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Velkommen til Tilbudsportalen 2.0  

Den 11. juni 2019 lanceres Tilbudsportalen 2.0.  

 

I denne beskrivelse af Tilbudsportalen 2.0 kan du læse om de ændringer, der 

er foretaget i portalen, samt begrundelsen for tilvalg og fravalg. De største æn-

dringer i portalen er gjort for at sikre, at visiterende kommuner i højere grad an-

vender og orienterer sig i portalen, når de skal finde et socialt tilbud eller en 

plejefamilie til en borger.  

 

Når visiterende kommuner bruger Tilbudsportalen aktivt til at finde de helt rig-

tige tilbud til borgerne, giver det leverandørerne af sociale tilbud et godt incita-

ment til at indberette aktuelle og retvisende oplysninger til portalen. Gode op-

lysninger på portalen giver de bedste forudsætninger for visiterende kommuner 

til at finde det helt rigtige sociale tilbud eller den helt rigtige plejefamilie til hver 

enkelt borger – i fællesskab får vi den bedste Tilbudsportal!  

 

Ændringerne i Tilbudsportalen 2.0 er foretaget på baggrund af analyse af den 

nuværende Tilbudsportal og i tæt dialog med Tilbudsportalens interessenter. 

 

Samtidig er der foretaget et række tekniske opdateringer, der ikke alle er syn-

lige for brugerne, men som skal sikre at sikkerheden omkring Tilbudsportalen 

er i orden, og at portalen lever op til de standarder, der er til offentlige hjemme-

sider.   

 

Denne beskrivelse tager afsæt i de ændringer der er sket i forbindelse med ind-

beretning og fremsøgning af oplysninger om sociale tilbud. Derefter beskrives 

ændringerne på den del af Tilbudsportalen 2.0, som omhandler indberetning og 

fremsøgning af plejefamilier.  

 

Til beskrivelsen vedlægges også følgende detaljerede vejledninger: 

 

• Vejledning for leverandører 

• Vejledning i rettighedsstyring 

• Vejledning for godkendere 

 
Der er allerede nu planlagt yderligere udviklingsinitiativer ift. Tilbudsportalen 
2.0, som bliver implementeret i sensommeren 2019. Der vil løbende blive ori-
enteret på www.tilbudsportalen.dk om udviklingstiltag eller rettelser. 
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Indberetning og fremsøgning af sociale tilbud 

Formidling af oplysninger på Tilbudsportalen  

En forenklet brugerflade skal sikre styrket overblik og større anvendelighed.  

Tilbudsportalens største udfordring har tidligere været at portalen ikke anven-

des af visiterende kommuner i det omfang, der var tænkt ved portalens indfø-

relse. Det er alene tilbud, som er registreret i Tilbudsportalen, som må indgå i 

kommunernes forsyning, og det er derfor vigtigt, at visiterende sagsbehandlere 

orienterer sig i Tilbudsportalen, når de skal vælge et tilbud eller en plejefamilie 

til en borger.  

 

Tilbudsportalen 2.0 indeholder følgende tiltag, som skal sikre at oplysningerne i 

portalen præsenteres på en overskuelig og anvendelig måde for visiterende 

kommuner: 

1. Færre præsenterede oplysninger om det enkelte tilbud  

Når visiterende sagsbehandlere skal finde et tilbud til en borger, har de behov 

for at fremsøge et mindre antal tilbud, som de efterfølgende går i dialog med 

omkring den pågældende borgers behov. Der er i samarbejde med visiterende 

sagsbehandlere saneret en del oplysninger fra præsentationen af tilbuddene i 

Tilbudsportalen 2.0. De sanerede oplysninger er enten oplysninger som mest 

hensigtsmæssigt fås i dialogen med de sociale tilbud eller oplysninger, der er 

fundet irrelevante for sagsbehandlerene. 

2. Afdeling som enhed 

Større tilbud med flere afdelinger indberetter i dag en stor mængde forskelligar-

tede oplysninger til Tilbudsportalen, som fx tilbudstyper, målgrupper, indsatser, 
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metoder m.v. Dette medfører en stor mængde information i Tilbudsportalen un-

der det enkelte tilbud, som dels er svær at overskue for den enkelte sagsbe-

handler og dels er svær at søge frem i Tilbudsportalens søgefunktion.  

