
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til personlige, borgerstyrede budgetter til
socialt udsatte borgere

I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.75.13. til § 15
på finansloven for finansåret 2017 og lov nr. 547 af 30. maj
2017 om forsøg med personlige, borgerstyrede budgetter til
socialt udsatte borgere fastsættes:

Kapitel 1
Anvendelsesområde og formål

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på Socialstyrel-
sens forvaltning af tilskud fra ansøgningspuljen til personli-
ge, borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere, jf. §
15.75.13.10. på finansloven for finansåret 2017.

§ 2. Ansøgningspuljens formål er at understøtte socialt
udsatte borgeres vej til rehabilitering og øget livskvalitet ved
at give den enkelte borger et borgerstyret budget, kombine-
ret med social støtte fra kommunen.

§ 3. De forventede resultater for de støttede projekter er,
at de deltagende borgere oplever, at de har øget selvbestem-
melse i forhold til at definere egne udfordringer og mål, og
at de har højnet deres livskvalitet.

Kapitel 2
Kompetence

§ 4. Socialstyrelsen kan yde tilskud fra ansøgningspuljen
til personlige, borgerstyrede budgetter til socialt udsatte bor-
gere i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørel-
se.

§ 5. Kommuner, der opnår tilskud fra ansøgningspuljen til
personlige, borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borge-
re, kan tildele et borgerstyret budget til en værdi af op til
50.000 kr. til den enkelte socialt udsatte borger, som
vedkommende herefter kan råde over og anvende efter eget
ønske til forskellige aktiviteter og mindre udgifter. Kommu-
nen tildeles op til 45.000 kr. i lønkroner pr. støtteforløb.

Kapitel 3
Ansøgerkreds og målgruppe

§ 6. Tilskud kan ydes til kommuner.

§ 7. Målgruppen for ansøgningspuljen er borgere med
særlige sociale problemer, som er i målgruppen for eller

modtager hjælp og støtte efter afsnit V i lov om social servi-
ce, og som vurderes at kunne profitere af tilbuddet i forhold
til at kunne opnå større grad af selvbestemmelse, rehabilite-
ring og livskvalitet.

Kapitel 4
Tildelingskriterier

§ 8. Der gælder følgende faglige krav for at opnå tilskud
fra ansøgningspuljen:
1) Ansøger skal beskrive målgruppen i ansøgningen, her-

under dens antal og afgræsning.
2) Ansøger skal bekræfte, at der vil være tale om et perio-

debestemt forløb på 12 sammenhængende måneder.
3) Ansøger skal beskrive, hvordan den socialfaglige med-

arbejder hjælper borgeren videre og understøtter den
proces, der igangsættes med muligheden for at dispone-
re over det borgerstyrede budget.

Stk. 2. Der gælder endvidere følgende organisatoriske
krav for at opnå tilskud fra ansøgningspuljen:
1) Ansøger skal beskrive, hvordan indsatsen organisato-

risk placeres i kommunen, hvor ansvaret er forankret
samt hvordan ansvaret er fordelt i forhold til at sikre en
god udvikling og afprøvning af metoden.

2) Ansøger skal dokumentere, at der er truffet beslutning
om deltagelse i projektet på ledelsesmæssigt niveau, og
at det fremgår, at kommunen vil vægte og prioritere
projektet med de rette medarbejderressourcer i hele
projektperioden.

3) Ansøger skal redegøre for, at det borgerstyrede budget
og den tilknyttede medarbejder skal være en ekstra
hjælp til borgeren, og at det ikke må erstatte tilbud til
borgeren, som kommunen er forpligtet til at levere efter
reglerne i lov om social service og øvrige relevante
lovgivninger. Såfremt borgeren allerede modtager lig-
nende støttetilbud fra kommunen, er det et krav, at støt-
ten til det borgerstyrede budget tænkes sammen med
disse.

4) Ansøger skal bidrage til erfaringsopsamlingen.

