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Bi lag

KL's høringssvar til de enkelte bestemmelser i udkast 
til Lov om socialtilsyn

KL har følgende konkrete bemærkninger til de enkelte bestemmelser 
i udkast til Lov om socialtilsyn:

§ 2, stk. 1 - om kommunalbestyrelsernes ansvar i tilsynskommunerne 
for at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud 
Det fremgår af lovforslaget, at kommunalbestyrelserne i tilsynskommunerne 
har ansvaret for at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med regionens 
sociale tilbud.

KL’s bemærkninger
Det bør fremgå af lovbestemmelsen, at kommunalbestyrelserne i tilsyns-
kommunerne kan vælge at udlicitere det sagsforberedende arbejde med 
godkendelse og udførelsen af tilsyn, helt eller delvist, til en privat leveran-
dør, medens selve myndighedsopgaven i forbindelse med godkendelsen og 
tilsynet, herunder afgørelsen om godkendelsen eller om skærpet tilsyn, på-
bud m.v., jf. lovforslagets §§ 5 og 8, ikke kan overdrages til en privat leve-
randør. 

§ 3 - om socialtilsynets mulighed for mod betaling at udføre supple-
rende opgaver
Med den nye bestemmelse bliver det blandt andet muligt for socialtilsynet 
mod betaling, at tilbyde andre socialtilsyn, kommuner og regionsråd at ud-
føre bestemte opgaver, som ligger i naturlig forlængelse af funktionen som 
socialtilsyn. Således bliver det blandt andet muligt for socialtilsynet at føre 
det driftsorienterede tilsyn efter servicelovens § 148 a, for de kommuner, 
der vælger at delegere denne opgave til socialtilsynet. 
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KL’s bemærkninger
Tilkøbsydelser
KL vil indledningsvis anbefale, at lovgivningen ikke indeholder en udtøm-
mende liste over, hvilke ydelser tilsynskommunerne kan tilbyde, men blot 
nævner, at det er muligt for tilsynskommunerne at tilbyde tilkøbsydelser til 
andre socialtilsyn, kommuner og regionsråd. Herudover vil KL anbefale, at 
tilkøbsydelser alene udbydes efter aftale mellem de fem tilsynskommuner og 
de øvrige kommuner. 

Matchning af børn og unge med plejefamilier
I § 3, stk. 2 er skrevet, at ”Socialtilsynet skal mod betaling …. tilbyde bi-
stand til at afdække, hvilke plejefamilier eller kommunale plejefamilier 
…..der er egnede til at imødekomme et konkret barns eller en konkret ungs 
behov..”

Da der er tale om tilkøbsydelse, så bør det ikke være ”skal tilbyde”, men et 
”kan tilbyde”.

Derudover er det uklart, hvad ”tilbyde bistand” indebærer af forpligtigelse 
for socialtilsynet. Det indebærer risiko for uklar fordeling af ansvaret mel-
lem anbringende kommune og socialtilsynet.

Først og fremmest er det vel hensigten, at Tilbudsportalen skal kunne tilgo-
dese behovet for at indkredse mulige plejefamilier, ligesom for alle andre 
tilbud. Ud fra denne indkredsning må den anbringende kommune i dialog 
med de udvalgte plejefamilier om en konkret matchning mellem den kon-
krete unge og plejefamiliens kompetencer. Socialtilsynet kan ikke forventes 
at have indsigt i en plejefamilies forhold, der kan matche en konkret ungs 
situation. 

Det bør derfor være op til socialtilsynet og kommunerne at aftale evt. be-
hov for bistand fra socialtilsynet og hvordan et sådant samarbejde skal ud-
formes og betales. 

Kommunernes delegering af opgaver til socialtilsynet
Herudover undrer KL sig over, at en opgave delegeret til socialtilsynet efter 
servicelovens § 148 a både omfatter det sagsforberedende arbejde, der ikke 
har karakter af myndighedsudøvelse, og myndighedsopgaver, herunder at 
træffe afgørelse. Det er vanskeligt helt at forstå, som lovgiver formulere det 
i bemærkningerne til lov om socialtilsyn, hvorledes en delegering af kom-
petencen udi at træffe afgørelse ikke har karakter af myndighedsudøvelse. 

KL vil foreslå, at lovbemærkningerne til Lov om socialtilsyn og lovbemærk-
ninger til forslag til konsekvensændringer som følge af lov om socialtilsyn 
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bringes i overensstemmelse med hinanden. Herudover vil KL anbefale, at 
det kommer til at fremgå tydeligt og klart, hvori ansvaret for opgaven ligger, 
når socialtilsynet er dem, der træffer afgørelserne. 

