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Program

Jeg vil sige noget om:

• De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen
• Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven
• Regerings ønsker, og lidt om det generelle paradigmeskifte der er

undervejs
• Overordnet om tilsynsenhederne, herunder om kommunerne og

tilsynet
• Hvad der føres tilsyn med
• En smule om finansieringen
• Tilbuddenes forpligtigelser i forbindelse med tilsynene
• Tilsynet med regnskab
• Kvalitetskriterier- og indikatorer
• Inddragelse af brugere, personale og pårørende
• Om magtanvendelser
• Om whistleblower ordningen

Tilsynsenheden ved Simon Foldager har et kort oplæg og deltager i
dialogen
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Formålet med loven

Loven er vedtaget 4. juni af et enigt
folketing
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”at der skal ske grundlæggende ændringer af
godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv.
Partierne er enige om, at der skal stilles langt højere
krav til den faglige kvalitet af de tilbud, som huser de
mest udsatte borgere. Desuden skal der sikres en
større professionalisme samt uafhængighed i tilsynet”.

ET NYT SOCIALT TILSYN
- BEDRE KVALITET FOR UDSATTE GRUPPER

De overordnede formål med tilsyns- og

godkendelsesreformen er gennem en form for
certificeringsordning at:

1. Øge træfsikkerheden af den sociale indsats gennem
centrale, vidensbaserede krav til kvaliteten, så
mennesker med behov for hjælp og støtte tilbydes
den bedst egnede og samtidig mest effektive indsats

2. Styrke tilsyn med de sociale tilbud, så risikoen for fejl
og misbrug mindskes

3. Styrke resultatdokumentationen på det sociale
område som grundlag for styring af kvalitet og
økonomi
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Regeringen ønsker

Større ensartethed i tilsynet

• Alle tilbud ny-godkendes af det nye
socialtilsyn.

• Tilsynet sikrer både kontrol med og læring for
tilbuddene og vil derfor indeholde en
kombination af uanmeldte og anmeldte
tilsynsbesøg.

• Der stilles krav om mindst 1 årligt
tilsynsbesøg i alle sociale døgntilbud.

• Opstilling af klare kriterier for, hvornår et
tilbud skal have skærpet tilsyn og for
tilsynets sanktionsmuligheder, herunder
hvornår et tilbud kan lukkes.
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Socialtilsyn

Socialtilsyn skal sikre at udsatte børn og voksne får den
hjælp, de har behov for og krav på. Det sker ved et
uvildigt, systematisk og fagligt kompetent tilsyn med de
sociale døgntilbud i Region Midtjylland.

Fokusområder for det nye tilsyn:
• højere kvalitet
• mere professionelt og uafhængigt tilsyn
• fra tilfældige indsatser til systematisk inddragelse af

viden
• borgerne i centrum
• alle sociale døgntilbud og ambulante

stofmisbrugsbehandlingstilbud skal godkendes
• bedre styr på økonomien
.
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Velfærdsparadigmer 7

Regeringen ønsker til
tilsynsenhederne

• Udvikling af kurser for alle tilsynsførende og
udviklet tilsynskoncepter og metoder.

• Anvendelse af systematisk forberedelse af
tilsynet baseret på flere datakilder end
tilsynsbesøget, fx registerdata, surveys til
tilbud, gennemgang af skriftligt materiale
bl.a. årsrapport, regnskab, budget,
bestyrelsesmateriale.
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Socialttilsyn

• 5 tilsynskommuner

• Frederiksberg Kommune

• Fåborg–Midtfyn Kommune

• Holbæk Kommune

• Silkeborg Kommune

• Hjørring Kommune
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Socialtilsyn Midt

Silkeborg Kommune er hjemkommune for
Socialtilsyn Nord, der går i drift den 1. januar
2014.