§ 9. Ansøgningen vurderes på baggrund af, hvordan den
beskriver følgende tildelingskriterier:
1) Ansøgningens formål falder inden for ansøgningspul-

jens formål.
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2) Ansøger falder inden for ansøgningspuljens ansøger-
kreds.

3) Ansøgningens målgruppe falder inden for ansøgnings-
puljens målgruppe.

4) Ansøgningen indeholder en beskrivelse af aktiviteter
og metode, der kan forventes at bidrage til opfyldelse
af forventede resultater, jf. § 3.

5) Ansøgningen beskriver projektets sammenhæng mel-
lem formål, målgruppe, aktiviteter, målsætninger på
borgerniveau, tidsplan, organisering mv.

6) Ansøgningen skal opfylde krav til budget, jf. § 10.
Stk. 2. Der vil endvidere blive lagt vægt på følgende ved

vurderingen af tildelingen af tilskud fra ansøgningspuljen:
1) Ansøgers beskrivelse af, hvordan kommunen under-

støtter borgeren i forhold til eksempelvis kontakt til øv-
rige sociale myndigheder, frivillige organisationer og
lignende.

2) Ansøgers beskrivelse af, hvordan den socialfaglige
medarbejder knyttet til borgerstyrede budgetter sikrer
sammenhæng med kommunens øvrige indsatser og de
medarbejdere, borgeren er tilknyttet.

§ 10. Der gælder følgende krav til udarbejdelse af budget:
1) Budgettet skal fordeles på måneder i det projektår, hvor

projektet har udgifter.
2) Budgettet skal udarbejdes på en sådan måde, at det ud-

gør en fyldestgørende og sandfærdig beskrivelse af
projektets forventede udgifter, som er afstemt i forhold
til projektets aktivitetsniveau, tidsplan og organisati-
onsstruktur.

3) Indholdet af den enkelte aktivitet og forudsætningerne
for udgiftens størrelse skal fremgå af ansøgningen.

4) Udgifter skal specificeres i budgettet.
5) Der kan ikke budgetteres med uforudsete udgifter.
6) Udgifter kan ikke samles i overordnede budgetposter

som overhead, administrationsbidrag og diverse.
7) Lønniveauet for ansatte i projektet må ikke være højere

end det, der er aftalt i de statslige overenskomster for
tilsvarende arbejde.

8) Udgifter til transport i egen bil kan højst udgøre statens
lave takst pr. km.

Stk. 2. Hvis det ansøgte beløb er op til 100.000 kr., kan
projektets udgifter i et projektår samles i den første måned,
hvor projektet har udgifter, og bestemmelsen i stk. 1, nr. 1
kan i så fald fraviges.

Kapitel 5
Ansøgning om tilskud og indberetning af oplysninger

§ 11. Socialstyrelsen fastsætter retningslinjer for indkal-
delse af ansøgninger og for kravene til sådanne ansøgninger.
Retningslinjerne offentliggøres på Socialstyrelsens elektro-
niske ansøgningsportal.

§ 12. Indgivelse af ansøgning og indberetning af oplys-
ninger til ansøgningspuljen sker digitalt på Socialstyrelsens
elektroniske ansøgningsportal.

Stk. 2. Fysiske og juridiske personer, der er fritaget fra til-
slutning til digital post, er undtaget fra kravet i stk. 1.

Kapitel 6
Ydelse og udbetaling af tilskud

§ 13. Tilskud ydes til enten hel eller delvis dækning af
projektrelaterede udgifter. Ved projektrelaterede udgifter
forstås udgifter, der er nødvendige for at gennemføre pro-
jektet. Ved udgifter forstås afholdte udgifter, der er bogført,
godkendt i henhold til regnskabskrav for tilskuddet og be-
talt, dog maksimalt det bevilligede tilskudsbeløb.

Stk. 2. Tilskud kan i særlige tilfælde ydes til dækning af
udgifter, som ansøgeren har afholdt eller påtaget sig at af-
holde, før der blev ydet tilskud, hvis de er åbenbart knyttet
til projektet.

