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SOCIALTILSYN

NORD
Kvalitetsmodel og tilsynspolitik

17. september 2013, v. leder for Tilbudsafdelingen

Peter Harritsø

Hvad betyder tilsynsreformen for jer?

• 1) Kvalitetsmodellen

• 2) Samarbejdsmodel i Nordjylland – tilsynspolitik
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Kvalitetsmodellen

• 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

Kvalitetsmodellen

• Kvalitet vurderes inden for følgende temaer:
– Uddannelse og beskæftigelse

Understøtte muligheden til beskæftigelse

– Selvstændighed og relationer
Inkluderende mål (ift. botilbuddet og samfundet m.m)

– Målgrupper, metoder og resultater
Metode resultere i den ønskede udvikling

– Organisation og ledelse
Professionel, kompetent og ansvarlig ledelse

– Kompetencer
Uddannelse, erfaring og viden ift. Målgruppe og behov

– Økonomi
Sammenhæng mellem pris og kvalitet

– Fysiske rammer
Udformning, indretning, beliggenhed, faciliteter
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Kvalitetsmodellen

• Udmøntes i kriterier og indikatorer for hvert
tema

• Skal anvendes på alle tilbud og plejefamilier

• Ikke en udvidelse af tilsynet

• Modellen indeholder kun de kriterier og
indikatorer, der beskriver kvaliteten i
tilbuddene

• Gennemsigtighed i forventninger
– Åbenhed for tilbud og plejefamilier om de kvalitetskrav

socialtilsynet stiller

Kvalitetsmodellen

• 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
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Kvalitetsmodellen

• 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

Samarbejdsmodel for Nordjylland

• STN bliver myndigheden vedr. godkendelse
og tilsyn på kommunale, regionale og private
tilbud samt plejefamilier i Nordjylland samt
Silkeborg Kommune.

• Kræver samarbejde, dialog og
forventningsafstemning

• Nordjysk arbejdsgruppe om ”Det gode tilsyn”

• Udfolder den nationale tilsynspolitik
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Samarbejdsmodel for Nordjylland

• Principper for:

– Skærpet tilsyn

– Påbud

– Trække en godkendelse

– Udveksling af oplysninger ml. STN og
anbringende kommuner

– STN skal indhente oplysninger i
forbindelse med planlægning af
tilsynsbesøg

– Hvem sender man tilsynsrapporter til

Spørgsmål?


