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Socialtilsyn Midt – hvorfor er vi her?

Vi gør en forskel for de mest udsatte 
borgere i Danmark!

• Vi garanterer, at der er trygge, sociale tilbud til de 
mest udsatte borgere i Danmark

• Vi sikrer faglighed og kvalitet på sociale tilbud til de 
mest udsatte borgere i Danmark



Tilsynspolitik: Fokus

Kontrol: Socialtilsynene vil påse, at forudsætningerne for den 
givne godkendelse fortsat er til stede, og sikre at gældende 
lovgivning overholdes

Kvalitet: Socialtilsynene vil påse, at de sociale tilbud i praksis 
tilbyder en ydelse svarende til det, der fremgår på 
Tilbudsportalen

Udvikling: Socialtilsynene vil rådgive og vejlede, så rammer 
og indhold i de sociale tilbud løbende udvikles i 
overensstemmelse med borgernes behov



Opgaven

• Knap 400 tilbud/centre og cirka 1900 plejefamilier

• Der er en stor mængde ny-ansøgninger

• Et større oprydningsarbejde

• Whistleblowerordning – foreløbig cirka 220 
henvendelser, langt størsteparten må betegnes som 
seriøse

• Stigende antal skærpede tilsyn



Kvalitetsmodellens 7 temaer

• Uddannelse og beskæftigelse

• Selvstændighed og relationer

• Målgrupper, metoder og resultater

• Organisation og ledelse

• Kompetencer

• Økonomi

• Fysiske rammer

Yderligere kriterier og indikatorer…



Kvalitetsmodellen om tema 4: 
Organisation og ledelse 

En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale 
tilbud er en hensigtsmæssig organisering og en 
kompetent og ansvarlig ledelse. 

En ledelse, der driver tilbuddet fagligt og økonomisk 
forsvarligt, og som både sætter rammerne for 
tilbuddets strategiske udvikling og varetager den daglige 
ledelse.

OBS Socialtilsynene undersøger herunder bl.a. faglig 
styring og kompetenceudvikling´+ sygefravær og 
personalegennemstrømning



Kvalitetsmodellen om tema 5: 
Kompetencer

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets 
medarbejdere har de kompetencer, det vil sige uddannelse, 
erfaring eller viden, der er nødvendige i forhold til tilbuddets 
målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender samt 
borgernes aktuelle behov. Herunder skal børn og unge sikres en 
tryg hverdag og opvækst med nære og stabile relationer. 

Udover tilbuddets aktuelle kompetenceniveau er det vigtigt, at 
tilbuddet har et strategisk fokus på, hvordan de nødvendige 
kompetencer sikres på såvel kort som langt sigt, samt hvordan 
eventuelle specialistkompetencer kan tilvejebringes. 

Det er et vigtigt aspekt af kvaliteten af et tilbud, at medarbejderne 
på en etisk måde forholder sig til og handler i forhold til borgerne. 
Herunder at medarbejderne møder borgerne med respekt for den 
enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på borgernes 
retssikkerhed.



Hvad er faglighed?

Socialtilsynene fører tilsyn med den pædagogiske 
ydelses kvalitet. Hvis kvaliteten kan sikres med et hus 
fyldt med ufaglærte eller andet godtfolk, så er det fint. 
Til gengæld er det ikke en garanti for at få godkendt sin 
faglighed, at tilbuddet har mange pædagoger ansat.

Socialtilsyn Midt har endnu til gode at kunne 
dokumentere sammenhængen mellem høj faglighed og 
arbejdsmiljø. Nøgletal på området savnes, så derfor er 
diverse observationer på case-niveau.



Foreløbige observationer

En lav grad af faglighed i et tilbud øger tilsyneladende 
risikoen for:

• Manglende kendskab til målgrupper
• Uhensigtsmæssig pædagogik 
• Konfliktoptrapning
• Ulovlig magtanvendelse og manglende indberetning 
• Manglende dokumentation
• Dårligt arbejdsmiljø

Men det er en vigtig pointe, at det foreløbige billede ikke 
entydigt peger i retning af, at uddannelse er en afgørende 
faktor. Faglig ledelse og instruks har tilsyneladende også en 
stor betydning.



Tillægstakster på vej

Ministeriet har varslet, at socialtilsynene kan udmelde 
tillægstakster for tilbud med mange afdelinger/adresser.

Socialtilsynene er på vej med tillægstakster snarest. 

Kriterier: afdelinger/postadresser



Udfordringer i 2014

Socialtilsyn Midt er aktuelt udfordret af følgende 
forhold:

Produktionsplanen for 2014

Sagsbehandlingstiden på nygodkendelse af 
plejefamilier

Opdatering af salgsportalen Tilbudsportalen, særligt 
vedr. plejefamilier



Spørgsmål?