Beregning og opkrævning af vederlag for tilbud om tilkøbsydelser
Det foreslås, at social- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere 
regler om socialtilsynets mulighed for at udføre supplerende opgaver her-
under om beregning og opkrævning af vederlag. KL vil meget anbefale, at 
de fem tilsynskommer selv finder frem til, hvilken beregningsmetode de 
ønsker at anvende, og hvor meget og på hvilken måde de ønsker at opkræve 
vederlag fra de øvrige kommuner ved udførelse af supplerende opgaver. 

Den foreslåede fleksibilitet er nødvendig, da der kan blive tale om ydelser af 
forskellig karakter, hvorfor forskellige finansieringsmodeller kan være mest 
hensigtsmæssige.

§ 4 – om lovens anvendelsesområde
Med den nye bestemmelse oplistet alle de tilbud, der foreslås omfattet af 
socialtilsynet. Det gælder både private, kommunale og regionale tilbud, og 
det gælder også tilbud, som har en driftsaftale eller en anden form for aftale 
med kommunalbestyrelsen eller et regionsråd om anvendelse af samtlige et 
tilbuds pladser.

KL’s bemærkninger
Dagbehandlingstilbud bør være omfattet af de nye socialtilsyn
KL har sammen med flere kommuner i gennem flere år påpeget og efterlyst, 
at der i lovgivningen bør være hjemmel til, dels at godkende dels at føre 
tilsyn med dagbehandlingstilbud.  KL stiller sig derfor uforstående overfor, 
at dagbehandlingstilbud for både børn og voksne ikke er omfattet af social-
tilsynet, blandt andet fordi mange dagbehandlingstilbud er integreret i op-
holdsstedet/botilbuddet.

For KL at se, er det noget rod, at der på den ene side fra de fem tilsyns-
kommuner føres tilsyn med opholdsstedet eller botilbuddet, og når det 
kommer til, at tilbuddet har et integreret dagbehandlingstilbud, ja, så er der 
ingen tilsyn med den del. For KL at se hænger tingene sammen. Og hvis der 
skal skabes kvalitet i både godkendelsen og tilsynet, bør hele opholdsstedet 
og hele botilbuddet inkl. dagbehandlingstilbuddet, hvis et sådant er tilknyt-
tet, være omfattet af socialtilsynet.  

I dag er der ikke hjemmel i lovgivningen til at føre hverken økonomisk eller 
pædagogisk tilsyn med behandlingsdelen i dagbehandlingstilbuddene. Hvis 
hensigten med den tilsynsreform er at sikre kvaliteten i alle sociale tilbud, 
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kan det undre, at dagbehandlingstilbuddene ikke er omfattet af socialtilsyn-
et. 

Derudover vil adskillelsen af de to tilsyn indebære en unødig ressourcean-
vendelse, da man ikke kan betragte to integrerede tilbud fuldstændigt ad-
skilt.

KL kan forstå, at bevæggrunden for ikke at taget dagbehandlingstilbud med 
er, at det kun er døgntilbud, der er omfattet af forslaget. Dette er dog ikke 
helt i overensstemmelse med sandheden, idet lovgiver har valgt at lade am-
bulant behandling af stofmisbrugere være omfattet. KL må derfor på det 
kraftigste opfordre til, at der skabes hjemmel til, at også dagbehandlingstil-
bud bliver omfattet af socialtilsynet. 

Hjælperordningen, borgerstyret personlig assistance (BPA) bør også være omfattet
KL undrer sig over, at det end ikke er overejet, at socialtilsynet også skal 
godkende firmaer, der tilbyder BPA, som jo både er dag.- og døgnbehand-
ling, og som der har været en del kritik af, herunder blandt andet økono-
misk og i forhold til levering af hjælp til den funktionsnedsatte. 

Aflastningsfamilier skal fremgå af lovgivningen 
KL har ved flere lejligheder gjort opmærksom på det problematiske i, at 
”aflastningsfamilier” intet steds er nævnt i lovgivningen. Aflastningsfamilier 
er døgntilbud, der udover aflastning for barnets eller den unges familie også 
i nogle tilfælde anvendes til at aflaste andre døgntilbud. Det kan fx være 
aflastning af de kommunale plejefamilier eller aflastning af de traditionelle 
plejefamilier ved fx ferie og lignende. 

Det er almindelig kendt, at aflastningsfamilier på lige fod med plejefamilier-
ne både skal godkendes og have ført tilsyn. Herudover er det også for nogle 
kendt, at aflastningsfamilier ikke er omfattet af kravet om fire dages grund-
kursus i forbindelse med godkendelsen, som det gælder for både de kom-
munale plejefamilier og de traditionelle plejefamilier efter servicelovens 
regler. Dog fremgår dette intet steds af lovgivningen.

