridisk person, som besidder en formue uigenkaldeligt udskilt fra stifter

 Varetager et i vedtægten bestemt formål som skal kunne efterleves i en længere årrække

 Rådigheden over midlerne tilkommer en selvstændig ledelse og igen udenfor fonden har ejendomsret til fondens formue



Godkendelse af vedtægter og 
vedtægtsændringer

Fondsvedtægten (fundatsen) er udtryk for stifters vilje og hensigter 
med fonden

 Socialtilsynet fører tilsyn og økonomisk kontrol med fonden, for at sikrer, at fondens midler anvendes i 
overensstemmelse med fondens vedtægt

Nye underskrevne vedtægter sendes til godkendelse hos socialtilsynet
 Fondens vedtægt skal fortsætte med at være i overensstemmelse med stifters vilje
 Vedtægtsændringer skal være ledsaget af referater fra de bestyrelsesmøder, hvor vedtægten er behandlet
 Hvis baggrunden for ændringen ikke fremgår af referaterne bedes der redegjort herfor ved indsendelsen

Væsentlige ændringer af vedtægten
 Vedtægtsændringer om formål, uddelinger samt sammenlægning og opløsning af fonde anses altid som 

væsentlige
 De væsentlige vedtægtsændringer skal indsendes til godkendelse hos socialtilsynet, og efter socialtilsynets 

forudgående tilladelse skal de godkendes hos Civilstyrelsen
 Det er socialtilsynet der videresender til Civilstyrelsen



Opløsning af fonde

Opløsning af fonden
 Ophøret skal godkendes af både socialtilsynet og Civilstyrelsen

 Som udgangspunkt skal fonden efterleve sit formål, men hvis fondens midler er klart utilstrækkelige til at opfylde 
formålet/fortsætte driften, kan fonden opløses ved uddeling

 Krav at fonden er solvent

 Ansøgning indsendes til socialtilsynet sammen med:

 Kopi af referater fra bestyrelsesmøder

 Hvis begrundelse for opløsning ikke fremgår skal der indsendes redegørelse herfor fra bestyrelsen

 Økonomisk status

 Nedlukningsplan i forhold til tilbuddet

 Oplysning om til hvilket formål bestyrelsen vil udlodde overskydende kapital

 Hvis Civilstyrelsen godkender ophør skal der indsendes afsluttende regnskab samt dokumentation for udlodning og lukning 
af konti. 



Sammenlægning af fonde

Sammenlægningen skal godkendes af både socialtilsynet og 
Civilstyrelsen 

 Sammenlægning kan ske hvis fondene har eksisteret i mere end 10 år og har lignende formål

 Der må ikke i forbindelse med sammenlægning ske ændring af de oprindelige formål

 Begge fondene skal være solvente

Ansøgning indsendes til socialtilsynet sammen med:
 Fusionsvedtægt - Ny vedtægt for den foresættende fond skal indeholde oplysninger om, hvad fondene 

oprindeligt hed og fondenes kapital ved sammenlægningen

 Begrundelse for ønsket om fusion

 Redegørelse fondenes økonomiske situation



Ekstraordinære dispositioner

Socialtilsynet skal give samtykke til fondens ekstraordinære 
dispositioner, hvis 

 de kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes, eller 

 at fonden ikke vil kunne eksistere

Ansøgning indsendes til socialtilsynet sammen med:
 Kopi af referater fra bestyrelsesmøder med beslutning om økonomiske disposition

 Hvis begrundelse for dispositionen ikke fremgår skal der indsendes redegørelse herfor fra bestyrelsen

 Økonomisk redegørelse vedrørende disponeringen, herunder for udviklingen i likviditeten



Socialtilsynets fondstilsyn jf. § 15

Stk. 1 Tilbud skal godkendes som værende lovligt etableret som fond.

Stk. 2 Vedtægterne for tilbud oprettet som fond skal godkendes.

Stk. 3 Vedtægterne skal tilsikre en klar adskillelse mellem stifterens økonomi og fondens økonomi, og at udlodning ved ophør 

af fonden sker i overensstemmelse med fondens formål.

Stk. 4 Væsentlige ændringer af vedtægtsbestemmelser skal godkendes af Civilstyrelsen efter socialtilsynets forudgående 

godkendelse.

Stk. 5 Ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægterne ikke kan overholdes, eller at fonden ikke 

fortsat vil kunne eksistere, skal godkendes af socialtilsynet. 

Stk. 6 Socialtilsynets fondstilsyn omfatter over socialtilsynets opgaver efter §§ 7-11 og 16-18 tilsyn med, 

1) om fondens økonomiske dispositioner er i overensstemmelse med vedtægterne og med grundlaget for 

godkendelsen, og 

2) om fonden efterlever lovgivningens krav om regnskabsaflæggelse og revision.

Stk. 7 Socialtilsynet underretter Civilstyrelsen om ophør af et tilbud etableret som fond.

Stk. 8 Tilbud oprettet som fond skal af egen drift og efter anmodning fra socialtilsynet give socialtilsynet de oplysninger, der

er nødvendige for, at socialtilsynet kan varetage sine opgaver som fondstilsyn.


