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Socialtilsyn Østs foreløbige takster for 2019
Socialtilsyn Øst har beregnet de foreløbige tilsynstakster for 2019. Takster og finansieringsbidrag
er fastlagt til at dække alle budgetterede omkostninger for Socialtilsyn Øst i 2019.
De foreløbige tilsynstakster for døgninstitutioner og botilbud mv. fremgår af nedenstående tabel 1.
Tabel 1: Foreløbige tilsynstakster for tilbud, 2019
Plads antal

Tilsyn

Skærpet

Ny-godkendelse

Væsentlig ændring

0-7
8 - 24
25 - 49
50 +

35.063
42.076
70.126
105.189

3.506
4.208
7.013
10.519

37.729
45.274
75.457
113.186

8.261
9.913
16.522
24.783

Tabel 2 nedenfor viser den foreløbige opgørelse af de objektive finansieringsbidrag i 2019, der
finansierer tilsyn med plejefamilier. Den enkelte kommunes finansieringsbidrag er opgjort ud fra
antallet af 0-17-årige i kommunen pr. 1. kvartal 2018.
Tabel 2: Foreløbig opgørelse af de objektive finansieringsbidrag i 2019

Kommune
Greve
Køge
Lejre
Roskilde
Solrød
Faxe

Antal 0 – 17-årige
pr. 1. kvartal 2018

Andel

Objektiv
finansieringsudgift pr.
kommune

10.963

6,7%

1.503.952 kr.

12.938

7,9%

1.774.891 kr.

6.093

3,7%

835.864 kr.

18.456

11,3%

2.531.874 kr.

5.305

3,2%

727.763 kr.

7.108

4,3%

975.106 kr.

Guldborgsund
Kalundborg
Lolland
Næstved
Odsherred
Ringsted
Slagelse
Sorø
Stevns
Vordingborg
Hjørring

10.692

6,5%

1.466.775 kr.

9.518

5,8%

1.305.721 kr.

6.818

4,2%

935.323 kr.

16.560

10,1%

2.271.773 kr.

5.420

3,3%

743.539 kr.

7.263

4,4%

996.370 kr.

15.173

9,3%

2.081.498 kr.

6.266

3,8%

859.597 kr.

4.324

2,6%

593.185 kr.

8.289

5,1%

1.137.121 kr.

12.790

7,8%

1.754.588 kr.

Kilde til befolkningstal: Danmarks Statistik, statistikbankens tabel ”Folk1”

De foreløbige takster for virksomheder omfattet af BPA ordningen jf. lov om socialtilsyn1 § 18a,
fremgår af nedenstående tabel 3.
Tabel 3: Foreløbige takster for virksomheder omfattet af BPA-ordningen, 2019
Takst type
Godkendelse
Driftsorienteret tilsyn

Takst i kr.
22.932 kr.
11.466 kr.

For tilbud efter §§ 101 og 101 a i lov om social service2 og § 141 i sundhedsloven3 fastsættes
pladsantallet, som det samlede antal borgere, tilbuddet forventer at kunne behandle i det
kommende år, divideret med 10 jf. bekendtgørelse om socialtilsyn § 28, stk. 2 .
Socialtilsyn Øst er i 2019 dimensioneret ud fra det forventede antal tilbud og plejefamilier samt ud
fra en række antagelser om gennemsnitligt tidsforbrug på tilsynets opgaver. Antagelserne om
tidsforbrug er fortrinsvis baseret på DUT-notatet fra 2013 og er i al væsentlighed uændrede i forhold
til 2018. Der er enkelte områder, der er tilpasset den faktuelle viden, eksempelvis antal forventede
ansøgninger om væsentlige ændringer.
Socialtilsyn Østs budget for 2019 er ikke endeligt, og der kan ske justeringer i budgettet og dermed
i takster og finansieringsbidrag i løbet af efteråret 2018. Det kan eksempelvis have en betydning,
hvis der sker større ændringer i antallet af tilbud eller i antallet af tilbud med mange afdelinger, som
Socialtilsyn Øst skal føre tilsyn med.
Kommuner, Region Sjælland og de private tilbud, vil blive orienteret om de endelige takster og
finansieringsbidrag for 2019 i november 2018, når Socialtilsyn Østs budget er endeligt vedtaget.
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For flere informationer om principperne for tilsynstakster og objektiv finansiering, henvises til
Socialtilsyn Østs hjemmeside socialtilsynost.dk. Har I spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at
kontakte analyse- og udviklingskonsulent Heidi Mødekjær på tlf.: 72 36 32 58 eller e-mail:
heimo@holb.dk.
Socialtilsyn Øst udbyder en række tilkøbsydelser. Katalog over priserne for 2019 herfor, orienteres
der om i november 2018, når Socialtilsyn Østs budget er endeligt vedtaget.
Med venlig hilsen

Ulrich Schmidt-Hansen
Koncerndirektør

Henriette Lindberg
Tilsynschef
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