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Socialt lederforum

16. september 2013

Etablering af Socialtilsyn
Hovedstaden – hvor er vi?

• Vi holder tidsplanen – såvel i ministeriet som i de 5
Socialtilsyn

• Bekendtgørelser som indholdsudfylder loven i høring
ultimo september

• Nu 3 ansatte i Socialtilsyn Hovedstaden !

• Rekrutteringsproces pågår – stor interesse

• Besøgsrunde i alle kommuner lige nu

• Fælles IT-system i udbud – stillingtagen til valg af
leverandør den 19. september – herefter
færdigudvikling - driftstart 6. januar
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Etablering af Socialtilsyn
hvor er vi? -fortsat

• Foreløbige takster udsendt den 22. august

• KKR kort orienteret den 30. august

• Endelige takster udsendes den 3. oktober

• Takstblad godkendes i Kommunalbestyrelsen i
Frederiksberg den 7. oktober

• KKR status og orientering den 9. oktober

Organisationsdiagram

Tilsynschef

Mie Andresen

Børn & unge:

Kristina Vang
Jensen (Souschef)

10 medarbejdere

156 tilbud

Plejefamilier:

21 Medarbejdere

1302 plejefamilier

Voksen
Handicap:

Ca. 14
medarbejdere

X Tilbud

Voksen Psykiatri
& misbrug,
forsorg og

krisecentre:

Ca. 14
medarbejdere

X Tilbud

Stab:
3 sekretariatsmedarbejdere

1 Udvikling/analyse
2 revisorer/økonomer

2 jurister
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Rekruttering

60-70 ansatte i Socialtilsyn Hovedstaden:

Aktuelt er tre lederstillinger slået op:

Plejefamilier, Voksen handicap

og Voksen psykiatri & Misbrug

Medarbejderstillinger/tilsynsførende:

5 til Børn & unge

15 til Plejefamilier

10-12 til Voksen Handicap

10-12 til Voksen Psykiatri

Status på lov om socialtilsyn

Udkast til bekendtgørelse og vejledning:

• Bekendtgørelse om socialtilsyn

• Bekendtgørelse om plejefamilier

• Vejledning om socialtilsyn
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Kvalitetsmodellen

Plejefamilier Sociale tilbud

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
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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

Årsrapport

• Alle tilbud skal lave en årsrapport

• Socialtilsynet skal lave en årsrapport

• Socialstyrelsen skal lave en årsrapport

Tilbuddenes årsrapport:
1. Økonomiske nøgletal (er nærmere defineret)

2. Sygefravær

3. Personalegennemstrømning

4. Oplysninger om det seneste og det kommende års faglige
udvikling samt forventede større ændringer

Årsrapporten indberettes til Tilbudsportalen
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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:
Et skema for hver afdeling og et for tilbuddet
samlet

• Private tilbud indsender ligeledes
revisorpåtegnede regnskaber som hidtil

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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Plejefamilier

• Som hovedregel skal plejefamilier godkendes som generelt
egnede. Gælder også aflastningsfamilier og kommunale
plejefamilier.

• Hvis socialtilsynet ikke kan godkende plejefamilien, kan en
anbringende kommune vurdere, om familien kan konkret
godkendes. Socialtilsynets afgørelse skal indgå i
vurderingen.

Socialtilsynet: Forestår grundkursus

Anbringende kommune: Løbende efteruddannelse og
supervision

Plejefamilier skal på Tilbudsportalen i anonymiseret form.

Illustration af opgaver før
under og efter tilsynsbesøg

Før

Kontakt til
1. Handlekommunen, Handlepl.+

vurdering af tilbud
2. Tilbud

- Økonomi
- Magtanvendelser
- Medarbj.
- Ledelse

TILSYN MED TILBUD:
Beboere, pårørende, ansatte,
ledelse

Under

Efter

Rapport til faktuel kommentering
hos driftsherrer

Rapport redigeret på Tilbudsportal

Evt. evaluering
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4. Takster og takstberegning

Principper for finansiering

• 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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Beregning af takster

• Samarbejde mellem de 5 socialtilsyn om
dimensionering

• Beregningsforudsætninger som ved DUT-
forhandlingerne

• Ensartede budgetteringsprincipper i de 5 socialtilsyn –
men med variationer i overensstemmelse med lokale
forhold (eks. køreafstand og omkostninger til husleje)

• Variation i overhead-procent i de 5 regioner (aftalt i de
enkelte KKR)

Socialtilsynet – budget 2014

Samlet budget for Socialtilsyn
Hovedstaden

Direkte udgifter Socialtilsynet 2014 43.217

Etableringsomkostninger / 2 år 2.172

Overhead – gældende i region Hovedstaden 7% 3.025

Barselspulje forpligtelser 456

Tjenestemandspensioner og pol. org. 175

Afskrivninger anlæg / 10 år 500

I alt takstgrundlag -49.545
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Beregning af takster

• Takstnotat og følgebrev udsendt til alle kommuner den
22. august – med foreløbige takster

• Takstberegningerne gennemgås for øjeblikket i
fællesskab mellem de 5 socialtilsyn med henblik på
præcisering og fuldstændiggørelse

• Kvalificering på baggrund af vejledninger og
bekendtgørelser (tilgået socialtilsynene den 5. sept.)