For at sikre det uvildige tilsyn er Socialtilsyn er
Tilsynsenhed Nord ansvarlig for at føre tilsyn i
Silkeborg Kommune.
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Socialttilsyn

• Der skal være 50 til 60 medarbejdere

Med specialviden om jura, økonomi, viden om
målgrupperne, pædagogik samt socialfaglig og
tilsynsfaglig metoder

• Anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg –
mindst et tilsynsbesøg om året

• Der kan træffes afgørelse om skærpet tilsyn

• Der kan gives påbud (med frister)
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Socialttilsyn

• Tilsynsenhederne får ansvaret for:

• Godkendelse af tilbud

• Driftsorienterede tilsyn.
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Snitflader til det
personrettede tilsyn

Socialtilsynet: Har tilbuddet den fornødne kvalitet?

Handlekommune: Trives borgeren og ydes den hjælp,
der er aftalt?

• Socialtilsynet skal underrette de ansvarlige kommuner,
hvis socialtilsynet bliver opmærksom på bekymrende
forhold, og når der iværksættes skærpet tilsyn

• Handlekommunen skal underrette socialtilsynet, hvis
den bliver opmærksom på bekymrende forhold.

• Socialtilsynet skal høre handlekommunerne om deres
vurdering af tilbuddets evne til at opnå de aftalte mål -
kommunerne har pligt til at give socialtilsynet de
relevante oplysninger
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Der føres tilsyn med:

• Plejefamilier og kommunale plejefamilier
• Opholdssteder for børn og unge
• Døgninstitutioner
• Ambulante behandlingstilbud til stofmisbrugere
• Midlertidige botilbud til voksne (§107)
• Længere varende botilbud til voksne (§108)
• Kvindekrisecentre
• Forsorgshjem
• Hjælp og støtte efter serviceloven (§83 og §85), der ydes til

beboere i boformer der kan ligestilles med §107 og §108 tilbud
• Ikke med friplejeboliger
• Ikke med §103 og 104 tilbud
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Finansering

• Finansiering af tilsyn med plejefamilier sker ved
objektiv finansiering – beregnet med
udgangspunkt i den enkelte kommunes
befolkningstal i aldersgruppen 0-17 år

• Finansiering af tilsyn med institutionstilbud sker
ved takstfinansiering i 4 størrelseskategorier og
med særlige takster for tilsyn, nygodkendelse,
væsentlige ændringer af eksisterende
godkendelse og skærpet tilsyn

• Afsæt i ”Bekendtgørelse om omkostningsbaserede
takster for kommunale tilbud”
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Estimeret gennemsnitlig
tidsforbrug 16
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Eksemper: Tabel viser de foreløbige takster
for 2014 fastsat af Socialtilsyn Hovedstaden 17

Oplysningspligten

• Tilbud, der søger om godkendelse, skal give
socialtilsynet de faglige og økonomiske
oplysninger, som tilsynet har brug for ved
vurderingen af ansøgningen.

• Alle relevante oplysninger som er relevante
for vurderingen af tilbuddet i forhold til de
opstillede kvalitetsindikatorer.
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Årsrapport
Struktur/fødekæde

Niveau:

Tilbud

Socialtilsy
n

National

Tilsynsrpt.

Ansvarlig:

Tilbud Socialtilsy
n

Socialstyrelsen

Årsrpt.
Konklusion
lægges på
Tilbudsportalen

KKR

Årsrpt.

Kvalitetsrpt
.

Drøftes
Indgår i
ramme-
aftalen

Bearbej-
des og

indgår i
tilsynsbesøg

og afrpt.

Bearbej-
des og

indgår i
kontrol og
kvalitet.

Årsrapport

• Alle tilbud skal lave en årsrapport

• Socialtilsynet skal også lave en årsrapport

• Socialstyrelsen skal også

Tilbuddenes årsrapport

• Økonomiske nøgletal (er nærmere defineret)

• Sygefravær

• Personalegennemstrømning

• Oplysninger om det senest og det kommende års faglige udvikling samt forventede større
ændringer

Årsrapporten indberettes til Tilbudsportalen
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Oplysningspligt

• Tilbud skal give tilsynet besked om væsentlige
ændringer i forhold til godkendelsesgrundlaget,
om hvilke kommuner der har ansvar de borgere
der har ophold i tilbuddet.

• Tilbud skal give nødvendige informationer for et
driftsorienteret tilsyn.

• Oplysninger kan gives uden borgerens samtykke

• Magtanvendelses-indberetninger skal sendes
både til handlekommunen og til det sociale tilsyn.