Stk. 3. Tilskud ydes alene i det omfang, der ikke er opnået
eller senere opnås tilskud fra anden side til dækning af de
budgetposter, som har opnået tilskud fra den ansøgte ansøg-
ningspulje.

§ 14. Der kan ydes tilskud til følgende:
1) Lønkroner til støtteforløb, fx lønudgifter til aflønning

af medarbejdere i projektet og konsulenthonorarer.
2) Udgifter til personlige, borgerstyrede budgetter.

§ 15. Der kan ikke ydes tilskud til dækning af følgende
udgifter:
1) Aktiviteter for personer uden lovligt ophold i Danmark.
2) Projekter forankret i udlandet.

§ 16. Socialstyrelsen fastsætter de nærmere betingelser
for udbetaling, herunder betingelser med hensyn til følgen-
de:
1) Regnskab og revision vedrørende aktiviteter, hvortil

der gives tilskud.
2) Løbende rapportering af resultater og indberetning ved-

rørende aktiviteter, hvortil der gives tilskud.
3) Offentliggørelse af projektets resultater.
4) Evaluering af projektet, herunder om efterfølgende op-

følgning og effektmåling.

§ 17. Udbetaling af tilskud sker efter, at Socialstyrelsen
har modtaget anmodning om udbetaling fra tilskudsmodta-
ger.

Stk. 2. Anmodning om udbetaling skal være modtaget i
Socialstyrelsen senest 3 måneder efter, at Socialstyrelsen har
udstedt tilskudsbrevet. Hvis anmodningen om udbetaling ik-
ke er modtaget i Socialstyrelsen inden for fristen, kan So-
cialstyrelsen lade tilskuddet bortfalde uden yderligere var-
sel, jf. § 32, nr. 7.

Stk. 3. Udbetaling af tilskud sker til en separat projekt-
konto.

§ 18. Tilskud udbetales som udgangspunkt månedsvis for-
ud i overensstemmelse med det seneste godkendte budget
for så vidt angår tilskud over 100.000 kr.

Stk. 2. Det samlede tilskudsbeløb kan udbetales den første
projektmåned for så vidt angår tilskud op til 100.000 kr., jf.
§ 10, stk. 2.
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Kapitel 7
Ændring i projektet

§ 19. Forud for en væsentlig ændring i projektet eller bud-
gettet skal tilskudsmodtager indsende en skriftlig og begrun-
det anmodning herom. Der skal også vedlægges et nyt bud-
get. Socialstyrelsen beslutter derefter, hvorvidt ændringen
kan godkendes.

Uforbrugte tilskudsbeløb

§ 20. Forud for en overførsel af uforbrugt tilskudsbeløb i
et projektår til det efterfølgende projektår skal tilskudsmod-
tager indsende en skriftlig og begrundet anmodning herom.
Der skal også vedlægges et budget med omdisponering in-
den for de samme budgetposter. Socialstyrelsen beslutter
derefter, hvorvidt overførslen kan godkendes.

Stk. 2. Tilskudsmodtager kan overføre det uforbrugte be-
løb til det efterfølgende projektår uden forudgående godken-
delse fra Socialstyrelsen, hvis det uforbrugte beløb udgør
mindre end 10 pct. af tilskuddet i projektåret, dog maksimalt
100.000 kr. Det er en betingelse, at tilskuddet fortsat anven-
des inden for den samlede tilskudsperiode, som er fastsat i
tilskudsbrevet.

Kapitel 8
Rapportering

§ 21. Tilskudsmodtager skal aflægge rapport om gennem-
førte aktiviteter og resultater for de projektperioder og til de
frister, som er fastsat i tilskudsbrevet.

Stk. 2. Ved projektets endelige afslutning skal tilskud-
smodtager indsende en afsluttende rapport inden for den i
tilskudsbrevet angivne frist.

