Kære tilskudsmodtager

Center for Økonomi og
Tilskudsforvaltning

På grund af sagen om mistanke om underslæb har Socialstyrelsen været nødsaget til at
lukke det tilskudsadministrative system ned. Vi beklager den ulejlighed, det giver for jer
som modtagere af tilskud. Socialstyrelsen arbejder i døgndrift sammen med vores leverandør og eksterne eksperter på at kunne åbne systemet (eller dele heraf), så midlerne
kan udbetales og komme projekter og udsatte borgere til gode.
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I forbindelse med åbningen af det tilskudsadministrative system er vi nødt til at bede
alle tilskudsmodtagere om at bekræfte deres kontonummer, så der er fuld sikkerhed for,
at udbetalingerne sker til de rette.
Hvad skal du gøre nu?
Du bedes derfor indsende en ny blanket, hvor du oplyser dit kontonummer eller eventuelt et nyt kontonummer, som tilskuddet skal udbetales til. Før Socialstyrelsen har fået
denne blanket i hænde, kan der ikke blive udbetalt tilskud.
Hvis din organisation modtager flere tilskud fra Socialstyrelsen, skal der indsendes en
blanket pr. tilskudssag.
For at bekræfte dit kontonummer, skal du udfylde Socialstyrelsens blanket om Oplysning af kontonummer for tilskudsmodtager og indsende den via formularen på
www.socialstyrelsen.dk. Formularen åbner et vindue til e-Boks. Du skal bruge din organisations NemId til identifikation.
Alle tilskudsmodtagere skal udfylde og indsende denne blanket – også selvom du
ikke har skiftet kontonummer.
Blanketten og vejledning findes på Socialstyrelsens hjemmeside på dette link.
Socialstyrelsen arbejder på at genoptage udbetalinger af tilskud hurtigst muligt, men der
må desværre forventes ventetid i udbetalingerne. Socialstyrelsen vil løbende orientere
på Tilskudsportalen, hvis der er nyt.
Hvis der er tvivl om udfyldning af blanketten, er du velkommen til at kontakte Socialstyrelsens økonomikontor på regnskab@socialstyrelsen.dk. Ved øvrige spørgsmål om
din tilskudssag kan du kontakte Socialstyrelsens tilskudsforvaltning på tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk eller 72 42 41 33.
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