• Tilsynet skal underrette kommunen i relevante
situationer

21

Magtanvendelse

Tilbuddet skal registrere magtanvendelse som
hidtil, men indsende indberetning til:

• Socialtilsynet
• Handlekommune
• Evt. kommunal driftsherre (ved kommunale

tilbud)

Bekg. § 10:
Socialtilsynet skal gennemgå indberetningerne og

vurdere, om den enkelte indberetning giver
anledning til bemærkninger og giver tilbuddet og
handlekommunen (+ driftsherren) besked herom
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Årsrapport

• Alle tilbud skal lave en årsrapport

• Socialtilsynet skal også lave en årsrapport

• Socialstyrelsen skal også

Tilbuddenes årsrapport

• Økonomiske nøgletal (er nærmere defineret)

• Sygefravær

• Personalegennemstrømning

• Oplysninger om det senest og det kommende års faglige udvikling samt forventede større
ændringer

Årsrapporten indberettes til Tilbudsportalen

Tilbuddenes økonomi

Tilbud, der søger om godkendelse af
socialtilsynet, skal som grundlag for
godkendelsen udarbejde et budget, der skal
godkendes af socialtilsynet. Det er et krav for
godkendelsen, at:

• tilbuddet er økonomisk bæredygtigt

• tilbuddets økonomi giver mulighed for den
fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen
og i forhold til tilbuddets målgruppe

• der er gennemsigtighed i tilbuddets
økonomi.
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Økonomisk tilsyn

 Alle tilbud skal udarbejde budgetter på et særligt
skema, der indberettes til socialtilsynet til
godkendelse

 Hvis flere afdelinger/satellitter med eget budget,
skal der laves et skema for hver afdeling og ét for
tilbuddet samlet

 Private tilbud indsender ligeledes
revisorpåtegnede regnskaber som hidtil

Tilbuddenes økonomi

o Det driftsorienterede tilsyn skal føre tilsyn
med tilbuddenes budget og have adgang til
regnskaberne.

o Tilbuddene skal desuden oplyse en række
nøgletal – f.eks. om soliditetsgrad, lønninger,
uddannelsesomkostninger mv.

o For tilbud, der indgår i koncerner eller
koncernlignende konstruktioner, skal der for
at sikre et overblik over pengestrømmen i
koncernen udarbejdes et budget for det
enkelte tilbud og for den samlede koncern.
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Kvalitetsmodelen

• Baggrund for kvalitetsmodel

• Få overordnede retningslinjer i serviceloven for hvad
der forstås ved kvalitet på det sociale område

• Forsknings- og erfaringsbaseret viden

• Fragmenteret viden

• Medfører forskellig krav til indsatsen, som borgene får
i tilbuddet

27

28

Kvalitetsmodellen
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Tema1: Uddannelse og beskæftigelse

Kriterium:
• Tilbuddet guider, motiverer og støtter borgerne i at udnytte

deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse

Indikatorer:
1. Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller

beskæftigelse.
2. Borgerne er i uddannelse, beskæftigelse, eller beskæftigelsesfremmende aktivitet.
3. Borgerne har et stabilt fremmøde i deres uddannelse, beskæftigelse eller i beskæftigelsesfremmende

aktivitet.
4. Medfølgende børn på voksentilbud er i dag- eller undervisningstilbud.

Gælder kun børn og unge:
5. Børnene/ de unge på tilbuddet i den undervisningspligtige alder opfylder undervisningspligten ved at

gennemføre et
6. grundskoletilbud med undervisning fra børnehaveklasse til 9. klasse.
7. Børnene/de unge får en grundskoleuddannelse og kommer i videre uddannelse eller beskæftigelse

Tema 2: Selvstændighed og relationer

Kriterium:
• Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og

selvstændighed

Indikatorer:
1. Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes selvstændighed og borgernes

samspil samt kontakt med andre.
2. Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund.

Gælder kun børn og unge:
3. Børnene deltager i fritidsaktiviteter uden for tilbuddet
4. Børnene har venskaber og ønskede sociale relationer uden for tilbuddet.
5. Børnene/de unge har mindst en fortrolig voksen.