Kapitel 9
Regnskab og revision

§ 22. Tilskudsmodtager skal indsende revideret regnskab
for de projektperioder og inden for de frister, som er fastsat i
tilskudsbrevet.

Stk. 2. Ved tilskudsperiodens afslutning aflægges revide-
ret projektregnskab inden for de frister, der er angivet i til-
skudsbrevet.

§ 23. Regnskabet skal opfylde følgende krav:
1) Tilskudsmodtager skal anvende det regnskabsskema,

som findes på Socialstyrelsens elektroniske ansøg-
ningsportal.

2) Tilskuddet skal være opført som særskilt indtægtspost.
3) Tilskuddet skal være anvendt i projektperioden, som

fremgår af tilskudsbrevet.
4) Udgifter, der er afholdt af tilskuddet, skal være specifi-

ceret på samme måde som det senest godkendte bud-
get.

5) Væsentlige udgifter skal være yderligere specificeret,
eventuelt tilskud fra anden side til samme projekt,
eventuel medfinansiering samt eventuelle øvrige ind-
tægter skal opføres som særskilte indtægtsposter.

Stk. 2. Regnskabet skal underskrives af tilskudsmodtager.
Er tilskudsmodtager en selvejende institution eller forening,
skal regnskabet underskrives af den, der ifølge vedtægten
tegner institutionen eller foreningen.

Stk. 3. Socialstyrelsen kan indkalde grunddokumentation,
herunder bilag, for de afholdte udgifter.

§ 24. Regnskabet for tilskud over 100.000 kr. skal være
revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Stk. 2. Regnskabet for tilskud op til 100.000 kr. skal være
revideret af en af tilskudsmodtager valgt revisor, der skal
være regnskabskyndig, men ikke behøver være registreret
eller statsautoriseret. Revisor skal være uafhængig af til-
skudsmodtagers virksomhed og må ikke have nogen person-
lig eller økonomisk interesse i revisionens udfald.

Stk. 3. I tilfælde af revisorskift i tilskudsperioden skal den
tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende re-
visor, der har pligt til at oplyse årsagen til fratrædelsen. Des-
uden skal tilskudsmodtager skriftligt give Socialstyrelsen
besked om revisorskift.

§ 25. Revisionen foretages i overensstemmelse med god
offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i
§ 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m., jf. lov-
bekendtgørelse nr. 101 af 19. januar 2012, samt i ”God of-
fentlig revisionsskik – normen for offentlig revision” fra ja-
nuar 2013. For kommunerne gælder § 42, stk. 2, i lov om
kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 318 af 28.
marts 2017, og for regioner gælder § 28, stk. 2, i regionslo-
ven, jf. lovbekendtgørelse nr. 319 af 28. marts 2017.

Stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om projektregnskabet
er retvisende, og om de dispositioner, der er omfattet af
regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte
bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede af-
taler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vur-
dering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn
ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af projek-
tregnskabet.

§ 26. Revisionens omfang afhænger af tilskudsmodtagers
administrative struktur og forretningsgange, herunder den
interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabs-
aflæggelsen. Desuden har tilskuddets størrelse betydning for
revisionens omfang.

§ 27. Ved revisionen skal revisor efterprøve, om:
1) projektregnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl

og mangler, herunder at dispositionerne er inden for de
godkendte satser for løn, transport og konsulentbistand,

2) tilskudsbetingelserne er opfyldt,
3) tilskuddet er anvendt til formålet,
4) tilskudsmodtagers ledelse har foretaget en afrapporte-

ring og
5) tilskudsmodtager har udvist sparsommelighed.

Stk. 2. For tilskud over 500.000 kr. skal der gennemføres
forvaltningsrevision. Ved forvaltningsrevision skal revisor
efterprøve, om:
1) de oplysninger, som tilskudsmodtager har meddelt So-

cialstyrelsen om opfyldelsen af resultatkravene, er do-
kumenterede og
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2) de data, der ligger til grund for den faglige afrapporte-
ring, er pålidelige.

Stk. 3. Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgel-
ser.

