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Vigtige opmærksomhedspunkter 

 Antal pladser: Det bemærkes, at der kan være pladser, der kan anven-

des til flere tilbudstyper. Pladsen indberettes for den tilbudstype, den 

på indberetningstidspunktet blev anvendt til, og der kan således være 

flere pladser, som potentielt kan anvendes til tilbudstypen, end det ind-

berettede antal. 

 Databrud ift. antal tilbud og pladser: Der er et databrud mellem 2018 

og 2019, idet der den 11. juni 2019 blev lanceret en ny tilbudsportal. 

Der er udfordringer med datakvaliteten for visse tilbud i den tidligere til-

budsportal, bl.a. ift. at reelt ophørte tilbud fortsat fremgik som aktive på 

Tilbudsportalen. Derfor er antal tilbud og pladser i perioden 2015-2018 

ikke sammenligneligt med antal tilbud og pladser i 2019 og fremefter. 

Opgørelsen af antallet af tilbud og pladser i perioden 2015-2018 er 

sandsynligvis overvurderet, eftersom der kan indgå tilbud, der reelt 

ikke eksisterede på opgørelsestidspunktet. 

 Pladser på ambulante og dagtilbud til misbrugsbehandling: Der sker lø-

bende en forbedring af datakvaliteten på Tilbudsportalen. For nogle til-

bud ses der store udsving i antallet af pladser på ambulante og dagtil-

bud til misbrugsbehandling, og disse udsving er ikke altid ensbety-

dende med, at det reelle antal borgere, der kan modtage behandling, 

har ændret sig tilsvarende. 

 Databrud ift. virksomhedsform: Angivelse af et tilbuds virksomhedsform 

var i den gamle Tilbudsportal baseret på indberetningen fra tilbuddet. I 

den nye tilbudsportal trækkes oplysningen fra CVR-registeret. Der er 

nogle afvigelser mellem registreringerne med de to metoder, som kan 

have betydning for udviklingen fordelt på virksomhedsform fra 2018 til 

2019.  

 Antal afdelinger: Det er ikke muligt at opgøre antallet af afdelinger tidli-

gere end 31. december 2019 grundet datastrukturen i den gamle Til-

budsportal. 

 Tilbud, som er frasorteret: Der er foretaget en frasortering af tilbud (og 

dets afdelinger), hvis det vurderes, at tilbuddet ikke bør ligge på Til-
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budsportalen. Frasorteringen foretages for tilbud, der er under kommu-

nalt eller regionalt tilsyn og udelukkende er registreret som følgende til-

budstyper: botilbudslignede tilbud, Ældreboligloven; almen plejebolig, 

ABL § 5 stk. 2; almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 

1; almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2. Antallet af 

afdelinger, der er godkendt som disse tilbudstyper, kan derfor afvige 

fra de oplysninger, der findes på tilbudsportalen.dk. 

 Længerevarende botilbud, § 108: Ved opgørelser af tilbud, afdelinger 

og pladser godkendt til Længerevarende botilbud, § 108, bør det over-

vejes at medtage tilbud efter § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn (boti-

lbudslignende tilbud i form af hjælp og støtte efter §§ 83-87, 97, 98 og 

102 i lov om social service), idet de ofte er sammenlignelige med og 

henvender sig til samme målgruppe som tilbud, der er godkendt som 

længerevarende botilbud efter § 108 i lov om social service. Det drejer 

sig om følgende tilbudstyper: 

o Lejebolig, Lejeloven  

o Almen bolig til særlig udsatte grupper, ABL § 149a 

o Almen plejebolig målrettet unge mellem 18 og 35 år, ABL 5 

stk. 6, jf. ABL § 5, stk. 2 

o Botilbudslignende tilbud, Lov om lette kollektivboliger 

o Botilbudslignende tilbud, Boligbyggeriloven 

o Botilbudslignede tilbud, Ældreboligloven  

o Almen plejebolig, ABL § 5 stk. 2 

o Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 1 

o Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2 

o Bofællesskab, ABL § 3 stk. 2 og § 5 stk. 3 

Vejledning til dokumentet Udviklingen i antal pladser og tilbud i perioden 

2015-20xx 

 

Dokumentet indeholder tre ark, der angiver udviklingen i antallet af hhv. tilbud, 

afdelinger og pladser, der er registreret til tilbudstypen. Kun tilbud, afdelinger 

og pladser, der på opgørelsestidspunktet er offentliggjort på Tilbudsportalen, er 

medtaget.  

