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Afgørelse om nygodkendelse som socialt tilbud 

26. januar 2022 

 
Socialtilsyn Midt har den 16. august 2021 modtaget jeres ansøgning om at blive nygodkendt 

som generelt egnet socialt tilbud. 

 

Socialtilsynet har behandlet jeres ansøgning og træffer i henhold til lov om socialtilsyn 

§ 5, stk. 1 afgørelse om, at I nygodkendes til 7 pladser i henhold til servicelovens § 

66, stk.1 nr. 6. 

I er godkendt til at modtage følgende: 

Afdelingsnavn  Adresse Pladser Paragraf Målgruppe/aldersgruppe 

Ungehuset 

Fjordglimt 
Snaptunvej 17 

7130 Juelsminde 

7 SL § 66, 

stk.1, nr. 

6  

Målgruppen vil være børn 

og unge med 

følelsesmæssige og 

adfærdsmæssige problemer 

udløst af omsorgssvigt, 

vold, seksuelle krænkelser 

og dysfunktionelle 

familieforhold og som kan 

have én eller flere af 

følgende diagnoser: 
 

Personlighedsforstyrrelse 
Tilknytningsforstyrrelse 
Kriminalitet, ikke-personfarlig 
Omsorgssvigt 
Seksuelt overgreb 
Voldeligt overgreb 
Opmærksomhedsforstyrrelse 
 
Målgruppen er afgrænset 
ved, at der ikke modtages 
børn og unge beskrevet med 
alvorlig kriminalitet og vold 
eller behov for afvænning fra 
rusmidler  
 
Aldersgruppen er børn og 
unge fra 12 – 17 år 

 



 

 

Begrundelse 

Socialtilsyn Midt vurderer, at I lever op til betingelserne for at være godkendt som socialt 

tilbud jf. lov om socialtilsyn § 6. Det følger af denne bestemmelse, at det er betingelse for 

godkendelse, at tilbuddet efter en samlet vurdering, lever op til betingelserne i lov om 

socialtilsyn, herunder jf. en vurdering af kvalitetsmodellens 8 temaer.  

Socialtilsynet lægger i vurderingen vægt på at: 

Ungehuset Fjordglimt vil støtte de unge i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, 

uddannelse og beskæftigelse, ved hjælp af en motiverende som understøttende indsats. 

Indsatsen vil tage afsæt i konkrete og klare mål for den enkelte unge. Målene vil blive udarbejdet 

i samarbejde med den enkelte unge, og ud fra dennes ønsker og behov og visiterende 

kommuners indsatsmål. Samtidig vurderer Socialtilsyn Midt, at Ungehuset Fjordglimts 

socialfaglige indsats vil styrke de unges sociale kompetencer, relationer og selvstændighed, og 

vil støtte dem i, at indgå i sociale relationer i det omgivende samfund. Tilbuddet vil have fokus 

på at styrke de unges kompetencer, herunder sociale spilleregler, både i den virkelige som 

virtuelle verden. Også i forhold til sociale relationer og selvstændighed vil indsatsen tage afsæt 

i konkrete og klare mål for den enkelte unge. Det er også vurderingen, at de unge med 

udgangspunkt i deres ønsker og behov vil kunne have kontakt og samvær med deres familie og 

netværk, og vil have mulighed for at etablere fortrolighed til én eller flere voksne i tilbuddet efter 

eget valg. 

Ungehuset Fjordglimt, med inddragelse af den enkelte unge og med udgangspunkt i 

visiterende kommunes § 140 handleplan, vil udarbejde klare mål, enten af konkret operationel 

eller af understøttende karakter. Mål som medarbejderne vil tage afsæt i og dokumentere og 

analysere ud fra, med henblik på at justere indsatsen, så indsats, bedst muligt, kan 

understøtte de unges udvikling og læring. Herudover er det vurderingen, at Ungehuset 

Fjordglimt aktivt vil samarbejde med relevante eksterne parter med henblik på, at de unge kan 

opnåudvikling og trivsel. Desuden, at Ungehuset Fjordglimts valgte tilgange og metoder er 

evidensbaserede og relevante i forhold til tilbuddets indsats og i forhold til de udfordringer de 

unge i målgruppen måtte have. 