§ 28. Tilskudsmodtager skal give revisor de oplysninger,
som må anses for at have betydning for bedømmelsen af
regnskabet samt for revisors vurdering af forvaltningen, her-
under mål og opnåede resultater. Tilskudsmodtager skal gi-
ve revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne fin-
der nødvendige og skal sørge for, at revisor får de oplysnin-
ger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for ud-
førelsen af sit hverv.

§ 29. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller
tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbin-
delse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks
at give tilskudsmodtager meddelelse herom, samt påse, at
tilskudsmodtagers ledelse inden 3 uger foretager underret-
ning til Socialstyrelsen. I modsat fald er det revisors pligt at
orientere Socialstyrelsen. Revisors bemærkninger indsendes
sammen med meddelelsen.

Stk. 2. Hvis revisor under sin revision eller på anden måde
bliver opmærksom på, at projektets gennemførelse er usik-
ker af økonomiske eller andre grunde, finder stk. 1 tilsvaren-
de anvendelse.

§ 30. Det reviderede regnskab forsynes med en erklæring,
hvoraf det fremgår, at regnskabet er revideret i overensstem-
melse med reglerne om revision og regnskab. Eventuelle
forbehold og supplerende oplysninger skal fremgå af erklæ-
ringen.

Stk. 2. Revisor skal afgive en revisionsprotokol med sin
vurdering og konklusion af den udførte revision, jf. § 27.
Revisionsprotokollen kan afgives i slutningen af erklærin-
gen.

Stk. 3. Genpart af revisionsprotokollen indsendes af til-
skudsmodtager til Socialstyrelsen sammen med det påtegne-
de regnskab.

Kapitel 10
Midlertidig indstilling, bortfald og tilbagebetaling af tilskud

§ 31. Socialstyrelsen kan beslutte, at udbetaling af tilskud
indstilles midlertidigt, hvis:
1) tilskudsmodtager ikke har indsendt relevante dokumen-

ter, rapporter m.v. i overensstemmelse med de vilkår,
der er fastsat i tilskudsbrevet,

2) Socialstyrelsen ikke kan godkende statusrapport, løben-
de regnskab, budget for resterende tilskudsperiode, ud-
betalingsanmodning, det endelige regnskab eller den
afsluttende rapport,

3) en forfalden tilbagebetaling for et tilskud fra Socialsty-
relsen ikke er indbetalt til Socialstyrelsen senest 2 må-
neder efter forfaldsdagen,

4) Socialstyrelsen bliver bekendt med forhold, som rejser
tvivl om, hvorvidt tilskudsmodtager anvender tilskud i
overensstemmelse med de givne vilkår, eller

5) forudsætningerne for tilskud i øvrigt er ændrede.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud genoptages, når Socialstyrel-
sen beslutter herom.

§ 32. Socialstyrelsen kan beslutte, at tilskuddet bortfalder
helt eller delvist, hvis:
1) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med

vilkårene for tilskuddet,
2) tilskudsmodtager har givet urigtige eller vildledende

oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning
for afgørelsen om ydelse af tilskud eller udbetaling af
tilskud,

3) projektet ikke er påbegyndt inden 6 måneder efter
godkendt startdato,

4) projektet indstilles,
5) tilskudsmodtager går konkurs, træder i likvidation,

standser sine betalinger, indleder forhandlinger om
tvangsakkord, eller hvis der foretages udlæg eller ar-
rest hos tilskudsmodtager,

6) aktiviteten eller de opnåede resultater i projektet afvi-
ger markant fra det beskrevne i ansøgningen,

7) tilskudsmodtager ikke har indsendt relevante doku-
menter, udbetalingsanmodning, rapporter m.v. i over-
ensstemmelse med vilkår, der er fastsat i tilskudsbre-
vet,

8) Socialstyrelsen ikke kan godkende statusrapport, lø-
bende regnskab, budget for resterende tilskudsperio-
de, udbetalingsanmodning, det endelige regnskab eller
den afsluttende rapport,