Kriterium:
• Tilbuddet støtter borgerne i at opretholde stabile og

konstruktive relationer med familie og netværk

Indikatorer:
1. Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes selvstændighed og

borgernes samspil samt kontakt med andre.
2. Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund.
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Tema 3: Målgruppe, metoder og resultater (I)

Kriterium:
• Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse,

systematisk med metoder/tilgange, der fører til positive
resultater for borgerne

Indikatorer:
1. Tilbuddet har en klar beskrivelse af tilbuddets målgruppe og dennes problemstillinger og behov.
2. Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, som er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og

målgruppe.
3. Tilbuddet arbejder efter klare og konkrete individuelle mål for borgernes ophold i tilbuddet.
4. Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende

kommuner har opstillet for borgernes ophold
5. De visiterende kommuner vurderer tilbuddets opgavevaretagelse og resultater for borgerne som

tilfredsstillende.
6. Tilbuddet anvender resultatdokumentation til løbende læring og forbedring af indsatsen.

Tema 3: Målgruppe, metoder og resultater (II)

Kriterium:
Borgerne inddrages i og har indflydelse på eget liv og egen
hverdag i tilbuddet

Indikatorer:
7. Borgerne trives og er trygge i tilbuddet.
8. Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.
9. Borgernes selvbestemmelse sikres i tilbuddets pædagogiske indsats.
10. Borgerne har indflydelse på tilbuddets tilrettelæggelse og udnyttelse på et kollektivt niveau.

Kriterium:
• Tilbuddet understøtter at borgernes fysiske og mentale

sundhed fremmes

Indikatorer:
11. Tilbuddet understøtter, at borgerne får adgang til relevante sundhedsydelser.
12. Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, fx misbrug, som har betydning for borgernes

fysiske og mentale sundhed.
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Tema 3: Målgruppe, metoder og resultater (III)

Kriterium:
Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser

Indikatorer:
13. Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at der ikke er uforholdsmæssigt mange magtanvendelser set i

forhold til målgruppen.
14. Dokumentation og indberetning af samt opfølgning på eventuelle magtanvendelser sker i

overensstemmelse med lovgivningen.

Kriterium:
• Tilbuddet forebygger overgreb

Indikatorer:
15. Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet.
16. Tilbuddet har et hensigtsmæssigt beredskab i forhold til at forebygge overgreb.

Tema 4: Organisation og ledelse (II)

Kriterium:
• Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Indikatorer:
7. Det borgerrettede arbejde varetages primært af fastansatte medarbejdere og kun i begrænset omfang af

vikarer.
8. Borgerne har i forhold til deres behov i tilstrækkelig omfang kontakt til personale med relevante

kompetencer
9. Personalegennemstrømningen på tilbuddet er tilsvarende eller lavere niveau end sammenlignelige

arbejdspladser.
10. Sygefraværet blandt medarbejderne er på tilsvarende eller bedre niveau i forhold til sammenlignelige

arbejdspladser.
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Tema 5: Kompetencer

Kriterium:
• Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i

forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder

Indikatorer:
1. Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, viden og erfaring med målgruppen og

tilbuddets metoder.
2. Medarbejdernes daglige adfærd og relationer til borgerne afspejler tilbuddets værdigrundlag, faglige

målsætninger og metoder.
3. Medarbejdernes kompetencer opdateres løbende med ny faglig viden om målgruppen og relevante

metoder.

Tema 6: Økonomi (I)
Kriterium:
• Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt

Indikatorer:
1. Tilbuddets soliditetsgrad er rimelig set i forhold til tilbuddets alder og specialiseringsgrad. [Gælder

private tilbud]
2. Tilbuddets gennemsnitlige belægningsgrad er rimelig set i forhold til tilbuddets specialiseringsgrad.
3. Tilbuddet har en strategi for håndtering af evt. underskud.
4. Der er foretaget både finansiel revision og forvaltningsrevision, og revisor har ikke haft væsentlige

bemærkninger.
5. Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets omsætning (nøgletal) på den ene side og planlagte

investeringer og dækningsgrad på den anden side.
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Tema 6: Økonomi (II)
Kriterium:
Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i
tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe

Indikatorer:
6. Der er sammenhæng mellem tilbuddets målgruppe og metode på den ene side og forholdet mellem

tilbuddets budgetterede omkostninger til lønninger i forhold til omsætningen (nøgletal) på den
anden side.