 

I Tilbudsportalen 2.0 bliver tilbuddet præsenteret på afdelingsniveau. Dette 

medfører færre præsenterede oplysninger og derved en større gennemsigtig-

hed for de visiterende sagsbehandlere. De fremsøgte oplysninger bliver kon-

krete for den enkelte afdeling, herunder tilbudstype, målgruppe, indsats mv. 

For tilbud som ikke har afdelinger medfører det ingen ændringer og oplysnin-

gerne, som er beskrevet nedenfor, præsenteres fortsat på tilbudsniveau.  

 

Boks 1 

Oversigt over oplysninger på afdelings- og tilbudsniveau 

Oplysninger der bi-

beholdes på afde-

lingsniveau 

Oplysninger der til-

føjes afdelingsni-

veauet 

Oplysninger der 

flyttes til afdelings-

niveau fra indsats-

niveau 

Oplysninger der 

flyttes fra afde-

lingsniveau til til-

budsniveau 

Afdelingens navn Afdelingens kontakt-

person, kan være 

den samme som til-

buddets kontaktper-

son (ny indberet-

ning) 

Målgruppekategori Målgruppebeskri-

velse  

Tilbudstype og juri-

disk grundlag 

 Målgruppe alder  

Adresse  Faglig tilgang  

Antal pladser pr. til-

budstype/juridisk 

grundlag 

 Metode  

Pladser til salg (tidli-

gere ledige pladser, 

jf. afsnit om pladser) 

 Beskrivelse af afde-

lingens indsatser (ny 

indberetning) 

 

Timefordeling/nor-

mering  

   

Nattevagt    

Indsats    
 

 

Det er driftsherren selv, der beslutter, om et tilbud skal opdeles i flere afdelin-

ger. Det kan f.eks. være relevant, hvis  
• Tilbuddet er fordelt på flere adresser 

• Tilbuddet er godkendt som flere tilbudstyper efter forskellige juridiske 

grundlag f.eks. både som botilbud til midlertidige ophold til voksne efter 

servicelovens § 107 og opholdssted til børn og unge efter servicelo-

vens § 66, stk. 1, nr. 5. 

• Tilbuddet henvender sig til forskellige målgrupper 

• Tilbuddet anvender forskellige metoder 

Selv om et tilbud er opdelt i flere afdelinger, gælder socialtilsynets godkendelse 

for det samlede tilbud. Det betyder bl.a., at hvis godkendelsen af én afdeling 

ophører f.eks. pga. for lav kvalitet, ophører godkendelsen for det samlede til-

bud. Socialtilsynet aflægger mindst ét årligt tilsynsbesøg på hver afdeling, hvis 

afdelingerne er fysisk/geografisk adskilte.  
 
For eksisterende tilbud vil langt de fleste afdelingsoplysninger migreres auto-
matisk til den nye struktur i Tilbudsportalen 2.0. Der vil være enkelte nye oplys-
ninger på afdelingsniveau, som ikke tidligere har været indberettet, og som der-
for skal indberettes manuelt af leverandørerne til Tilbudsportalen 2.0. Det dre-
jer sig om oplysninger på afdelingens kontaktperson.  
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3. Enkel formiling af afdelingens indsatser  

For at imødekomme de visiterende sagsbehandleres behov for en enkel for-

midling af afdelingens indsats skal oplysninger om målgruppe, metode og fag-

lig tilgang ikke længere indberettes for hver indsats, men i stedet indberettes 

generelt på afdelingsniveau. Oplysningerne om målgruppe, metode og faglig 

tilgang flyttes automatisk fra indsatsniveau og samles på afdelingsniveau ved 

datamigreringen til Tilbudsportalen 2.0. Eventuelle dupletter ved migreringen 

slettes. 

 

I Tilbudsportalen 2.0 skematiseres takstoplysningerne, for igen at sikre en 

mere enkel præsentation af ganske komplekse oplysninger.  

 

Takstenhederne pr. stk. og pr. måned udgår. Tilbudsportalen 2.0 indeholder 

fortsat takstenhederne pr. døgn og pr. time. For takster opgjort pr. måned om-

regnes takst til pr. døgn og takstenheden omdøbes til pr. døgn. Takstenheden 

pr. stk. anvendes af ganske få leverandører af sociale tilbud (131 offentliggjorte 

tilbud og 230 offentliggjorte ydelser). For takster opgjort pr. stk. vil takstenhe-

den blive ændret til pr. time, og takst vil ved overførelsen til Tilbudsportalen 2.0 

blive slettet, da en konvertering ikke er mulig. Der er behov for, at leverandører 

som tidligere har angivet en takst pr. stk. genindberetter denne takst, enten pr. 

time eller pr. døgn. 