• Endelige takster for 2014 vil bliver udsendt den 3.
oktober 2013

Takster institutionstilbud

Tabel 2: Foreløbige takster for Socialtilsyn Hovedstaden (i hele kr.)

Takstkategorier
Tilsyn med døgntilbud
(Og re-godkendelse i

2014/15)

Ny Godk. af
døgntilbud

Væsentlig ændring
af eksisterende
godkendelse

Skærpet
tilsyn

0-7 33.755 22.599 11.299 16.878

8-24 40.506 27.119 13.559 20.253

25-49 67.511 45.198 22.599 33.755

50+ 101.266 67.797 33.898 50.633
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Tabel 3: Foreløbig objektiv finansiering

Region Hovedstaden (med
Holbæk Kommune og uden
Frederiksberg Kommune)

Andel
Objektiv finansieringsudgift

pr. kommune

100,0% 17.361.222

København 28,0% 4.853.859

Dragør 0,9% 154.933

Tårnby 2,6% 445.389

Albertslund 1,8% 312.799

Ballerup 3,0% 520.777

Brøndby 2,0% 349.173

Gentofte 4,8% 839.199

Gladsaxe 4,3% 738.045

Glostrup 1,2% 216.877

Herlev 1,7% 290.505

Hvidovre 3,2% 551.236

Høje-Taastrup 3,2% 547.667

Ishøj 1,4% 242.446

Lyngby-Taarbæk 3,3% 567.272

Rødovre 2,2% 381.538

Vallensbæk 1,0% 175.760

Allerød 1,7% 302.532

Egedal 3,0% 528.942

Fredensborg 2,6% 446.318

Frederikssund 2,8% 484.794

Furesø 2,6% 457.269

Gribskov 2,4% 415.664

Halsnæs 1,8% 304.781

Helsingør 3,7% 649.407

Hillerød 3,3% 567.761

Hørsholm 1,5% 262.100

Rudersdal 3,6% 632.443

Bornholm 2,1% 363.302

Holbæk 4,4% 758.432

Bemærk

• Initialomkostninger indregnet i den objektive
finansiering i de første to år

• Efter to år er initialomkostninger afholdt, og den
objektive finansiering vil falde med omkring 10-12 %
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5. Det gode samarbejde

Kommunikationsstrategi for
Socialtilsyn Hovedstaden

Overblik over indholdet i
kommunikationsstratgien

7 mål omkring dialog og information:

• Dialogbaseret tilgang og transparens i
opgaveløsningen

• Årsmøde med de enkelte kommuner og Region
Hovedstaden

• Fælles årsmøde for alle driftsherrer

• KKR og årsrapporten

• Informationsmøder og temadage

• Hjemmeside og nyhedsbreve

• Håndtering af kritiske sager i pressen



17-09-2013

13

Dialogbaseret tilgang og
transparens i opgaveløsningen

• Dialog forud, foregår via fællesmøderne og
orientering om at tilsynet kommer, hvorfor der vil
blive taget kontakt til anbringende kommuner

• Dialog under tilsynsbesøg, god ro og orden,
respektfuld tilgang til tilbuddet

• Dialog efter, kun ved behov ellers tages det op på
årsmøder og på fælles årsmøder

Årsmøder,
fælles årsmøde mv.

• Et årlig møde med den enkelte konkrete
kommune og Region Hovedstaden mhp.
evaluering af samarbejdet det forgangne år samt
evt. justering af samarbejdet

• Et årligt fællesmøde med alle interessenter og
driftsherrer

• Temadag/informationsmøde for borgere, brugere,
pårørende og evt. andre interesserede
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Årsrapport, takster og KKR
Hjemmeside, nyhedsbreve

• Årsrapport og takster genstand for drøftelser i
KKR hvert år

• Opdatering af hjemmeside

• Udsendelse af nyhedsbreve når der er relevante
nyheder

Kritiske sager i pressen

Fire principper:

1) Vi koordinerer presseindsatser med de relevante
samarbejdsparter

2) Vi er åbne og tilgængelige for pressen

3) Vi reagere hurtigt og proaktivt og agerer
nøgternt og sagligt

4) Klar rollefordeling


