
 

    

Kære borgmester 

 

Opfølgning på partnerskab på socialområdet og kvalitetsløft af godken-

delse og tilsyn på børneområdet 

 

Social- og Integrationsministeren og KL’s formand har på et møde den 29. 

marts 2012 fulgt op på det partnerskab på socialområdet, som parterne indgik i 

november 2011. 

 

På mødet drøftede man særligt det igangsatte eftersyn af kvaliteten af tilsynet 

med anbringelsessteder på børneområdet, som kommunerne har iværksat som 

et af de første initiativer i partnerskabet i forlængelse af det fælles brev fra KL’s 

formand og social- og integrationsministeren fra december 2011. 

 

Parterne har konstateret, at kommunerne har taget opfordringen om at løfte 

kvaliteten til sig. Blandt andet har man i KKR-regi drøftet mulighederne for at 

samarbejde om dele af kvalitetsopgaven, ligesom en række kommuner har delt 

viden om, hvordan kvaliteten kan løftes.  

 

Serviceloven er en rammelov og foreskriver derfor kun i begrænset omfang, 

hvordan godkendelse og tilsyn skal varetages. KL og Social- og Integrationsmi-

nisteriet har derfor drøftet, hvad der karakteriserer en godkendelse og et tilsyn 

af høj kvalitet – og har i den forbindelse blandt andet set på de mange eksem-

pler på kommunal praksis, der er indkommet via eftersynet af tilsynet.  

 

På den baggrund har KL samt Social- og Integrationsministeriet med inddragel-

se af kommunale praktikere udarbejdet et sæt anbefalinger, som bidrager til 

godkendelse og tilsyn af høj kvalitet. Hvis den enkelte kommune har taget højde 

for disse anbefalinger, er der god sandsynlighed for, at godkendelsen og tilsy-

net har høj kvalitet.  

Til borgmesteren  
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Det er den enkelte kommunes ansvar at leve op til de krav til godkendelse og 

tilsyn, som følger af lovgivningen. Anbefalingerne ændrer ikke på dette forhold 

og er alene tænkt som hjælp for kommunerne i arbejdet med at sikre kvaliteten 

af opgaverne. 

 

Centralt for anbefalingerne er et fokus på at inddrage børnenes egen oplevelse 

af anbringelsen, så dette perspektiv indgår som et centralt element i tilsynet.  

 

Anbefalinger til godkendelse og tilsyn med anbringelsessteder for børn: 
 

1. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for godkendelses- og tilsynsopgaven 

2. Ledelsen bør sikre klare retningslinjer for kommunens godkendelse og tilsyn 

3. Forudsætningen for et godt tilsyn er en god godkendelse 

4. Kommunen skal sikre faglig bæredygtighed i opgaveløsningen 

5. Det driftsorienterede og det personrettede tilsyn skal koordineres  

6. Inddrag børnenes perspektiver i det driftsorienterede tilsyn 

7. Barnet bør vide, hvor det kan henvende sig ved akutte problemer på anbringelsessteder 

8. Fokusér på, om anbringelsesstedet understøtter børnenes udvikling 

9. Hav styr på opholdsstedernes økonomi 

10. Reagér på faresignaler og tegn på utilstrækkelig kvalitet 

 

 

De enkelte anbefalinger er udfoldet nærmere i vedlagte notat, herunder i forhold 

til, hvad man skal overveje og arbejde med lokalt for at sikre høj kvalitet i god-

kendelse og tilsyn. 

 

Samtidig er Socialstyrelsens tilsynsportal opdateret med konkrete redskaber, 

som kan give inspiration til kommunens arbejde med anbefalingerne, og som 

kan understøtte de kommunale fagpersoners arbejde med at sikre kvaliteten. 

Redskaberne bygger blandt andet på eksempler på tilsynskoncepter, der blev 

indsendt til KL i forbindelse med eftersynet af tilsynet.  

 

Redskaberne er tilgængelige på www.servicestyrelsen.dk/tilsyn/partnerskab 

 

Med dette brev vil KL og Social- og Integrationsministeren opfordre kommunen 

til at anvende anbefalingerne i det videre arbejde med at styrke godkendelse og 

tilsyn med anbringelsessteder for børn.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Karen Hækkerup    Jan Trøjborg 

Social- og integrationsminister   Formand for KL 