 

Forklaring af totaler for antal tilbud og afdelinger: 

 Botilbud og botilbudslignende i alt (ekskl. Friplejebolig, Friplejeboliglo-

ven) omfatter følgende tilbudstyper:  

o Lejebolig, Lejeloven  

o Almen bolig til særlige udsatte grupper, ABL § 149a 

o Almen plejebolig målrettet unge mellem 18 og 35 år, ABL 5 

stk. 6, jf. ABL § 5, stk. 2 

o Botilbudslignende tilbud, Lov om lette kollektivboliger 

o Botilbudslignende tilbud, Boligbyggeriloven  

o Botilbudslignede tilbud, Ældreboligloven  

o Almen plejebolig, ABL § 5 stk. 2 

o Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 1 

o Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2 

o Bofællesskab, ABL § 3 stk. 2 og § 5 stk. 3 

o Døgnbehandlingstilbud – Stofmisbrug, § 101, jf. § 107 

o Døgnbehandlingstilbud – Alkoholmisbrug, SUL §141 

o Forsorgshjem/herberg, § 110 

o Kvindekrisecenter, § 109 

o Længerevarende botilbud, § 108 

o Midlertidigt botilbud, § 107 

o Rehabiliteringstilbud, § 107 

o Sikret botilbud, § 108 

o Botilbud målrettet unge mellem 18 og 35 år, §108a, jf. §108 
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 Dagtilbud i alt omfatter følgende tilbudstyper: 

o Aktivitets- og samværstilbud, § 104 

o Beskyttet beskæftigelsestilbud, § 103 

o Dagbehandlingstilbud – Stofmisbrug, § 101 

o Dagbehandlingstilbud – Alkoholmisbrug, SUL § 141 

o Særlige dagtilbud, § 32 

o Særlige klubtilbud, § 36 

 

 Døgninstitutioner i alt omfatter følgende tilbudstyper: 

o Åben døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7 

o Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6 

o Delvist lukket døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7 jf. § 63 a 

o Sikret døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7 jf. § 63 b 

o Socialpædagogisk efterskoletilbud, § 66, stk. 1, nr. 8 

o Socialpædagogisk kostskoletilbud, § 66, stk. 1, nr. 8 

o Skibsprojekt, § 66, stk. 1, nr. 6 

 

 Tilbud (Afdelinger) godkendt til tilbudstyper, der er underlagt socialtil-

syn, i alt omfatter følgende tilbudstyper: 

o Alle tilbudstyper angivet under Botilbud og botilbudslignende i 

alt 

o Alle tilbudstyper angivet under Døgninstitutioner i alt 

o Ambulant stofmisbrugsbehandling, § 101 – Voksne  

o Ambulant anonym stofmisbrugsbehandling, § 101a 

o Ambulant alkoholmisbrugsbehandling, SUL § 141 

o Ambulant stofmisbrugsbehandling, § 101 – Børn og unge 

o Dagbehandlingstilbud – Stofmisbrug, § 101 

o Dagbehandlingstilbud – Alkoholmisbrug, SUL § 141 

Vejledning til dokumentet Datasæt med afdelinger pr. dd/mm/aaaa 

 

Arket indeholder én række pr. afdeling, som kan være registreret til en eller 

flere tilbudstyper ultimo kvartalet. Samme tilbud kan have flere afdelinger. Ved 

opgørelser på tilbudsniveau, skal oplysningerne på afdelingsniveau, aggrege-

res til tilbudsniveau med udgangspunkt i variablen Tilbud_uuid.  

Alle bearbejdninger af data bør tage udgangspunkt i Tilbud_uuid eller Afde-

ling_uuid og aldrig tilbuds- eller afdelingsnavn, idet tilbuds- og afdelingsnavn 

ikke er unikt for det enkelte tilbud eller afdeling. 

 

Forklaring af oplysninger under Overordnet om tilbud og afdeling: 

 Tilbud_uuid: Entydig identifikation af tilbud. 

 Afdeling_uuid: Entydig identifikation af afdeling. 

 Tilbudsnavn: Tilbuddets navn. 

 Afdelingsnavn: Afdelingens navn.  

 Kommune: Angiver hvilken kommune, afdelingen er beliggende i. Der 

er afdelinger, hvor beliggenhedskommunen er uoplyst. I de tilfælde er 

feltet tomt.  

 Region: Angiver hvilken region, afdelingen er beliggende i. Der er afde-

linger, hvor beliggenhedsregionen er uoplyst. I de tilfælde er feltet tomt.  

 Virksomhedsform: Angiver tilbuddets virksomhedsform. Virksomheds-

formen er den samme for alle afdelinger under samme tilbud. Se også 

virksomhedsformer under Definitioner og begreber nedenfor.  

