
Præsentation

LEDERFORUM

Efterår 2014



Organisation

Leder
Team
Syd

Faxe
Vording-

borg
Guldborg-

sund
Lolland

Leder
Team
Midt

Greve
Solrød
Køge
Lejre

Roskilde
Ringsted

Stevns
Næstved

Leder
Team
Vest

Odsherred
Kalundborg

Slagelse
Sorø

Hjørring

Lokale stab:
Tværfaglig team
Økonomi internt/ekstern
Juridisk konsulent
Administration
Analyse, drift og 
udviklingsopgaver på 
tværs

Direktør

Tilsynschef

Stabsfunktioner
• Økonomi,
• HR
• IT mv.
• Kommunikation
Leveres af Holbæk

(overhead)

01-12-2014



Opholdssteder

for børn og 

unge

Misbrugs-

behandling

Familiepleje

Botilbud

Voksne 

Udviklingshæmmede

Botilbud
Voksne Sindslidende

Tilkøbsydelser

Opgaver

01-12-2014



Tilsynspolitik - Overordnede principper

Kontrol

Kvalitet

Udvikling

Socialtilsynene vil påse, at de sociale tilbud i praksis tilbyder 

en ydelse med et nødvendigt kvalitativt indhold 

Socialtilsynene vil rådgive og vejlede, så rammer og indhold 

i de sociale tilbud løbende udvikles i overensstemmelse 

med borgernes behov

Socialtilsynene vil påse, at forudsætningerne for den givne 

godkendelse fortsat er til stede, og sikre at gældende 

lovgivning overholdes
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Tilsynspolitik - Overordnede principper

• Systematisk og ensartet – kvalitetsmodellen

• Uvildigt 

• Faglig kompetent

• Underbygger et respektfuldt og anerkendende 

samarbejde samt god kommunikation med alle 
interessenter. 
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Kompetencer jvf. lov om socialtilsyn

• Er forankret i Holbæk Kommune.

• Økonomiudvalget.

• Uddelegeret til tilsynschefen, der delegerer 

videre.
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Tilsyn / tilsynsbesøg

TILSYN

• Driftsorienteret tilsyn

• Regodkendelse

• Skærpet tilsyn

• Ny godkendelser

• Godkendelser 

væsentlige ændringer

TILSYNSBESØG

• Anmeldt tilsynsbesøg

• Uanmeldt 

tilsynsbesøg
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Kvalitetsmodellen –Sociale tilbud  / 

Plejefamilier

Kvalitetsmodellen ses her: 

http://socialstyrelsen.dk/socialtilsyn/redskaber-for-

tilsynskonsulenter/handbog-til-socialtilsyn/kvalitetsmodel-1
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Tilsynsprocessen – anmeldt tilsyn
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FØR - Forberedelse UNDER EFTER

Kontakt til tilbud, hvis anmeldt.  

Dato for tilsyn. Dagsorden / plan for 

afvikling:

 Tale med ledelse

 Rundvisning

 Tale med medarbejdere

 Tale med brugere

 Tale med pårørende

Indhentelse af relevant materiale:

 Oplysningsskema med diverse 

bilag

Kontakt til handlekommuner vedr. 

vurderinger at tilbuddet

Tilbuddet sikrer rigtige oplysninger på 

tilbudsportalen

Rundvisning

Tale med ledelse

Tale med medarbejdere

Tale med brugere / 

pårørende

Andet, eks. læse 

dokumentation

Der tages udgangspunkt i 

kvalitetsmodellen for at 

belyse alle eller dele af de 

forskellige indikatorer

Evt. orientering om WB

Indhente supplerende data

Triangulering

Skrive og sende tilsynsrapport til 

kommentering for faktuelle fejl

Godkende oplysninger på 

Tilbudsportalen

Endelig tilsynsblanket på 

tilbudsportalen

Evt proces / afgørelse om påbud / 

skærpet tilsyn.



Whistleblower

Sikre anonymitet

Henvendelserne er:
• Telefonisk
• Personligt
• Elektronisk

Handlinger:
• Socialtilsynet registrerer henvendelsen.
• Vurderer henvendelsen.
• Tilsyn, anmeldt eller uanmeldt, med henblik på yderligere 

dataindsamling.
• Indhenter yderligere oplysninger fra anmelder og eller tilbud.
• Vurdering.
• Yderligere tilsyn, regodkendelse, skærpet tilsyn osv..
• Politianmeldelse?
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Generelle erfaringer og udfordringer indtil nu

• For tidligt at uddrage…. Men….

• Alle skal lære de nye rammer …..

• Vi bliver godt modtaget 

• TP udfordrer – men der er løsning

• Generelle tilsyn – Personrettet tilsyn

• Tilbuds kendskab til ”handleplaner”

• Overblik over godkendelser udfordrer  SØ noget

• Dialog betyder meget  – få påbud / skærpet 
tilsyn – der rettes hurtigt op 
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Dilemmaer indtil nu

• Need to have og nice to have  vedr. 

indhentelse af oplysninger  / dokumentation 

og sammenskrivningen i tilsynsrapporterne

• Når vi alle er usikre – mangler vejledning og 

principafgørelser
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Dialog – dialog – dialog

• Tilsynsopgaven i jeres kommune

• Nuværende oplevelser i samarbejdet mellem Socialtilsyn Øst 

og kommunerne / tilbuddene

Det gode samarbejde 

01-12-2014



Links og adresse til SØ

www.socialstyrelsen.dk/socialtilsyn/redskaber-for-

tilsynskonsulenter/handbog-til-socialtilsyn

www.tilbudsportalen.dk

www.socialtilsynost.dk

socialtilsynost@holb.dk – tilmeld nyhedsbrev
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