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Til høringsparterne på vedlagte høringsliste 

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn (Ændring 
af formålsbestemmelser i vedtægter for fonde, krav om indhentelse af straffeat-
test og præcisering af rækkevidden af socialtilsynets godkendelse og tilsyn) 

 

Social- og Indenrigsministeriet sender hermed udkast til forslag til lov om ændring af 

lov om socialtilsyn (Ændring af formålsbestemmelser i vedtægter for fonde, krav om 

indhentelse af straffeattest og præcisering af rækkevidden af socialtilsynets godkendel-

se og tilsyn) i høring. 

Lovforslaget indeholder tre elementer.  

For det første følger lovforslaget op på og udmønter den del af aftalen om satspuljen 

for 2019-2022, som vedrører kravet om, at tilbud, som er omfattet af socialtilsynslo-

ven, fremover skal indhente straffeattester inden ansættelse af personale, herunder 

ledere. Med initiativet indføres der også et krav om, at socialtilsynet som betingelse for 

godkendelse af et nyt tilbud, vil være forpligtiget til at sikre sig, at tilbuddet har ind-

hentet straffeattester for allerede ansat personale og ledere af tilbuddet. Derudover 

skal socialtilsynet indhente straffeattest for personer, der søger om at være plejefami-

lie, inden plejefamilien kan godkendes. I forlængelse af kravet om indhentelse af straf-

feattester skal socialtilsynet i deres driftsorienterede tilsyn følge op på, om tilbuddene 

indhenter straffeattester, inden de ansætter personale og ledere.  

For det andet foreslås der med lovforslaget at præcisere reglerne om socialtilsynets 

tilsyn med tilbud omfattet af § 4, stk. 1, i socialtilsynsloven, så det tydeliggøres, at soci-

altilsynets godkendelse og tilsyn omfatter den samlede indsats efter lov om social ser-

vice.  

Endelig foreslås det med lovforslaget, at betingelserne for ændring af formålsbestem-

melser om drift af tilbud i vedtægter for fonde på det sociale område, der er omfattet af 

bestemmelserne om godkendelse som tilbud i lov om socialtilsyn lempes.  

Social- og Indenrigsministeriet skal anmode om, at eventuelle bemærkninger er mini-

steriet i hænde senest onsdag den 23. oktober 2019.  
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Eventuelle bemærkninger bedes sendt pr. e-mail til lupe@sm.dk og bgn@sm.dk med 

kopi til jurint@sm.dk. Ministeriet anmoder i den forbindelse om, at bemærkninger 

ikke tillige fremsendes med brevpost.  

Eventuelle spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Louise Petersen på telefon 41851468 

eller e-mail lupe@sm.dk eller til specialkonsulent Brian Gresell Nørgaard på telefon 

41851340 eller e-mail bgn@sm.dk. 

 

Med venlig hilsen 

Louise Skovgaard Petersen 
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