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Folketingets Social- og Ældreudvalg 

Folketingets Social- og Ældreudvalg har d. 15. februar 2022 stillet følgende 

spørgsmål nr. 245 (alm. del) til social- og ældreministeren, som hermed 

besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pernille Skipper (EL). 

Spørgsmål nr. 245: 

”Vil ministeren redegøre for, hvad der er gjort for at minimere, at der udtages 

profit fra tilbud efter servicelovens §§109 og 110 i denne regeringsperiode?” 

 

Svar: 

I april 2021 indgik Regeringen sammen med et bredt flertal af Folketingets 

partier Aftale om styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske 

tilsyn med sociale tilbud. Aftalen er bl.a. udmøntet med lovforslaget L 64, som 

blev vedtaget den 21. april 2021, og som er trådt i kraft den 1. februar 2022.  

 

Hensigten med aftalen og lovændringerne er bl.a. at styrke det økonomiske 

tilsyn markant, så det sikres, at de offentlige velfærdskroner anvendes 

forsvarligt og efter hensigten. Socialtilsynet og kommunerne får bl.a. bedre 

indsigt i tilbuddenes økonomi, herunder ift. hvor meget af det enkelte tilbuds 

overskud, der er udbetalt som udbytte eller overført til andre enheder.  

 

Derudover har socialtilsynet fået bedre indsigt i virksomhedernes 

pengestrømme og kan opdage, hvis der internt i koncerner og koncernlignende 

konstruktioner kanaliseres midler væk fra borgerne.  

 

Fra og med 2025 vil det desuden ikke længere være muligt at oprette et socialt 

tilbud som en personligt ejet virksomhed, da socialtilsynet ikke kan føre et 

effektivt tilsyn med økonomien i disse tilbud. Eksisterende personligt ejede 

virksomheder, som driver sociale tilbud, vil derudover også skulle udfases frem 

i mod 2025. 

 

Med aftalen får vi nu også mulighed for at følge udviklingen i det samlede 

tilbudsbillede, herunder i udviklingen i tilbuddenes anvendelse af eventuelle 

overskud, omfanget af udbetaling af udbytte og udviklingen i evt. 

formueophobning i tilbuddene. Denne udvikling vil aftalepartierne blive 

orienteret om på årlige statusmøder.  

 

Det er ingen hemmelighed, at regeringen havde ønsket og fortsat ønsker at 

sætte en stopper for, at private kommercielle sociale tilbud kan trække store 

summer ud til ejerkredsen, da det er offentlige velfærdskroner, som er tiltænkt 

udsatte borgere. Det kunne der desværre ikke findes et politisk flertal for.  
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Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
 