9) en forfalden tilbagebetaling for et tilskud fra Social-
styrelsen ikke er indbetalt til Socialstyrelsen senest 2
måneder efter forfaldsdagen,

10) de samlede godkendte, bogførte og faktiske projektre-
laterede udgifter, fratrukket eventuelle indtægter i det
endelige regnskab, er mindre end tilskuddet, herunder
at tilskud fra anden side m.v. viser sig at overstige det
forudsatte ved ydelsen af tilskuddet, eller

11) forudsætningerne for tilskud i øvrigt er ændrede.

§ 33. Socialstyrelsen kan beslutte, at udbetalte tilskud skal
tilbagebetales helt eller delvis, hvis:
1) der er sket helt eller delvist bortfald af tilskud i henhold

til § 32,
2) tilskudsmodtager efterfølgende får ydet tilskud fra an-

den side til dækning af de budgetposter, som har opnået
tilskud fra ansøgningspuljen,

3) der i forbindelse med projektet udvikles teknologier
m.v., der af tilskudsmodtager efterfølgende udnyttes er-
hvervsmæssigt, eller

4) hele beløbet ikke er brugt og ikke ønskes overført til
næste periode.

Stk. 2. Ved hel eller delvis tilbagebetaling af udbetalt til-
skud opkræves det skyldige beløb til betaling senest 14 dage
efter påkrav.

Kapitel 11
Underretnings- og dokumentationspligt

§ 34. Tilskudsmodtager skal straks, og senest inden for 3
uger, underrette Socialstyrelsen skriftligt, hvis tilskudsmod-
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tager bliver bekendt med forhold, der kan medføre midlerti-
digt ophør, bortfald, reduktion eller tilbagebetaling af til-
skud, jf. §§ 31-33, eller hvis tilskudsmodtager skifter revisor
i løbet af projektperioden, jf. § 24, stk. 3.

§ 35. Socialstyrelsen kan pålægge tilskudsmodtager at do-
kumentere, at betingelserne for udbetaling af tilskud fortsat
er opfyldt.

Stk. 2. Tilskudsmodtager kan pålægges at indsende nær-
mere oplysninger om projektet, herunder statusrapporter,
projektregnskaber, reviderede regnskaber, budgetter og revi-
sionserklæringer m.v.

Stk. 3. Hvis Socialstyrelsen skal have mulighed for at of-
fentliggøre projektresultater, skal det fremgå af tilskudsbre-
vet.

§ 36. Tilskudsmodtager er forpligtet til at opbevare doku-
mentation vedrørende projektet og dets gennemførelse i 3 år
fra tidspunktet for projektets afslutning.

Kapitel 12
Projektets anskaffede materiel ved projektophør

§ 37. Når projektet ophører, kan tilskudsmodtager eller
projektmedarbejder erhverve tiloversblevet materiel. Prisen
fastsættes af en uafhængig vurderingsmand.

Stk. 2. Det afsluttende regnskab skal indeholde indtægter
fra eventuelt salg af tiloversblevet materiel ved projektop-
hør.

Stk. 3. Projektet kan uden forudgående beslutning fra So-
cialstyrelsen beholde anskaffet materiel, hvis det fortsætter
efter tilskuddets ophør, og hvis værdien af materiellet er op
til 10.000 kr.

Stk. 4. Socialstyrelsen kan beslutte, at projektet kan be-
holde anskaffet materiel til en værdi på over 10.000 kr., hvis
projektet fortsætter efter tilskuddets ophør.

Stk. 5. Der kan ikke foretages afskrivning af materiellet.

Kapitel 13
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 38. Bekendtgørelsen træder i kraft den [xx]. august
2017 og har virkning for tilskud, der ydes fra denne dato el-
ler senere.

Stk. 2. For tilskud, der ydes i medfør af denne bekendtgø-
relse, finder bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 om
regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af
tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsmini-
steriets område ikke anvendelse.
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