7. Der er sammenhæng mellem tilbuddets målgruppe og metode på den ene side og forholdet mellem
tilbuddets budgetterede omkostninger til borgerrettede aktiviteter i forhold til omsætningen
(nøgletal) på den anden side.

8. Der er sammenhæng mellem tilbuddets beskrivelse af tilbuddets beskrivelse af målgruppe,
metoder og kompetencer på den ene side og forholdet mellem tilbuddets budgetterede
omkostninger til efteruddannelse i forhold til omsætningen (nøgletal) på den anden side.

Kriterium:
Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de
visiterende kommuner

Indikatorer:
9. Tilbuddets økonomiske nøgletal (fremgår af årsrapport/Tilbudsportalen) er i overensstemmelse

med budget og regnskab.
10. Pengestrømme mellem tilbuddet og andre, som tilbuddet er knyttet til drifts- eller koncernmæssigt

kan følges i budget og regnskab.

Tema 7: Fysiske rammer

Kriterium:
• De fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Indikatorer:
1. Borgerne trives med de fysiske rammer.
2. De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov
3. De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem. [Gælder ikke ambulante tilbud]
4. Tilbuddets indretning understøtter borgernes ret til privatliv.
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Effektkriterium med indikatorer 39

• Fokus på resultater og effekt af den sociale
indsats, som medfører et kvalitetsløft

• Måles på om tilbuddet kan forbedre borgerens
situation
• ”Tilbuddet kan dokumentere resultater ift. de mål,

som kommunen sammen med borgerne har opstillet
for borgerne”

• ”Resultatdokumentation anvendes til løbende læring
og justering af arbejdet med målgruppen”

- Mindre fokus på hvordan indsatsen i tilbuddene
konkret tilrettelægges

40



04-10-2013

21

• Giver ensartet ledelsesinformation for
tilsynet, lederne og politikerne

• Vigtigt for tilsynet er at tage hensyn til
tilbuddene og plejefamiliernes forskellighed i
forhold til målgruppe og metoder – der skal
være plads til forskellighed

41

Illustration af opgaver før, under og efter tilsyn

Tilsynsprocessen
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Risikobaseret tilsyn
(§ 6 i bekendtgørelsen)

Mindst ét årligt tilsyn, men et intensiveret tilsyn på
baggrund af risikoindikatorer, herunder:

• Ingen ekstern supervision
• Ingen eller en inaktiv/ukompetent bestyrelse
• Begrænset ledelsesmæssigt tilsyn fra driftsherren
• Lederen er uden formelle eller ledelsesmæssige kompetencer
• Få ansatte med relevant uddannelse
• Nystartet tilbud
• Uprøvede/udokumenterede faglige tilgange
• Høje/lave takster

43

Inddragelse

• Ansatte, beboere og pårørende skal høres
under tilsynsbesøget

• Tilsynet skal høre kommuner om kommunens
vurdering af tilbuddets evne til at opnå
eventuelle mål

• Opholdskommunen har pligt til at underrette
tilsynet ved bekymrende oplysninger.

• Der indføres en whistleblowerordning

44
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3. Whistleblowerordningen
Lovens bestemmelse

§ 11. Socialtilsynet skal have et telefonnummer og en epostadresse, hvortil
et tilbuds personale, beboere, pårørende og andre kan henvende sig
anonymt om bekymrende forhold i tilbuddet. Socialtilsynet skal oplyse
beboere og ansatte om muligheden for at rette henvendelse til
socialtilsynet efter denne bestemmelse.

Stk. 2. Myndigheder og personer, der udøver opgaver efter stk. 1, samt
enhver, der i øvrigt yder bistand hertil, har under ansvar efter straffelovens
§§ 152-152 e tavshedspligt med hensyn til enhver oplysning, som de
under deres virksomhed får kendskab til. Straffelovens § 152 f finder
ligeledes anvendelse.

