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Senere ændringer til forskriften
BEK nr 730 af 15/06/2016

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om socialtilsyn

§ 1

I bekendtgørelse nr. 551 af 28. april 2015 om socialtilsyn foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:
»I medfør af § 5, stk. 8, § 6, stk. 3, § 7, stk. 4, § 8, stk. 3, § 9, stk. 2, § 12, stk. 4, § 16, stk. 3, og § 23, stk.
6, i lov om socialtilsyn, jf. lovbekendtgørelse nr. 1054 af 8. september 2015, som ændret ved lov nr. 1870
af 29. december 2015, og § 14, stk. 5, og § 66 a, stk. 7, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.
1284 af 17. november 2015, fastsættes:«

2. I § 1, stk. 3, ændres »§ 5, stk. 4,« til: »§ 5, stk. 5,«.

3. I § 4, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 5, stk. 5,« til: »§ 5, stk. 6,«.

4. § 4, stk. 4, 1. pkt., affattes således:
»Socialtilsynet skal underrette de kommuner, der har ansvaret for de enkelte borgeres ophold i tilbud‐

det, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, eller som har visiteret de
enkelte borgere til tilbuddet efter § 141, stk. 1, i sundhedsloven, om godkendelsens ophør.«

5. § 5, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Socialtilsynet skal ved vurdering af kvaliteten i døgntilbud efter § 66, stk. 1, nr. 5 og 6, og §§

107-110 i lov om social service, behandlingstilbud efter §§ 101 og 101 a i lov om social service, visse
tilbud i form af hjælp og støtte efter §§ 83-87, 97, 98 og 102 i lov om social service samt behandlingstil‐
bud efter § 141, stk. 1, i sundhedsloven, jf. lov om socialtilsyn § 4, stk. 1, nr. 2-4, anvende den kvalitets‐
model, der fremgår af bilag 1.«

6. I § 10 indsættes efter »på det sociale område«: », eller som har visiteret borgere til tilbuddet efter §
141, stk. 1, i sundhedsloven«.

7. I § 12, stk. 1, § 13, stk. 1, og § 18, stk. 1, ændres »§ 4, stk. 1, nr. 2 og 3,« til: »§ 4, stk. 1, nr. 2-4,«.

8. I § 12, stk. 1, ændres »§ 12, stk. 3« til: »§ 12, stk. 4«.

9. I Bilag 1 indsættes i afsnittet »Kriterium 2: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selv‐
stændighed« efter »Indikator 2.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det om‐
givende samfund.«: »Indikator 2.c. gælder ikke ambulante alkoholbehandlingstilbud og ambulante stof‐
misbrugsbehandlingstilbud:«.

10. I Bilag 1 indsættes i afsnittet »Kriterium 3: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskri‐
velse systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne« efter »In‐
dikator 3.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiteren‐
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de kommuner har opstillet for borgernes ophold.«: »Indikator 3.d: Tilbuddet samarbejder aktivt med rele‐
vante eksterne aktører for at understøtte, at målene for borgerne opnås.«.

11. I Bilag 1 indsættes i afsnittet »Kriterium 4: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og ind‐
flydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet« efter »Indikator 4.b: Borgerne«: »inddrages i og«.

12. I Bilag 1 indsættes i afsnittet »Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvik‐
ling og trivsel« efter: »Gælder ikke ambulante stofmisbrugsbehandlingstilbud,«: »ambulante alkoholbe‐
handlingstilbud,«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Social- og Indenrigsministeriet, den 29. december 2015

Karen Ellemann

/ Anita Hørby

(Historisk)
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