 

Fem ydelsesklassifikationer reduceres og vises på et overordnet niveau, jf. 

boks 2. Afkrydsning i de sanerede underkategorier konverteres til et kryds i den 

nærmeste overkategori. For alle ydelser gælder, at taksterne ikke er differentie-

ret ud på de enkelte underkategorier, men allerede placeret på det overord-

nede niveau. Der er derfor ikke behov for at konvertere taksterne, og disse mi-

greres derfor automatisk til Tilbudsportalen 2.0. 

 

Boks 2 

Reducering af ydelsesklassifikationer 

Børne- og Ungeområdet:  

Følgende ydelsesklassifikationer saneres væk, og en markering i en eller flere af de 11 underkategorier 

konverteres til den overordnede kategori ”grundskoleundervisning”: 

1. Undervisning i 0. klasse 
2. Undervisning i 1. klasse 
3. Undervisning i 2. klasse 
4. Undervisning i 3. klasse 
5. Undervisning i 4. klasse 
6. Undervisning i 5. klasse 
7. Undervisning i 6. klasse 
8. Undervisning i 7. klasse 
9. Undervisning i 8. klasse 
10. Undervisning i 9. klasse 
11. Undervisning i 10. klasse 

 

Voksenområdet: 

Følgende ydelsesklassifikationer saneres væk, og en markering i en eller flere af de otte underkategorier 

konverteres til den overordnede kategori ”socialpædagogisk støtte”: 

1. Støtte til administration  
2. Støtte til indkøb og kost 
3. Støtte til kontakt og samvær 
4. Støtte til medicihåndtering 
5. Støtte til personlig pleje 
6. Støtte til praktiske opgaver i hjemmet  
7. Støtte til uddannelse og beskæftigelse  
8. Støtte til varetagelse af forældrerollen 

 

Følgende ydelsesklassifikationer saneres væk, og en markering i en eller flere af de fem underkategorier 

konverteres til den overordnede kategori ”aktivitets- og samværsydelse”: 

1. Idrætsaktivitet 
2. Oplevelsesaktivitet 
3. Køkken- og caféaktivitet 
4. Land- og skovbrugsaktivitet 
5. Værkstedsaktivitet 

 

Følgende ydelsesklassifikationer saneres væk, og en markering i en eller flere af de otte underkategorier 

konverteres til den overordnede kategori ”beskyttet beskæftigelses-ydelse”: 

1. Afklaringsforløb 
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2. Egen produktion 
3. Job på særlige vilkår 
4. Praktik- og projektforløb 
5. Produktion 
6. Service 
7. Dagaflastning 
8. Kommunal sygepleje 

 

Børne- og ungeområdet og voksenområdet: 

Følgende ydelsesklassifikationer saneres væk, og en markering i en eller flere af de seks underkategorier 

konverteres til den overordnede kategori ”misbrugsbehandling”: 

1. Misbrugsbehandling uden substitution 
2. Tilbagefaldsbehandling 
3. Misbrugsbehandling med ordineret lægemiddel (ikke valgbar, er en overskrift) 
4. Medikamentel tilbagefaldsbehandling 
5. Substitutionsbehandling 
6. Afgiftning 

 

 

4. Pladser og ledige pladser 

Den nuværende opgørelse og præsentation af pladser og ledige pladser pr. til-

budstype og pr. pladskategori (skærmede pladser, aflastningspladser, akut-

pladser) i Tilbudsportalen er omfattende og vedligeholdes ikke i det nødven-

dige omfang. 

 

I Tilbudsportalen 2.0 er følgende forenkling af indberetningen af pladser derfor 

foretaget: 

 

• Indberetningen af antal ledige pladser pr. tilbudstype udgår og erstat-

tes af spørgsmålet: Har tilbuddet/afdelingen ledige pladser til salg? Le-

verandørerne skal forsat indberette antal pladser pr. tilbudstype. 

• Differentieringen af antal pladser pr. pladskategori og antal ledige plad-

ser pr. pladskategori udgår.  

• Leverandøren har fortsat mulighed for at sætte kryds ved, om tilbuddet 

leverer skærmet plads (struktureret ja/nej).  

• Det vil fortsat være muligt at beskrive tilbuddets/afdelingens pladser, 

herunder om tilbuddet er godkendt af socialtilsynet til at anvende plad-

ser fleksibelt på tværs af tilbudstype og juridisk grundlag.  

