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Høringsnotat 

 

 

1. Hørte myndigheder og organisationer mv.: 

Udkast til bekendtgørelsesforslag om afskæring af klageadgang på socialstyrel-
sens tilskudsområde blev den 11. januar 2017 sendt i høring via Høringsportalen. 
 
Socialstyrelsen har modtaget svar fra: Dansk Erhverv. 
 
Nedenfor er gengivet de væsentligste punkter i det modtagne høringsvar. 

 

1.1. Afskæring af klageadgang, jf. bekendtgørelsesforslaget  
Dansk Erhverv bemærker, at den seneste periodes sager på satspuljeområdet med 
ændret praksis for administrationen, tilbagekaldelse af bevillinger og genudmelding af 
allerede uddelte puljer vidner om et område præget af stor usikkerhed for foreninger 
mv.  
 
Dansk Erhverv bemærker videre, at grundet deres opfattelse af, at området er præget 
af stor usikkerhed samt af hensynet til ansøgernes retssikkerhed, mener de, at det er 
væsentligt at opretholde en klageadgang på området, samt at hensynet til ansøgernes 
og tilskudsmodtagernes retssikkerhed må veje tungere end hensynet til myndigheder-
nes administrationsmæssige forhold.  

 

Socialstyrelsens bemærkninger: 
Socialstyrelsen har fokus på at sikre en korrekt forvaltning af tilskudsområdet. I en 
periode har der således pågået et arbejde med henblik på at bringe Socialstyrelsens 
forvaltning af tilskud fuldt ud i overensstemmelse med regler og retningslinjer på om-
rådet. Dette har bl.a. nødvendiggjort ændret praksis, genudmelding af en enkelt an-
søgningspulje for at tilvejebringe hjemmel mv. Ændringerne bunder således ikke i 
usikkerhed, men i ønsket om den mest korrekte forvaltning af området. Der er tværti-
mod iværksat en række tiltag for at styrke retssikkerheden, fx at ansøgningspuljer på 
det sociale område (FL § 15) fremover udmeldes og udmøntes ved bekendtgørelser.  
 
Afskæring af klageadgangen vil bringe retstilstanden tilbage til den, der var gældende 
før august 2015, hvor ansvaret for tilskudsforvaltning på det sociale område lå i Bør-
ne- og Socialministeriets departement, og hvor der ikke var klageadgang.  
Hertil kommer, at departementet, som overordnet myndighed, altid kan føre tilsyn med 
styrelsens forvaltning af tilskud. Samlet set vurderer Socialstyrelsen derfor, at ansø-
gernes retssikkerhed ikke svækkes væsentligt. 
 
Socialstyrelsen finder derfor ikke anledning til ændring af bekendtgørelsen som øn-
sket af Dansk Erhverv. 
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