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Høringssvar til udkast til bekendtgørelser om hhv. socialtilsyn og Tilbuds-

portalen 

 

Tak for muligheden for at afgive høringssvar til bekendtgørelserne om hhv. socialtilsyn og Til-

budsportalen. I Dansk Erhverv kan vi overordnet bakke op om begge bekendtgørelser og har en 

række konkrete bemærkninger.  

 

1. Ændringer af bekendtgørelse om socialtilsyn 

 

Det fremgår af ændringerne i bekendtgørelsen, at plejefamilier og tilbud forpligtes til at anvende 

det digitale ansøgningsskema på tilbudsportalen ved ansøgning om godkendelse af socialtilsy-

net fra og med den 1. juli 2020.  

 

Dansk Erhverv har den konkrete kommentar, at det med fordel kan fremgå af bekendtgørelsen, at 

et tilbud kan få vejledning til at udfylde ansøgningsskemaet digitalt, såfremt behovet måtte opstå.  

 

2. Ændringer af bekendtgørelse om Tilbudsportalen 

 

Dansk Erhverv støtter ændringerne af bekendtgørelse om Tilbudsportalen.  

 
Det fremgår af ændringerne i bekendtgørelsen, at tilbud og plejefamilier forpligtes til at foretage 
alle indberetninger til Tilbudsportalen digitalt. Dansk Erhverv har her den konkrete kommentar, at 
det også her bør være muligt at få vejledning til at indberette til Tilbudsportalen digitalt, såfremt beho-
vet måtte opstå.  
 

Dansk Erhverv foreslår konkret, at oplysningsnummer 122 – 147 i bilag 1 offentliggøres på Tilbuds-

budsportalen. Dansk Erhverv støtter gennemsigtighed på socialområdet på relevante faglige para-

metre, fordi det kan styrke mulighederne for at finde det bedst mulige tilbud til borgeren.  

 

Dansk Erhverv mener, at øget gennemsigtighed på socialområdet kan bidrage til konkurrence på 

tværs af ejerskabsformer på at levere trivsel, tryghed og kvalitet i sociale tilbud til borgerne.  

 

Dansk Erhverv står til rådighed for at uddybe ovenstående bemærkninger. 
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Med venlig hilsen, 

Christian Keller Hansen 

Politisk konsulent 

Dansk Erhverv 