 

Akutpladser er i Tilbudsportalens vejledning i dag defineret ved en plads, der er 

forbeholdt personer med akut behov for en given ydelse. Ved akut behov for-

stås almindeligvis et behov, der er pludseligt opstået, og som fordrer øjeblikke-

lig levering af en given ydelse. Det er Børne- og Socialministeriets vurdering, at 

såfremt sociale tilbud har plads, vil de altid være i stand til øjeblikkeligt at tage 

en borger ind. Pladskategorien er unødvendig og udgår derfor.  

 

Aflastningsplads er i Tilbudsportalens vejledning i dag defineret ved en plads, 

hvor en person kan modtage aflastning. Hvorvidt tilbuddet leverer aflastning re-

gistreres i dag også i Tilbudsportalen i forbindelse med ydelser. Der skelnes i 

Tilbudsportalen mellem ydelserne dagaflastning og døgnaflastning. Det er 

Børne- og Socialministeriets vurdering, at aflastning bør registreres som en le-

veret ydelse og ikke som en pladskategori. Pladskategorien udgår derfor af Til-

budsportalen 2.0. 

 

Såfremt tilbuddet har afdelinger, bliver der automatisk beregnet et samlet antal 

pladser på tværs af tilbuddets afdelinger, som fremgår af tilbuddets præsentati-

onsside. Et samlet antal pladser på tilbudsniveau sikrer, at de visiterende myn-

digheder kan danne sig et indtryk af tilbuddets og afdelingens størrelse. 

5. Oplysninger om koncerner og koncernlignende konstruktioner 

I Tilbudsportalen 2.0 offentliggøres leverandørernes indberettede oplysninger 

om hvorvidt tilbuddet indgår i en koncern eller en koncernlignende konstruktion, 

samt hvilke andre tilbud på Tilbudsportalen, som indgår i koncernen eller den 

koncernlignende konstruktion.  
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Det skyldes, at flere koncerner eller koncernlignende konstruktioner har været 

involveret i uhensigtsmæssige sager på det specialiserede socialområde, hvil-

ket har medført en efterspørgsel fra visiterende kommuner om, at oplysninger 

om koncerner og koncernlignede konstruktioner offentliggøres på Tilbudsporta-

len.  

 

I Tilbudsportalen 2.0 vil de mulige oplysninger blive trukket fra CVR-registeret, 

men leverandører vil samtidig opleve at skulle angive hvilke andre tilbud på Til-

budsportalen leverandøren indgår i en koncernlignede konstruktion med, så-

fremt de indgår i en koncernlignende konstruktion. 

6. En ny systematik for indberetning og fremsøgning af målgrupper 

Systematikken omkring indberetning og fremsøgning af målgrupper ændres i 

Tilbudsportalen 2.0. Det skyldes, at den nuværende systematik er svær for 

både leverandørerne af sociale tilbud og visiterende sagsbehandlere at an-

vende.  

 

Leverandørerne er oftest ikke bevidst om differentieringen mellem smalle/spe-

cialiserede og brede/generelle tilbud, eller leverandørerne vælger at se bort fra 

differentieringen og indberetter målgrupper, så de er sikker på at blive søgt 

frem i søgefunktionen. De visiterende sagsbehandlere er oftest heller ikke be-

vidste om systematikken, og forstår ofte ikke resultatet af søgningen, dels fordi 

systematikken er uklar og fordi leverandørerne ikke indberetter i henhold til sy-

stematikken.  

 

Vælger man som leverandør af et socialt tilbud flere målgruppekategorier vil 

det i Tilbudsportalen 2.0 blive tolket, som at tilbuddet kan håndtere de valgte 

målgrupper enkeltvist og/eller i kombination med hinanden. Det tolkes ikke som 

i den nuværende Tilbudsportal, som at tilbuddet alene kan håndtere målgrup-

perne i kombination med hinanden. En sådan specialisering og/eller særlige 

forhold mellem de valgte kategorier beskrives i fritekstfeltet Beskriv tilbud-

dets/afdelingens målgruppe.    

    

Indberetningen af målgrupper i Tilbudsportalen 2.0 bliver fremadrettet i én di-

mension. Det vil sige, der indberettes én målgruppe (med en eller flere mål-

gruppekategorier) pr. tilbud. Har tilbuddet afdelinger indberettes der én mål-

gruppe for hver afdeling. Der vil fremadrettet ikke være et maksimum for valgte 

målgruppekategorier.  