Stk. 3. Socialtilsynet må ikke over for tilbuddet eller andre oplyse, at det
har modtaget en henvendelse efter stk. 1.

Whistleblowerordningen
(Udkast af ) Vejledningens uddybende bemærkning

Udvidet tavshedspligt
Socialtilsynets tilsynsbesøg, jf. lovens § 7, giver alene et øjebliksbillede af
forholdene i tilbuddet. Undersøgelser har imidlertid vist, at for eksempel anbragte
unge ofte ikke ved, hvor de skal rette henvendelse til, hvis de oplever bekymrende
forhold i et tilbud.

På denne baggrund er det i lovens § 11 fastsat, at det enkelte socialtilsyn skal
etablere et telefonnummer og en e-postkasse, som giver mulighed for, at et tilbuds
personale, beboere, pårørende og andre kan henvende sig anonymt til
socialtilsynet om bekymrende forhold i tilbuddet.

Bestemmelsen skal sikre socialtilsynet det bredest mulige oplysningsgrundlag for
varetagelsen af tilsynsopgaven. Samtidig skal ordningen give borgere, pårørende,
ansatte og andre, der er i daglig kontakt med tilbuddet, sikkerhed for, at de ved,
hvor de kan rette henvendelse, hvis de oplever en ubehagelig tone eller andre
uhensigtsmæssigheder i et tilbud.
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Whistleblowerordningen
(Udkast af ) Vejledningens uddybende bemærkning

Udvidet tavshedspligt

Det fremgår af lovens forarbejder, at den foreslåede bestemmelse er udarbejdet
efter principperne i de tavshedspligtsbestemmelser, der findes i lov om
arbejdsmiljø § 79, som udvider den almindelige tavshedspligt efter
forvaltningsloven og straffeloven, så henvender sikres den maksimale anonymitet
ved henvendelse om klager til Arbejdstilsynet over arbejdsmiljøforhold på
virksomheder. Lov om arbejdsmiljø § 79 sikrer således den ansatte mod, at
Arbejdstilsynet videregiver oplysninger om klagen til arbejdsgiver eller dennes
repræsentant og sikrer således den ansattes total anonymitet ved henvendelse.

Whistleblowerordningen
(Udkast af ) Vejledningens uddybende bemærkning

Bestemmelsens indhold
Beskyttelsen mod videregivelse af oplysninger omfatter henvendelser, som
kommer fra den i stk. 1 nævnte personkreds. Bestemmelsen omfatter oplysninger
om henvendelsens indhold, oplysninger som identificerer pågældende, oplysninger
om, at de er modtaget en henvendelse, og oplysninger om, at et tilsynsbesøg
foretages som følge af henvendelsen.

I relation til almindelige tilsynsopgaver betyder bestemmelsen, at socialtilsynets
medarbejdere ikke må oplyse, om et tilsynsbesøg foretages som følge af en
henvendelse, eller at socialtilsynet har modtaget en henvendelse. En anmodning
om sådanne oplysninger behandles i givet fald efter reglerne i forvaltningsloven,
offentlighedsloven og persondataloven.
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Whistleblowerordningen
(Udkast af ) Vejledningens uddybende bemærkning

Undtagelse (I) Politianmeldelse
Hvis socialtilsynet i forbindelse med whistleblower-funktionen kommer i
besiddelse af oplysninger om en begået eller påtænkt forbrydelse, må der sondres
mellem den situation, hvor henvender er anonym, hvor henvender oplyser sit
navn, men ønsker at være anonym og den situation, hvor henvender ikke er
anonym.

Hvis henvender til socialtilsynet er anonym, må socialtilsynet foretage en
vurdering af, om der er tale om en seriøs henvendelse, og om der er tale om en
forbrydelse, der bør anmeldes til politiet.

