Rettighedsstyring – Godkend oplysninger på Tilbudsportalen
Hvis du varetager en opgave som tilsynsmyndighed på Tilbudsportalen, skal du
have udstedt en NemID medarbejdersignatur samt have tildelt de rigtige
rettigheder. Herved får du adgang til at indberette og godkende oplysninger på
Tilbudsportalen. Det er din lokale NemID administrator, som kan tildele dig de
rigtige rettigheder i Tilbudsportalen.
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Når du har de rigtige rettigheder, logger du ind på Tilbudsportalen ved, at:
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1)

Gå til ”Selvbetjening” og derefter ”Godkend” på Tilbudsportalen

2)

Logge ind med NemID medarbejdersignatur.

Du kan læse mere om, hvordan du godkender oplysninger på Tilbudsportalens
hjemmeside under support og hjælp.
Få de rigtige rettigheder til Tilbudsportalen på virk.dk
På virk.dk kan du sende en forespørgsel til din lokale NemID administrator om at
få bestemte rettigheder til Tilbudsportalen. Inden du går i gang, skal du have
en aktiv NemID medarbejdersignatur. Har du ikke allerede det, kan du bestille et
på NemID medarbejdersignatur.
Ved at følge denne vejledning kan du sende en forespørgsel på virk.dk til din
NemID administrator.
1)

Log ind med dit NemID medarbejdersignatur på virk.dk.
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2)

Vælg ”Brugeradministration”.
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3)

Vælg ”NemLog-in/Brugeradministration.”.

4)

Vælg ”Få flere rettigheder”.

5) Vælg de rettigheder du skal bruge. Du finder rettighederne til
Tilbudsportalen under kategorien ”Socialområdet”.
Du kan læse mere om de forskellige rettigheder på Tilbudsportalen her.
6) Når du har valgt de rettighederne, du ønsker at få og evt. har knyttet en
kommentar til forespørgslen, skal du trykke på ”Send forespørgsel”.
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Forespørgslen er nu sendt til din NemID administrator. Når din lokale NemID
administrator har behandlet din anmodning, vil du få tildelt rettighederne.
Rettigheder på Tilbudsportalen
Der findes fem forskellige jobfunktionsroller som tilsynsmyndighed i
Tilbudsportalen. Hvilken jobfunktionsrolle du skal tildeles, afhænger af dine
opgaver.
Hvis du varetager tilsynsmyndigheden for en kommune eller region, kan du få
rollerne:
1. Tilbudsportalen: Tilsynsbruger
Som Tilsynsbruger får du adgang til at oprette tilbud, indberette oplysninger,
godkende indberettede oplysninger samt offentliggøre og lukke tilbud. Typiske
opgaver for en tilsynsbruger er at føre tilsyn med friplejeboliger, aktivitets- og
samværstilbud, beskyttet beskæftigelsestilbud, særlige dagtilbud og særlige
klubtilbud. For at få denne adgang skal din NemID administrator tildele dig
jobfunktionsrollen: Tilbudsportalen: Tilsynsbruger
2. Tilbudsportalen: Tilsynsbruger med udvidede beføjelser
Som Tilsynsbruger med udvidede beføjelser får du de samme beføjelser som en
Tilsynsbruger. Herudover får du adgang til at ændre den tilsynsførende
myndighed for et tilbud. Det kan f.eks. være relevant, hvis kommunen delegerer
kompetencen til socialtilsynet jf. § 148 a stk. 4 i serviceloven. Det kan også være
relevant i forbindelse med koncerner og koncernlignende konstruktioner, hvor
tilsynsopgaven hører under socialtilsynet i den region, hvor koncernen har sin
hovedadresse. De typiske opgaver for en tilsynsbruger med udvidede beføjelser
vil være meget de samme som en tilsynsbruger. De har dog flere beføjelser, og
opgaven varetages derfor typisk af en ledende medarbejder. For at få denne
adgang skal din NemID administrator tildele dig jobfunktionsrollen:
Tilbudsportalen: Tilsynsbruger med udvidede beføjelser.
Hvis du arbejder i et socialtilsyn, kan du få rollerne:
3. Tilbudsportalen: Socialtilsynsbruger for tilbud
Som Socialtilsynsbruger for tilbud får du adgang til at oprette tilbud, indberette
oplysninger, godkende indberettede oplysninger samt offentliggøre og lukke
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tilbud, som falder ind under socialtilsynet. Typiske opgaver for en
socialtilsynsbruger for tilbud er at føre tilsyn med sociale tilbud såsom fx
midlertidige botilbud, kvindekrisecentre eller alm. socialpædagogiske
opholdssteder. For at få denne adgang skal din NemID administrator tildele dig
jobfunktionsrollen: Tilbudsportalen: Socialtilsynsbruger for tilbud.
4. Tilbudsportalen: Socialtilsynsbruger for plejefamilier
Som Socialtilsynsbruger for plejefamilier får du de samme beføjelser som
Socialtilsynsbruger for tilbud. Herudover får du adgang til at oprette
plejefamilier, indberette på vegne af plejefamilier, godkende indberettede
oplysninger samt publicere og lukke plejefamilier. Typiske opgaver for en
socialtilsynsbruger for plejefamilier er at føre tilsyn med plejefamilier. For at få
denne adgang skal din NemID administrator tildele dig jobfunktionsrollen:
Tilbudsportalen: Socialtilsynsbruger for plejefamilier.
5. Tilbudsportalen: Socialtilsynsbruger med udvidede beføjelser
Som Socialtilsynsbruger med udvidede beføjelser får du de samme beføjelser
som Socialtilsynsbruger for plejefamilier. Herudover får du adgang til at ændre
den tilsynsførende myndighed for et tilbud. Det kan fx være relevant i
forbindelse med koncerner og koncernlignende konstruktioner, hvor
tilsynsopgaven hører ind under socialtilsynet i den region, hvor koncernen har
sin hovedadresse. Typiske opgaver for en socialtilsynsbruger med udvidede
beføjelser vil være meget de samme som en socialtilsynsbruger for tilbud eller
plejefamilier. De har dog flere beføjelser, og opgaven varetages derfor typisk af
en ledende medarbejder. For at få denne adgang skal din NemID administrator
tildele dig jobfunktionsrollen: Tilbudsportalen: Socialtilsynsbruger med udvidede
beføjelser.
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