 

Leverandørenes eksisterende målgrupper i Tilbudsportalen konverteres så alle 

valgte målgruppekategorier på tværs af alle oprettede målgrupper aggregeres i 

én målgruppe. Dupletter af valgte målgruppekategorier slettes. På tværs af alle 

oprettede målgrupper migreres laveste og højeste værdi for målgruppens al-

der, og værdierne indsættes som aldersinterval for tilbuddets/afdelingens sam-

lede målgruppe. 

7. Korrekt angivelse af udgifter til ophold i botilbudslignende tilbud og friplejebo-

liger  

Der har blandt leverandører af sociale tilbud hersket usikkerhed omkring hvor-

dan udgifter til ophold i botilbudslignende tilbud og friplejeboliger indberettes 

korrekt til Tilbudsportalen.  

 

I botilbudslignende tilbud eller andre boligtyper, hvor borgerens ophold beror 

på en lejekontrakt, finansieres opholdet ikke via en takst, men ved borgerens 

betaling af husleje. Det er derfor i Tilbudsportalen 2.0 ikke muligt for leverandø-

ren af botilbudslignende tilbud og friplejeboliger at vælge opholdsydelser i en 

indsats og angive en takst for disse ydelser.  

 

Der er i Tilbudsportalen 2.0 i stedet indført tre felter, til korrekt angivelse af ud-

gifterne til ophold i botilbudslignende tilbud og friplejeboliger: 

• Gennemsnitlig månedlig husleje 
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• Månedlige faste udgifter (frivillig) 

• Beboerindskud og andre engangsudgifter (frivilligt) 

 

Der har blandt leverandørerne tidligere hersket tvivl om, hvorvidt faste udgifter 

skulle indregnes i udgiften til boligen, hvilket nu er udspecificeret i sit eget felt, 

ligesom beboerindskud også har fået sit eget felt. 

Optimeret søgefunktion med let forståelig og anvendelig systematik 

Generelt er søgefunktionen i Tilbudsportalen 2.0 optimeret, så stavefejl og slå-

fejl samt forskel på store og små bogstaver ikke længere resulterer i mang-

lende eller slet ingen søgeresultater.  

 

Formidlingen af tilbuddets oplysninger på afdelingsniveau medfører, at søge-

værktøjet i Tilbudsportalen 2.0 ligeledes vil søge og opgøre søgeresultatet på 

afdelingsniveau. En fordel ved præsentation af oplysninger på afdelingsniveau 

er en præcisering af primært større tilbuds oplysninger, herunder juridisk 

grundlag, målgruppe, indsats mv., således at de afdelinger, som kommer frem i 

søgningen, i højere grad svarer til det søgte.  

 

Samtidig gør den nye systematik for indberetning og fremsøgning af målgrup-

per op med en forudindtaget tolkning i søgefunktionen om smalle/specialise-

rede kontra brede/generelle tilbud, hvilket også vil bidrage til at søgeresultatet i 

højere grad stemmer overens med det søgte.  

 

Brugere af søgefunktionen i Tilbudsportalen 2.0 skal være opmærksomme på, 

at der som udgangspunkt altid søges på ”Vis tilbud med ledige pladser til salg”. 

Denne standardsøgning er valgt ud fra ræsonnementet om, at brugerne af sø-

gefunktionen leder efter tilbud med en ledig plads til en borger. Standardsøg-

ningen kan nemt ændres ved at fjerne markeringen i ”Vis tilbud med ledige 

pladser til salg”. 

 

Tydelig formidling af modtagere for indberettede oplysninger 

Leverandørernes indberettede oplysninger til Tilbudsportalen anvendes af visi-

terende sagsbehandlere, når de skal fremsøge mulige tilbud til en borger, og af 

tilsynsmyndighederne i forbindelse med deres godkendelse og driftsoriente-

rede tilsyn af sociale tilbud. Socialtilsynene har behov for langt flere oplysnin-

ger end de visiterende sagsbehandlere. I den nuværende Tilbudsportal udstil-

les stort set alle indberettede oplysninger.  

 

Der har blandt leverandørerne hersket tvivl og frustration omkring indberetnin-

gen af de mange oplysninger, når de visiterende sagsbehandlere i mindre grad 

har benyttet portalen. Det har medført et manglende incitament for leverandø-

rerne til at sikre aktuelle og retvisende oplysninger om deres tilbud.  