Ungehuset Fjordglimt vil understøtte de unges sundhed og trivsel, herunder, at de unge vil 

blive hørt, respekteret og anerkendt og vil have mulighed for at træffe beslutninger 

vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet såvel på individuelt som fælles niveau. Desuden, 

at Ungehuset Fjordglimts pædagogiske indsats vil understøtte, at magtanvendelser, vold og 

overgreb så vidt muligt forebygges og undgås. 

Ungehuset Fjordglimt har en kompetent ledelse, der vil sikre, at de unge vil have tilstrækkelig 

kontakt til medarbejdere med relevante kompetencer. Det indgår i denne vurdering, at 

tilbuddet har en plan for kompetenceudvikling og for, hvordan medarbejdergruppen 

sammensættes, så der vil være relevante kompetencer til stede ved driftsstart. Herudover er 

det vurderingen, at ledelsen har de nødvendige kompetencer til at kunne implementere de 

vægte tilgange og metoder. 

Ungehusets Fjordglimts fysiske ramme vil kunne understøtte børnene og de unges udvikling og 

trivsel. 



Afslutningsvis vurderer Socialtilsyn Midt, på baggrund af Ungehuset Fjordglimts økonomiske 

ramme og afhængigt af tilbuddets økonomiske prioriteringer, at det vil være muligt at levere 

en socialfaglig kvalitet, der er tilfredsstillende set i forhold til tilbuddets målgruppe og takst. 

Retsgrundlag 

Socialtilsyn Midt har truffet afgørelsen i medfør af lov om socialtilsyn § 5, stk. 1. Det fremgår af 

denne bestemmelse, at Socialtilsynet efter ansøgning og dialog med ansøger, træffer afgørelse 

om godkendelse som generelt egnet af tilbud, som er nævnt i § 4, stk. 1, såfremt tilbuddet 

opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18. Det fremgår af lov om socialtilsyn § 

6, at det er en betingelse for godkendelse, at tilbuddet efter en samlet vurderer, lever op til 

kravene i kvalitetsmodellen. §§ 12-18 vedrører bl.a. krav til tilbuddets vedtægt, 

bestyrelsessammensætning samt økonomi. 

Oplysningspligt 

Vi skal gøre opmærksom på, at I er forpligtet til af egen drift at give Socialtilsyn Midt oplysninger 

om væsentlige ændringer i forhold til godkendelsesgrundlaget. I er endvidere forpligtet til, hvis 

Socialtilsyn Midt anmoder om det at give socialtilsynet de oplysninger, der er nødvendige for det 

driftsorienterede tilsyn. Dette følger af § 12 i lov om socialtilsyn. 

Klageadgang 

Der kan klages over afgørelsen til Ankestyrelsen i henhold til lov om socialtilsyn § 19 jf. 

retssikkerhedslovens kap. 10. Inden 4 uger efter modtagelsen af denne afgørelse skal klagen 

indgives til Socialtilsyn Midt, som vil genvurdere afgørelsen inden for 4 uger. Hvis Socialtilsyn 

Midt fastholder sin afgørelse helt eller delvis, vil klagen blive videresendt til Ankestyrelsen. 

Klagen indgives til: Socialtilsyn Midt, Papirfabrikken 38, 8600 Silkeborg eller elektronisk via 

sikker post på adressen sikkerpost.socialtilsynmidt@silkeborg.dk. Anfør undertegnede som 

attention i mailens emnefelt. Klagen kan også indgives pr. telefon 89 70 56 00. 

 

Med venlig hilsen 

 

Chanette Vognsen Nielsen 

Tilsynskonsulent 
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BILAG 1 

Bekendtgørelse nr. 1377 af 21/09/2020 om socialtilsyn 

§ 5. Socialtilsynet træffer efter ansøgning og dialog med ansøger afgørelse om godkendelse som generelt 

egnet af tilbud, som er nævnt i § 4, stk. 1, såfremt tilbuddet opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 

6 og 12-18. 

Stk. 2. Godkendelse efter stk. 1 er en betingelse for, at tilbud, som er nævnt i § 4, stk. 1, nr. 1-3, kan 

indgå i den kommunale forsyning, jf. § 4, stk. 3, i lov om social service. 