Whistleblowerordningen
(Udkast af ) Vejledningens uddybende bemærkning

Undtagelse (I) Politianmeldelse

Hvis henvender til socialtilsynet ikke er anonym eller oplyser sit navn, men ønsker
at være anonym og det viser sig, at oplysningerne er falske, f.eks. at en af
medarbejderne er i besiddelse af børneporno på sin computer, kan der opstå den
situation, at politiet ønsker at få oplyst navnet på henvenderen, hvis det viser sig,
at der er tale om en chikanøs anmeldelse, med henblik på at rejse tiltale mod
henvender. Hvis socialtilsynet ikke finder, at værdispringsreglen begrunder
fravigelse af tavshedspligten, vil politiet kunne få oplyst navnet ved hjælpe af
editionspligt (pligt til at udlevere dokumenter mv.). Det er alene politiet, der får
kendskab til identiteten på henvender. Anmeldte oplyses ikke om navnet.
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Whistleblowerordningen
(Udkast af ) Vejledningens uddybende bemærkning

Undtagelse (II) Behandling af klagesager

Behandling af anonyme henvendelser ved klagesager
Ved klage over socialtilsynets afgørelser, jf. § 19, sendes hele sagen inklusiv en
evt. anonym henvendelse til klageindsatsen. I forbindelse med oversendelsen skal
socialtilsynet dog gøre klageinstansen opmærksom på, at socialtilsynet har
tavshedspligt om oplysninger indkommet på baggrund af § 11 og de særlige
tavshedspligtsregler, hvilket klageindsatsen ligeledes skal respektere.

Tidsplan

Socialstyrelsen har nogle milepæle for det forberedende
arbejde med socialtilsyn 2013:
• 1. juli Kvalitetsmodel - kvalitetskriterier og -

indikatorer indsendes til Social- og
Integrationsministeriets departement til brug for
cirkulærebeskrivelse.

• 1. juli Kompetenceudvikling og introduktionskursus -
koncept for introduktionskursus ligger klar. Selve
kurserne afvikles fra start oktober.

• 1. oktober Redskaber til dataindsamling, analyse,
vurdering og opfølgning er klar til brug.

• 1. november www.tilbudsportalen.dk er revideret og
klar til brug for registrering.

• 1. januar 2014 Audit/drift - auditfunktionen går i
drift.
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Auditfunktionen

• Der udvikles en model for, hvordan
Socialstyrelsen vil varetage auditfunktion.
Auditfunktionen skal løbende følge praksis i
socialtilsynene og understøtte socialtilsynene
med vejledning og materialer.
Auditfunktionen skal udarbejde en årlig
rapport om socialtilsynenes virksomhed.
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Links

• http://www.socialtilsynnord.hjoerring.dk/Socialtilsyn-
Nord/Forside.aspx

• http://socialstyrelsen.dk/socialtilsyn

• http://www.sl.dk/Aktuelt/Socialtilsyn.aspx

54



04-10-2013

28

Dilemmaer

• Sladrefunktionen

• Indførsel af fælles kvalitetstandarder

• Magtanvendelsesregler og socialt tilsyn

• Forøgede administrative opgaver
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§ 11. Socialtilsynet skal have et telefonnummer og en e-
postadresse, hvortil et tilbuds personale, beboere, pårørende og
andre kan henvende sig anonymt om bekymrende forhold i
tilbuddet. Socialtilsynet skal oplyse beboere og ansatte om
muligheden for at rette henvendelse til socialtilsynet efter denne
bestemmelse.
Stk. 2. Myndigheder og personer, der udøver opgaver vedrørende
anonyme henvendelser efter stk. 1, samt enhver, der i øvrigt yder
bistand hertil, er underkastet reglerne om tavshedspligt efter
straffelovens §§ 152-152 e. Straffelovens § 152 f finder ligeledes
anvendelse.
Stk. 3. Kommunen må ikke over for tilbuddet eller andre oplyse,
at kommunen har modtaget en henvendelse efter stk. 1.
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57

§ 6. Det er en betingelse for godkendelse, jf. § 5, af sociale
tilbud, jf. § 4, at tilbuddet efter en samlet vurdering har den
fornødne faglige kvalitet og økonomiske bæredygtighed.
Stk. 2. Tilbuddenes kvalitet vurderes inden for følgende
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

Stk. 3. Social- og integrationsministeren fastsætter
nærmere regler om vurderingen af tilbuddenes faglige
kvalitet og økonomiske bæredygtighed, herunder i form af
opstilling af kvalitetskriterier og måleindikatorer for hvert af
temaerne.


