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ETABLERING

SOCIALTILSYN

NORD

Principper i Tilsynsreformen

• Borgere i centrum

• Et mere professionelt og uafhængigt tilsyn
- medvirke til at fastholde og udvikle kvaliteten –

ikke bare kontrol.

• Ensartethed og systematik
- afsæt i samme kvalitetsmodel og redskaber

• Bedre økonomisk styring
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Socialtilsyn Nord

• Hjørring Kommune blev valgt til opgaven i foråret

• Ét af i alt 5 nye Socialtilsyn
Hjørring, Silkeborg, Fåborg-Midtfyn, Holbæk, Frederiksberg

• Hjemsted i Vrå

• Geografisk dækker vi hele Region Nordjylland &
Silkeborg Kommune.

(Ved koncerner hele landet)

Opgaven for Socialtilsyn Nord

At godkende og føre tilsyn med:

400 private, kommunale og regionale tilbud

på børne-, unge- og voksenområdet

1.500 plejefamilier

Alle tilbud & plejefamilier skal nygodkendes indenfor for 2 år
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Ledelse
Socialtilsyn Nord

400 Tilbud
20 medarbejdere

1500 Familiepleje
18 medarbejdere

Godkendelse
og Sekretariat
12 medarbejdere

Organisation.

Sekretariat

• Sekretariat og godkendelsesfunktioner
4 økonomisk eller juridisk baggrund

2 medarbejdere til sekretariatsbetjening

4 socialfaglige konsulenter

• Godkendelse af budget og vurdering af regnskaber

• Foretager juridiske vurderinger

• Varetage godkendelser og trække godkendelser

• Behandler klagesager

• Whistleblower funktion.

• Socialfaglige konsulenter roterer mellem fag- og
sekretariatsafdelingen.
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De 2 tilsynsafdelinger

Tilbudsafdeling og Familieplejeafdeling

• Varetager og dokumenterer tilsynsbesøg

• Afstemmer med tilbudsportal

• Dialog, opfølgning, rådgivning og vejledning

• Ansvar for grunduddannelse til plejefamilier

• Primært ansvar for godkendelse af plejefamilier

afdelingen kan trække på bistand og sparring fra sekretariat

eksempelvis ved behandling af frakendelsessager.

Opstart januar 2014

Sager overdrages og prioriteres

Tilsynsindsats afklares og tilrettelægges

Re- godkendelser prioriteres og planlægges

Introduktion og undervisning af personalet
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Vi vil have fokus på

• at skabe en fælles – faglig – kultur i Socialtilsyn Nord

• at få fælles mål for faglig kvalitet

• skabe systematik og ensartethed i tilsyns- og
godkendelsesarbejdet

• ”Det lange seje træk”
– konstant ledelsesmæssig opmærksomhed på løbende

at drøfte vores observationer, vores praksis og vores
rolle som tilsynsmyndighed.