Stk. 3. Socialtilsynets godkendelse efter stk. 1 er en betingelse for, at kommunalbestyrelsen kan 

tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling på behandlingssteder, som er nævnt i § 4, stk. 1, nr. 4, jf. § 141, 

stk. 6, i sundhedsloven. 

Stk. 4. Socialtilsynet kan, når særlige grunde taler for det, træffe afgørelse om, at ikkegodkendte tilbud, 

som er nævnt i § 4, stk. 1, nr. 1-3, og som kommunalbestyrelsen i akutsituationer har visiteret borgere til 

i en periode på op til 3 uger, jf. § 4, stk. 4, i lov om social service, kan anvendes i yderligere 3 uger. 

Stk. 5. Socialtilsynet kan i forbindelse med godkendelsen efter stk. 1 fastsætte vilkår, hvis opfyldelse er en 

betingelse for fortsat godkendelse. Socialtilsynet kan knytte frister til et vilkår. 

Stk. 6. Socialtilsynet kan efter anmodning fra tilbuddet eller plejefamilien træffe afgørelse om, at den 

meddelte godkendelse og de meddelte vilkår for godkendelsen, jf. stk. 1, kan fraviges på nærmere 

bestemte betingelser eller inden for en nærmere bestemt periode. Socialtilsynet kan i forbindelse med 

afgørelsen fastsætte vilkår, jf. stk. 5, som betingelse for afgørelsen om, at godkendelsen kan fraviges. 

Socialtilsynet kan knytte frister til et vilkår fastsat efter 2. pkt. Afgørelsen om fravigelse, jf. 1. pkt., 

bortfalder, når betingelserne ikke længere er opfyldt eller den fastsatte periode er udløbet. 

Stk. 7. Socialtilsynet kan træffe afgørelse om ophør af godkendelsen af et tilbud, hvis tilbuddet ikke længere 

opfylder betingelserne for godkendelse, jf. stk. 1, jf. §§ 6 og 12-18. 

Stk. 8. Godkendelsen bortfalder, hvis tilbuddet ikke har været benyttet til det godkendte formål i en 

sammenhængende periode på 2 år, dog 3 år for almene plejefamilier, forstærkede plejefamilier og 

specialiserede plejefamilier, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-3, i lov om social service. 

Stk. 9. Social- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om godkendelsens tilrettelæggelse, 

om socialtilsynets forpligtelser i forbindelse med godkendelsen og om socialtilsynets afgørelser efter stk. 

4. 

 

§ 6. Det er en betingelse for godkendelse af tilbud, som er nævnt i § 4, stk. 1, at tilbuddet efter en samlet 

vurdering har den fornødne kvalitet. 

Stk. 2. Tilbuddenes kvalitet vurderes inden for følgende temaer: 

a) Uddannelse og beskæftigelse. 

b) Selvstændighed og relationer. 

c) Målgrupper, metoder og resultater. 

d) Sundhed og trivsel. 

e) Organisation og ledelse, jf. dog stk. 4. 

f) Kompetencer. 

g) Økonomi, jf. dog stk. 4. 

h) Fysiske rammer. 

Stk. 3. Ved vurderingen af, om de tilbud, som er nævnt i § 4, stk. 1, nr. 2-4, har den fornødne økonomiske 

kvalitet, jf. stk. 2, nr. 7, skal socialtilsynet tage stilling til, 

1) om tilbuddet er økonomisk bæredygtigt, 

2) om tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og i 

forhold til tilbuddets målgruppe, og 

3) om der er gennemsigtighed i tilbuddets økonomi. 

Stk. 4. Er tilbuddet omfattet af § 66, stk. 1, nr. 8, i lov om social service, fører socialtilsynet ikke tilsyn 

med tilbuddets organisation, ledelse og økonomi, jf. stk. 2, nr. 5 og 7, og §§ 13-18. 



Stk. 5. Social- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om det økonomiske tilsyn og vurderingen 

af tilbuddenes kvalitet, herunder i form af opstilling af kriterier og indikatorer for kvalitetstemaerne, jf. stk. 