 

Med Tilbudsportalen 2.0 imødekommes mange af de visiterende sagsbehand-

leres behov, således at Tilbudsportalen bliver et aktivt informations- og sty-

ringsredskab for visiterende kommuner, jf. ovenstående afsnit om formidling af 

oplysninger i Tilbudsportalen. 

 

Samtidig bliver det i Tilbudsportalen 2.0 kommunikeret hvem, der er modtager 

af leverandørernes indberettede oplysninger. Det skal sikre tydelighed omkring 

modtagere, og muliggøre at leverandøren kan kommunikere mere præcist til 

modtageren.  
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Indberetning og fremsøgning af plejefamilier  

Adgang for plejeforældre til at se egne oplysninger i Tilbudsportalen 2.0 

I Tilbudsportalen 2.0 vil plejefamilier få adgang til at se de oplysninger om ple-

jefamilien i portalen, som socialtilsynene har indberettet. Ved at give plejefami-

lier adgang til at se egne oplysninger i Tilbudsportalen, får den enkelte plejefa-

milie mulighed for at holde sig orienteret om socialtilsynenes beskrivelse af fa-

milien. Desuden giver adgangen plejefamilien bedre forudsætninger for at 

indgå i en dialog med socialtilsynene omkring oplysningerne om plejefamilien 

på Tilbudsportalen. 

 

Mere retvisende anvendelse og indberetning af ydelser 

Muligheden for at registrere akutpladser og aflastningspladser udgår af Til-

budsportalen 2.0.  Det skyldes, at akutpladser ikke anvendes i den forstand, 

som pladskategorien var tiltænkt, og at oplysningen om plejefamiliens mulighed 

for at håndtere aflastningsophold og akutophold, i henhold til Tilbudsportalens 

systematik bør registreres som en ydelse og/eller indgå i beskrivelsen af pleje-

forældrenes erfaring på området. 

 

I Tilbudsportalen 2.0 er der tilføjet en ny ydelse, som skal erstatte den tidligere 

registrering af akutpladser. Ydelsen hedder Midlertidig anbringelse i særlige til-

fælde, og er beskrevet således:  

 

Midlertidig anbringelse i særlig tilfælde: Et klart tidsbegrænset og foreløbigt op-

hold. Kan anvendes i adoptionssager eller akutte situationer, fx ved mistanke 

om overgreb, dødsfald eller sygdom i barnets nærmeste familie. Bør kun an-

vendes, hvis der ikke kan findes en mere varig løsning. 

 

I Tilbudsportalen 2.0 udgår ydelserne familiebehandling og socialpædagogisk 

behandling. Det skyldes, at ydelserne ikke anvendes i det omfang, der var for-

ventet ved ydelsernes indførelse i Tilbudsportalen.  

 

Mulighed for at registrere ophold for søskende 

I Tilbudsportalen 2.0 vil det i forlængelse af angivelsen af antal pladser, være 

muligt at angive om plejefamilien kan tage anbringelse af søskende (strukture-

ret registrering, ja/nej), såfremt socialtilsynet finder plejefamilien egnet til det. 

Antal pladser og antal ledige pladser skal forsat tælles som individuelt anbragte 

børn. Drøftelsen om hvorvidt plejefamilien på det pågældende tidspunkt har ka-

pacitet til at tage et søskendepar beror på dialog mellem anbringende kom-

mune og plejefamilien. Plejefamilier med mulighed for at tage søskende udgør 

også et søgekriterie i Tilbudsportal 2.0.   

  

Opdatering af målgrupper 

Interessenter på plejefamilieområdet har efterspurgt en opdatering af målgrup-

peklassificeringen i Tilbudsportalen som er tilpasset plejefamilieområdet. 

Børne- og Socialministeriet har derfor sammen med Socialstyrelsen opdateret 

målgruppeklassifikationen således at denne er tilpasset og meningsfuld for ple-

jefamilieområdet. Det har medført, at nogle målgruppekategorier i Tilbudsporta-

len 2.0 er sammenlagt og nogle er fjernet fra plejefamilieområdet, det gælder 

blandt andet målgruppeklassifikationerne hjemløs, demens og krigsveteran. 

 

Mulighed for at søge på aldersinterval 

Anbringende kommuner har efterspurgt muligheden for at søge plejefamilier 

frem ud fra hvilket aldersinterval plejefamilien er godkendt til. I Tilbudsportalen 

vil det være muligt via søgefunktionen på plejefamilieområdet at søge på al-

dersinterval.  


