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Folketingets Lovsekretariat 

Medlem af Folketinget Anni Matthiesen (V) har d. 22. juni 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. S 1502 til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmål nr. S 1502: 

”Er det ministerens intention at skabe et bredt politisk flertal for en ny reguleringsmo-

del for de private dagbehandlingsskoler og bosteder, og hvornår vil ministeren i givet 

fald inddrage partiernes ordførere i forhandlingerne?” 

 
Svar: 

Der skal være en ordentlig kvalitet i den indsats, som leveres til udsatte børn, unge og 

voksne på sociale tilbud. Det gælder uanset, om der er tale om offentlige eller private 

tilbud. Og jeg mener, at den indsats, der leveres i tilbuddene, skal være drevet med 

netop dette formål for øje og ikke med det formål at tjene mange penge og trække 

store overskud ud.  

Det fremgår af forståelsespapiret Retfærdig retning for Danmark, at partierne bag pa-

piret er enige om, at det skal undersøges, ”hvordan det mest hensigtsmæssigt kan sik-

res, at der ikke udtages profit på private daginstitutioner og sociale opholds- og an-

bringelsessteder for eksempel efter samme model, som i dag er gældende for fri- og 

privatskoler.” 

Vi er i ministeriet i gang med at undersøge forskellige modeller for, hvordan denne 

målsætning kan nås.  

Et indgreb i muligheden for at trække overskud ud vil ikke kunne stå alene, da det kun 

er én af flere måder at trække penge ud af sociale tilbud. Derfor er det vigtigt, at vi 

kommer hele vejen rundt og i den forbindelse også ser på en styrkelse af socialtilsynet, 

herunder særligt tilsynet med tilbuddenes økonomi og tilsynets sanktionsmuligheder. 

Jeg kan oplyse, at jeg allerede har holdt møder om profitspørgsmålet med organisatio-

nerne på socialområdet, herunder repræsentanter fra såvel offentlige som private til-

bud, de faglige organisationer, frivillige organisationer, brugere og pårørende med 

henblik på at få deres input til løsninger..  

Som jeg også nævnte på vores seneste ordførermøde, vil jeg efter sommerferien  ind-

kalde alle Folketingets partier til drøftelser, hvor jeg vil fremlægge konkrete løsnings-

forslag. 
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For så vidt angår de private dagbehandlingstilbud kan jeg henvise til mit tidligere svar 

på SOU alm del - spørgsmål 522, hvoraf det fremgår, at Børne- og undervisningsmini-

steren har nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, som bl.a. skal afdække lovgrund-

laget for dagbehandlingstilbud, herunder ift. oprettelse, drift og tilsyn med tilbuddene.  

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
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