2. 

 

§ 8. Socialtilsynet skal træffe afgørelse om skærpet tilsyn, når forholdene i det enkelte tilbud tilsiger det. 

Afgørelse om skærpet tilsyn træffes for en periode på højst 3 måneder ad gangen og oplyses på 

Tilbudsportalen. Som led i en afgørelse om skærpet tilsyn skal socialtilsynet udstede påbud, jf. stk. 2. 

Stk. 2. Socialtilsynet kan, når det er nødvendigt for at sikre, at tilbuddet fortsat opfylder betingelserne for 

godkendelse, træffe afgørelse om at udstede påbud, hvis overholdelse kan gøres til en betingelse for fortsat 

godkendelse. Socialtilsynet skal fastsætte en frist for et påbuds overholdelse. 

Stk. 3. Social- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om, hvornår der kan iværksættes skærpet 

tilsyn, og hvornår der kan gives påbud. 

 

§ 10. Hvis socialtilsynet bliver opmærksomt på bekymrende forhold i et tilbud, som er nævnt i § 4, stk. 1, 

nr. 1-3, skal socialtilsynet underrette de kommuner, som har ansvar for de enkelte borgeres ophold i 

tilbuddet i henhold til lov om social service, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det 

sociale område, når disse borgere kan blive berørt. 

Stk. 2. Bliver socialtilsynet opmærksomt på bekymrende forhold på et behandlingssted, som er nævnt i § 

4, stk. 1, nr. 4, skal socialtilsynet underrette de kommuner, som har visiteret borgere til behandlingsstedet 

i henhold til sundhedslovens § 141, stk. 1. 

Stk. 3. Socialtilsynet kan orientere den kommune, som har ansvar i henhold til lov om social service for 

den enkelte borgers ophold i tilbuddet, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale 

område, hvis socialtilsynet bliver opmærksomt på bekymrende forhold vedrørende kommunens opgaver i 

forhold til den enkelte borger. 

 

§ 11. Socialtilsynet skal have et telefonnummer og en e-postadresse, hvortil et tilbuds personale, beboere, 

pårørende og andre kan henvende sig anonymt om bekymrende forhold i tilbuddet. Socialtilsynet skal 

oplyse beboere og ansatte om muligheden for at rette henvendelse til socialtilsynet efter denne 

bestemmelse. 

Stk. 2. Myndigheder og personer, der udøver opgaver efter stk. 1, samt enhver, der i øvrigt yder bistand 

hertil, har under ansvar efter straffelovens §§ 152-152 e tavshedspligt med hensyn til enhver oplysning, 

som de under deres virksomhed får kendskab til. Straffelovens § 152 f finder ligeledes anvendelse. 

Stk. 3. Socialtilsynet må ikke over for tilbuddet eller andre oplyse, at det har modtaget en henvendelse 

efter stk. 1. 

Stk. 4. Den, der har henvendt sig anonymt til socialtilsynet om bekymrende forhold i tilbuddet, jf. stk. 1, 

kan over for socialtilsynet samtykke i, at socialtilsynet over for tilbuddet eller andre oplyser, at tilsynet har 

modtaget henvendelsen. Vedkommende kan samtykke i, at socialtilsynet over for tilbuddet eller andre 

oplyser navnet på den, der har rettet henvendelse. Vedkommende kan helt eller delvis samtykke i, at 

socialtilsynet over for tilbuddet eller andre videregiver henvendelsens indhold. 

§ 12. Tilbud, der søger om godkendelse efter § 5, skal til brug for vurderingen af ansøgningen give 

socialtilsynet de faglige, organisatoriske og økonomiske oplysninger om tilbuddet, som socialtilsynet 

anmoder om. 

Stk. 2. Tilbud, der er godkendt efter § 5, skal 

1) af egen drift give socialtilsynet oplysninger om væsentlige ændringer i forhold, der lå til grund 

for godkendelsen, jf. § 5, stk. 1, 

2) efter anmodning give socialtilsynet oplysninger om, hvilke kommuner der har ansvar for at yde 

hjælp til borgere, der har ophold i tilbud, som er nævnt i § 4, stk. 1, nr. 1-3, jf. §§ 9-9 b i lov 

om retssikkerhed og administration på det sociale område, 

3) efter anmodning give socialtilsynet oplysninger om, hvilke kommuner der i henhold til 

sundhedslovens § 141, stk. 1, har visiteret borgere til behandlingsstedet, og 

4) efter anmodning give socialtilsynet de oplysninger, som er nødvendige for, at socialtilsynet kan 

udføre det driftsorienterede tilsyn. 