 CVR-nummer: Angiver tilbuddets CVR-nummer. (Oplysningen fremgår 

af datasæt pr. 31/12/2021 og fremefter). 
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 P-nummer: Oplysninger om p-nummer hentes fra CVR. P-nummer er 

ikke unikt for en afdeling. Afdelinger, der hører til samme tilbud, har 

ofte samme p-nummer. Afdelinger kan have samme p-nummer som en 

anden afdeling, hvis afdelingerne er beliggende på samme adresse. 

Der kan altså være eksempler på, at samme p-nummer går igen på 

tværs af tilbud (Oplysningen fremgår af datasæt pr. 31/12/2022 og 

fremefter). 

 Driftsaftale: Angiver om tilbuddet har en driftsaftale eller ej.  

 Underlagt socialtilsynet: Angiver om tilbuddet er godkendt til en eller 

flere tilbudstyper, der er underlagt socialtilsynet. I udgangspunktet er 

følgende tilbudstyper ikke underlagt socialtilsynet, men regionalt eller 

kommunalt tilsyn: Særlige dagtilbud, § 32, særlige klubtilbud, § 36, be-

skyttede beskæftigelsestilbud, § 103, og aktivitets- og samværstilbud, 

§ 104 og friplejeboliger, friplejeboligloven. Tilbud, der er registreret til 

en eller flere af de fem tilbudstyper er dog underlagt socialtilsynet, hvis 

de samtidig er godkendt til andre tilbudstyper. 

 Har ledige pladser: Angiver om afdelingen har angivet at de har ledige 

pladser til salg til minimum én af de tilbudstyper, afdelingen er registre-

ret til. Afdelinger med ledige pladser til salg har ikke nødvendigvis aktu-

elt en ledig plads men kan kontaktes mhp. afklaring. 

Forklaring af oplysninger under Tilbudstyper oplistet (Tilbudstype) og hvor der 

for hver tilbudstype er angivet med 1 eller 0, om tilbuddet er registreret til 

denne 

 Tilbudstyper: Liste over hvilke tilbudstyper, afdelingen er registreret til.  

 Kolonne for hver tilbudstype: Tager værdien 1, hvis afdelingen er regi-

streret til den pågældende tilbudstype. Tager værdien 0, hvis afdelin-

gen ikke er registreret til tilbudstypen. 

Forklaring af oplysninger under Antal pladser for hver tilbudstype: 

 Kolonne for hver tilbudstype. Angiver hvor mange pladser på afdelin-

gen, der er registreret til den pågældende tilbudstype.  

Forklaring af oplysninger under Målgrupper og målgruppekategorier oplistet 

(”Målgrupper” og ”Målgruppekategorier”) og hvor der for hver målgruppekate-

gori og målgruppe er angivet med 1 eller 0, om tilbuddet er registreret til hhv. 

målgruppekategorien og målgruppen: 

 Målgruppekategorier og målgrupper: Liste over hvilke hhv. målgruppe-

kategorier og målgrupper, afdelingen er registreret til.  

 Kolonne for hver målgruppekategori og for hver målgruppe: Tager vær-

dien 1, hvis afdelingen er registreret til den pågældende hhv. målgrup-

pekategori og målgruppe. Tager værdien 0, hvis afdelingen ikke er re-

gistreret til hhv. målgruppekategorien og målgruppen. 

Definitioner og begreber 

 

Virksomhedsformer: Kategoriseringen af virksomhedsform er som følger: Kom-

munale og regionale omfatter hhv. kommunale og regionale tilbud. Fonde, selv-

ejende, mv. omfatter andelsselskab (-forening), erhvervsdrivende fond, fonde 

og andre selvejende institutioner, forening, frivillig forening, statslig administra-

tiv enhed og øvrige virksomhedsformer. Private tilbud omfatter A/S, ApS, I/S, 

IVS, Enkeltmandsvirksomhed, Personligt ejet mindre virksomhed, Selskab med 

begrænset ansvar, andelsselskab (-forening) med begrænset ansvar.  

 

Botilbudslignende tilbud: Tilbud godkendt som botilbudslignende tilbud, dækker 

over tilbud omfattet af socialtilsynet, jf. § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn 

(botilbudslignende tilbud i form af hjælp og støtte efter §§ 83-87, 97, 98 og 102 

i lov om social service, som leveres i andre boligformer end tilbud efter service-
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loven). På Tilbudsportalen dækker det over tilbud i følgende boligformer: Leje-

bolig, Lejeloven; Almen bolig til særlige udsatte grupper, ABL § 149a; Almen 

plejebolig, ABL § 5 stk. 2; Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 

stk. 1; Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2; Bofællesskab, 

ABL § 3 stk. 2 og § 5 stk. 3; Bo-tilbudslignende tilbud, Lov om lette kollektivboli-

ger; Botilbudslignende tilbud, Boligbyggeriloven og Botilbudslignede tilbud, Æl-

dreboligloven. 


