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Opgaven? 
Socialtilsynene har ansvar for at nygodkende tilbud, 
og plejefamilier, samt føre driftstilsyn. 

Kvalitetsmodellen, 7 temaer:  
1. Uddannelse og beskæftigelse 

2. Selvstændighed og relationer 

3. Målgrupper, metoder og resultater 

4. Organisation og ledelse 

5. Kompetencer 

6. Økonomi 

7. Fysiske rammer.  

 Datatriangulering - data fra forskellige kilder  
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Opgaven forts. 
Fokus på: 

– Er plejefamilier og tilbuddenes kvalitet i fokus  

– Får borgerne den kvalitet, med tilhørende 
resultater, som handlekommunerne betaler for, dvs. 
er der sammenhæng mellem økonomi og kvalitet, 
samt ikke mindst et borgerperspektiv.  

– Borgerperspektiv 
– Tilbuddenes juridiske og økonomiske 

bæredygtighed, herunder om offentlige midler 
anvendes ansvarligt og efter gældende regler? 
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Midtvejsevaluering 
Ultimo januar 2016 udkom midtvejsevalueringen 
af tilsynsreformen 
 

I Socialministeriets pressemeddelelse fremgår det: 
– Størstedelen af plejefamilierne og de sociale tilbud er tilfredse med 

tilsynet. Samtidig mener plejefamilierne og tilbuddene generelt, at 
der er en god balance mellem kontrol og dialog. 

– De nye socialtilsyn er fagligt klædt på til opgaven med at godkende 
og føre tilsyn og bruger generelt lovgivningen efter hensigten. 

– Whistleblowerordningen, der giver mulighed for at henvende sig 
anonymt til tilsynene, giver socialtilsynene oplysninger, de ellers ikke 
ville have fået, og som de kan bruge. 
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Evaluering af Lov om Socialtilsyn 

• Det blev indskrevet i Lov om Socialtilsyn at loven skulle 

evalueres efter 2 år – denne evaluering er i gang. 

 

• Den 16. marts var der møde med socialministeren i 

denne forbindelse. Kenn Thomsen og Henriette Lindberg 

deltog. 

 

• Der forventes påbegyndt politisk behandling inden 

sommerferien. 
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Bilateral arbejdsgruppe om 

økonomisk tilsyn 

• På økonomigruppemødet RS17 den 28. januar blev 

det aftalt at nedsætte en fælles arbejdsgruppe 

mellem økonomigruppen og repræsentanter fra 

Socialtilsyn Øst. 

 

• Formålet er gensidig forventningsafstemning og 

udarbejdelse af en fælles drejebog der kan 

understøtte det kvalitative økonomiske tilsyn.  
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Samarbejde med kommunerne 

• I RS17 notatet vedr. kommunerundemøder 

mellem socialtilsyn og kommuner er der lagt op 
til et øget samarbejde, fx indenfor: 

 

• Rekruttering af familieplejere, sikre forsyning 

• Beredskab i forhold til tragiske/alvorlige hændelser 

• Arbejdsgruppen om økonomisk tilsyn 
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Om årsrapporten 2015 

• Rapporten er under udarbejdelse 

• Forventet orientering til KKR den 

13/6 2016 

• Offentliggørelse 1/7 2016 

• Lidt tal fra rapporten på følgende 

slides. 
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Årsrapport 2015 data, godkendte tilbud 
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Antal godkendte tilbud fordelt på tilbudstype  

Traditionelle tilbudstyper 

 § 66, stk. 1 § 66, stk. 2 I alt 

Plejefamilier 1.202 31 1.233 

 Kommunalt Regionalt Privat I alt 

Børne- og unge 
tilbud 

15 1 82 98 

Voksen tilbud 136 4 87 227 

Kombinerede 

børne-/unge og 
voksen tilbud 

19 5 61 85 

Traditionelle 
tilbud i alt 

                                                                                                     410 

Andre tilbudstyper 

Koncerner 3 

Tilbud under 

koncerner 

10 

Andre 
tilbudstyper i alt 

 13 

 



Årsrapport 2015 data, nygodkendelser 
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Antal ny-godkendte tilbud fordelt på tilbudstype 

Traditionelle tilbudstyper Godkendt i alt Ansøgninger uden 

godkendelse 

Ikke 
godkendt 

Ansøgning 
trukket 
tilbage 

Plejefamilier 83 40 65 

Børne- og unge tilbud 5 0 1 

Voksen tilbud 4 0 4 

Kombinerede børne-/unge og 
voksen tilbud 

6 
0 0 

I alt 98 40 70 
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Borger 

Kvalitet og 
udvikling 

Socialtilsyn 

Kommuner 

Region 

Arbejdstilsynet 

Borgere med 
psykiatriske 
sygdomme, og tilbud 
der arbejder med 
disse, vurderes til at 
være i højrisko. 
Kvalitetsmangel, 
utilsigtede hændelser 
og afbrudte behand-
lingsforløb. 

Divergens mellem 
tilbuddenes målgrupper 
og de konkrete borgere 
der findes i tilbuddet. 

Arbejdstilsynet har 
holdninger til 
alenearbejde, personalets 
mulighed for at lave 
risikovurderinger mv. 

Psyk. afdelinger vil ikke modtage misbrugere, 
de har ringe mulighed for at genindlægge og 
de udskriver ikke-færdigbehandlede til 
gaden/herberg eller bosteder. 

Kommuner skal drive 
tilbud der udfordres ift 
målgrupper, sikkerhed 
og samarbejde, hvilket 
resulterer i svingende 
kvalitet i indsatsen 



Værd at vide – helt aktuelt 

– Der er stor søgning på aktindsigtsbegæringer pt. 
Gennemsnitligt een om ugen i 2016. Nogle 
aktindsigter er af ekstremt stort omfang – mange 
tusinde sider. 

– Større problematik omkring § 107/108 og ABL. 
Lovliggørelse af eksisterende konstruktioner i mange 
kommuner. Se bilaget fra Social og 
indenrigsministeriet: Notat om visitation til 
boformer.pdf 

– Fokus på ensartethed og sagstider 

– Der er i Socialtilsynet afskediget 4 konsulenter pr. 1/4 
2016 og indført ansættelsesstop på baggrund af 
ændret finansieringsgrundlag, færre tilbud. 
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