Stk. 3. Sundhedspersoner, jf. sundhedslovens § 6, skal efter anmodning give socialtilsynet oplysninger om 

borgere i sundhedsfaglig behandling, jf. sundhedslovens § 5, på tilbud omfattet af § 4, stk. 1, i lov om 

socialtilsyn, når de er nødvendige, for at socialtilsynet kan udføre det driftsorienterede tilsyn. 

Stk. 4. Tilbud omfattet af § 4, stk. 1, nr. 2-4, der er godkendt efter § 5, skal udarbejde en årlig rapport 

om tilbuddets virksomhed. 

Stk. 5. Social- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om tilbuddenes oplysningspligt efter stk. 

1-4. 

 

§ 13. Private tilbud, som ikke er organiseret som enkeltmandsvirksomheder eller interessentskaber, skal 

have en vedtægt. 

Stk. 2. Vedtægten skal indeholde: 

1) Angivelse af navn, hjemsted og formål. 

2) Egenkapitalens størrelse ved oprettelsen, og hvorledes den er indbetalt (kontant eller i værdier). 

3) Udpegning af ledelse og ledelsens opgaver, ansvar og dispositionsret over for tredjemand. 

4) Regler om hæftelse for gældsforpligtelser. 

5) Regler for, hvorledes tilbuddet skal forholde sig med hensyn til budgetlægning, regnskabsførelse 

og revision. 

6) Procedurer for vedtægtsændringer. 

7) Regler for anvendelse af kapitalen i tilfælde af nedlæggelse. 

8) Regler om bestyrelsens sammensætning. 

Stk. 3. Socialtilsynet påser, at vedtægterne opfylder kravene i stk. 2. 

 

§ 14. Private tilbuds leder, dennes ægtefælle eller personer, der er knyttet til de nævnte personer ved 

slægt- eller svogerskab i ret op- eller nedstigende linje eller sidelinjen så nært som søskende, kan ikke 

udgøre en bestyrelses flertal. Bestyrelsen skal sammensættes, så mindst et medlem er uafhængig af 

tilbuddets leder, og lederen må ikke have stemmeret i bestyrelsen. 

Stk. 2. Socialtilsynet kan kun godkende tilbud oprettet som aktieselskab eller anpartsselskab, hvis 

selskabet har en bestyrelse, der opfylder betingelserne i stk. 1. 

 

§ 15. Socialtilsynet kan efter § 5, stk. 1, kun godkende tilbud omfattet af § 4, stk. 1, der er oprettet som 

fonde, og som er undtaget fra lov om fonde og visse foreninger og lov om erhvervsdrivende fonde, hvis 

tilbuddet er lovligt etableret som fond. Socialtilsynet skal angive i godkendelsen, jf. § 5, stk. 1, at tilbuddet 

er lovligt etableret som fond. 

Stk. 2. Socialtilsynet godkender vedtægterne for tilbud oprettet som fonde, der er godkendt af socialtilsynet 

efter § 5, stk. 1. 

Stk. 3. Vedtægterne kan godkendes, hvis der er en klar adskillelse mellem stifterens økonomi og fondens 

økonomi, og hvis socialtilsynet vurderer, at vedtægternes regler om anvendelse af fondens formue ved 

ophør er i overensstemmelse med fondens formål. 

