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Tilbagemelding til Idrætsskolen for Udviklingshæmmede på 

udført økonomisk tilsyn 

 

Jf. serviceloven § 148a
1
 og § 5, stk. 6 i bekendtgørelse om 

tilbudsportalen
2
 har kommunalbestyrelsen forpligtigelse til at føre 

driftsorienteret tilsyn på private tilbud, der er beliggende i kommunen. 

Tilsynet omfatter de tilbud, der er forpligtede til registrering på 

tilbudsportalen jf. § 3 i bekendtgørelse om tilbudsportalen
 3

, og som 

ikke er omfattet af § 4 i bekendtgørelse af lov om socialtilsyn
4
. 

 

Tilsynet er i Københavns Kommune opdelt i et socialfagligt og et 

økonomisk tilsyn. Det økonomiske tilsyn varetages af Tilsynsenheden 

placeret i Københavns Kommunes Socialforvaltning. 

 

Det økonomiske tilsyn består af et besøg på tilbuddets lokalitet, en 

gennemgang af tilbuddets seneste reviderede årsregnskab, 

indeværende års budget samt udviklingen af tilbuddets takster over år. 

Derudover består tilsynet af en gennemgang af de økonomiske forhold 

på tilbuddet, beskrevet på Tilbudsportalen. 

 

Tilsynet danner grundlag for kommunalbestyrelsens godkendelse af 

tilbuddet på tilbudsportalen. 

 

Tilsynsenheden var på tilsynsbesøg på Idrætsskolen for 

Udviklingshæmmede den 2. november 2015  

 

Tilsynet af Idrætsskolen for Udviklingshæmmede har ikke givet 

anledning til forbehold.  

 

Under tilsynet blev Idrætsskolen for Udviklingshæmmede gjort 

opmærksom på takstbekendtgørelsen der også omfatter private tilbud
5
. 

For 2016 og frem skal tilbuddet benytte takstbekendtgørelsen i 

forbindelse med deres takstberegning.  

 

Vejledning til tilbudsportalen 

 

Det er Københavns Kommunes ansvar at oprette login og password til 

tilbudsportalen for de private tilbud, som har en samarbejdsaftale med 

kommunen eller modtager tilskud fra kommunen. 

 

Tilsynsenheden kontakter den ansvarlige i kommunen med henblik på 

oprettelse og sørger for, at den ansvarlige har de nødvendige 
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kontaktoplysninger for at kunne oprette tilbuddet. Herefter er det 

tilbuddets opgave at tilføje de påkrævede informationer. 

 

Yderligere information og vejledning kan findes på: 

http://www.tilbudsportalen.dk/ 

 

Klagevejledning 

 

Såfremt I ønsker at klage over denne afgørelse, skal klagen indgives 

direkte til Borgercenter Børn og Unge, att.: Tilsynsenheden. 

 

Klagen skal senest være modtaget inden for normal kontortids ophør 

fire uger efter, at I har modtaget afgørelsen. I kan vælge at klage 

mundtligt eller skriftligt, gerne med henvisning til journalnummer. 

Ved mundtlig klage kan Andreas Lau eller Lea Kloppenborg Degn 

kontaktes henholdsvis på telefonnr. 6017 9716 og 3059 6327. 

 

Når vi har modtaget klagen, vil vi se på afgørelsen igen og tage 

stilling til, om vi kan give helt eller delvist medhold i klagen, eller om 

afgørelsen fastholdes i sin helhed.  

 

Hvis Tilsynsenheden helt eller delvist ændrer afgørelsen, vil I få 

besked om det inden 4 uger. Hvis enheden ikke ændrer afgørelsen, 

sendes klagen inden 4 uger videre til Ankestyrelsen sammen med 

enhedens begrundelse og relevante papirer i sagen. I vil herefter høre 

fra styrelsen. 

 

Med venlig hilsen 

 

Tilsynsenheden 

 

Borgercenter Børn og Unge 

Københavns Kommune 

Mail: tilsynsenheden@sof.kk.dk 

http://www.tilbudsportalen.dk/