Stk. 4. Væsentlige ændringer af vedtægtsbestemmelser, herunder om formål, uddelinger el.lign., samt 

fondens sammenlægning eller opløsning skal godkendes af Civilstyrelsen efter socialtilsynets forudgående 

godkendelse. Ændring af formålsbestemmelser om drift af tilbud, jf. 1. pkt., kan godkendes, hvis 

1) ændringen af formålet har nær sammenhæng med fondens oprindelige formål, 

2) ændringen må anses for hensigtsmæssig for fonden, 

3) der ikke sker en indskrænkning i aktuelle rettigheder eller berettigede forventninger om ydelser fra 

fonden og 

4) ændringen sker af hensyn til 

a) aktuelle brugere af fondens tilbud eller 

b) potentielle fremtidige brugere af fondens tilbud, når fondens bestyrelse kan sandsynliggøre et 

behov for ændring inden for de næste 2 år og dette medfører et konkret behov for ændringen. 

Stk. 5. Bestyrelsen for tilbud etableret som fonde, der er godkendt af socialtilsynet efter § 5, stk. 1, må 

kun med socialtilsynets samtykke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan 

medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes, eller at fonden ikke fortsat vil kunne eksistere. 



Stk. 6. Socialtilsynets tilsyn med tilbud, der er oprettet som fonde, der er godkendt af socialtilsynet efter 

§ 5, stk. 1, omfatter ud 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, jf. stk. 4, om ophør af et tilbud etableret som fond. 

Stk. 8. Tilbud oprettet som fonde, der er godkendt af socialtilsynet efter § 5, stk. 1, skal efter anmodning 

fra socialtilsynet eller af egen drift give socialtilsynet de oplysninger, der er nødvendige for, at socialtilsynet 

kan varetage sine opgaver efter stk. 1-7. 

Stk. 9. Social- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om socialtilsynets særlige opgaver 

efter denne bestemmelse vedrørende tilbud oprettet som fonde, der er godkendt af socialtilsynet efter § 5, 

stk. 1. 

 

Tilbuddenes årsbudget  

§ 16. Tilbud som nævnt i § 4, stk. 1, nr. 2-4, der søger om godkendelse, eller som er godkendt, skal som 

grundlag for godkendelsen og det driftsorienterede tilsyn efter denne lov udarbejde et årsbudget for 

varetagelsen af opgaverne efter lov om social service, der skal godkendes af socialtilsynet. 

Stk. 2. For private koncerner og koncernlignende konstruktioner, jf. § 2, stk. 4, skal der ud over årsbudget 

for de enkelte tilbud, jf. stk. 1, udarbejdes en koncernnote, hvoraf bl.a. pengestrømmene mellem 

koncernens enkelte dele skal fremgå. Det er en forudsætning for godkendelse af årsbudgettet, jf. stk. 1, 

at afregninger mellem tilbuddet og andre enheder inden for koncernen sker på markedsvilkår. 

Stk. 3. Social- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om udarbejdelse og godkendelse af 

årsbudget. Social- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om frister for tilbuddenes indsendelse af 

årsbudget til socialtilsynet og socialtilsynets godkendelse af tilbuddenes årsbudget. 

 

§ 19. Socialtilsynets afgørelser efter denne lov kan påklages af de tilbud, myndigheder, foreninger eller 

private virksomheder, der er adressater for socialtilsynets afgørelser, efter reglerne i kapitel 10 i lov om 

retssikkerhed og administration på det sociale område. 

Stk. 2. Klage over socialtilsynets afgørelser om ophør af godkendelsen af et tilbud, jf. § 5, stk. 7, og om 

ophør af godkendelsen af en forening eller en privat virksomhed, jf. § 18 b, stk. 4, 1. pkt., har opsættende 

virkning. Gør særlige forhold det påkrævet, kan socialtilsynet eller Ankestyrelsen træffe afgørelse om at 

iværksætte afgørelsen straks. Socialtilsynets afgørelse efter 2. pkt. kan ikke indbringes for Ankestyrelsen. 

 

§ 22. Socialtilsynet skal registrere oplysninger på Tilbudsportalen, jf. § 14 i lov om social service, om tilbud 

omfattet af § 4, stk. 1. 

Stk. 2. Oplysningerne skal bl.a. angå 

1) godkendelse af tilbud, 

2) tilbuddets aktuelle status i forhold til godkendelsen, herunder oplysning om eventuelle vilkår, påbud og 

skærpet tilsyn, og 

3) resultaterne af udført tilsyn med et tilbud. 

Stk. 3. Social- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om indberetningerne efter stk. 1. 

 

 

 

 

 