Da aflastningsfamilier ikke er nævnt i lovgivningen, kan man formenes til at 
tro, at aflastningsfamilier hverken skal godkendes eller føres tilsyn med. 
Dertil kommer at kommunerne, hvis de alligevel ønsker at godkende en 
aflastningsfamilie, ikke kan se af lovgivningen, at aflastningsfamilier kun 
skal have to dages grundkursus. Sidstnævnte er nemlig kun nævnt i be-
mærkningerne til L154, 07/08 2. samling, fremsat den 28. marts 2008. 

KL vil på det kraftigste anbefale, at aflastningsfamilier nævnes i både lov-
tekst (lov om socialtilsyn og serviceloven) og i bemærkningerne til både lov 
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om socialtilsyn og i bemærkningerne til udkast til konsekvensændringer som 
følge af lov om socialtilsyn. For KL at se, handler en lovhjemmel ikke kun 
om en tydelig hjemmel til at godkende og føre tilsyn med disse familier, 
men i lige så høj grad om at anerkende disse familiers arbejdsindsats. 

Regelforenkling af afgørelse og godkendelse af tilbud efter den nye lovs § 4, stk. 1, nr. 3
Tilbuddene omfattet af den nye lovs § 4, stk. 1, nr. 3 (ofte kaldt §85-botil-
bud) vil typisk være alternativer til § 108-tilbud. 

Lovudkastets definition vil give anledning til en del uklarheder om de kon-
krete tilbud vil være omfattet af socialtilsynet eller forblive den enkelte 
kommune, region eller private udlejers tilsynsansvar.

I langt de fleste tilfælde vil disse tilbud dog at skulle omfattes af det nye 
socialtilsyn. Kommunerne anvender i stadig stigende grad tilbud efter al-
menboligloven, som er de tilbud, denne paragraf sigter på. Det samme gæl-
der regionernes botilbud. Ligesom der også er private boligejere, der udlejer 
boliger som led i et samlet botilbud. 

Der er derfor tale om en stor tilbudsmasse, som ikke overføres med det 
samme, men som kun kan overføres løbende.

Det er meget uhensigtsmæssigt i forhold til såvel opgavevaretagelsen som 
personaleoverdragelsen, at ovennævnte tilbud ikke som udgangspunkt over-
går til socialtilsynets myndighedsansvar – evt. med mulighed for at socialtil-
synet kan beslutte, at det konkrete tilbud ikke falder inden for de tilbud, de 
skal omfatte.

Uden denne overdragelse på samme tid som alle øvrige tilbud omfattet af 
den nye lovs § 4, vil der blive en overgangsfase, hvor kommunen er nødt til 
at bevare tilsynskompetencer i egen kommune indtil tilbuddene er godkendt 
til at være omfattet af socialtilsynet. Det vil skabe en usikkerhed for medar-
bejderne og vil samtidig give socialtilsynene et usikkert opstartsgrundlag, da 
medarbejderne kun vil kunne overdrages løbende.

KL skal opfordre til, at afgrænsningen af disse botilbud bliver tydeligere, og 
at der allerede fra lovens ikraftrædelse er klarhed om, hvilke tilbud socialtil-
synet skal godkende og føre tilsyn med, og hvilke der forbliver den enkelte 
kommunes tilsynsansvar.

Afgrænsning og koordinering mellem ydelser efter forskellig lovgivning
KL finder det uheldigt, at der ikke i dette lovudkast er inddraget de andre 
tilsyn, som tilbuddene også omfattes af. 
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I de sociale døgntilbud leveres også ydelser efter andre lovgivninger end 
den sociale lovgivning. Det gælder bl.a. intern skole efter Folkeskoleloven 
og sundhedsfaglige ydelser efter sundhedslovgivningen.

Socialtilsynet omfatter imidlertid kun godkendelse af og tilsyn med ydelser 
efter den sociale lovgivning. Det betyder, at hvert enkelt tilbud skal have 
flere forskellige tilsynsbesøg gående på forskellige dele af deres aktiviteter 
selvom disse aktiviteter normalt vil være en fuldstændig integreret del af 
tilbuddet. Tilmed er det i dag på flere områder uklart, hvilken tilsynsmyn-
dighed der egentlig har hjemlen til og ansvaret for bestemte aktiviteter (fx 
mellem det sociale tilsyn og embedslægetilsynet).

Der er risiko for både en ineffektiv udnyttelse af ressourcerne et subopti-
malt tilsyn. I værste tilfælde vil det ske, at forskellige tilsynsmyndigheder vil 
vurdere et forhold forskelligt, og tilbuddet vil stå med tvivl om, hvilken 
tilsynsmyndighed man skal rette sig efter.

KL vil derfor anbefale, at det klart og tydeligt kommer til at fremgå af lov-
forslaget, at tilbuddet så vidt muligt ses som én samlet virksomhed, der skal 
godkendes og føres tilsyn med, og at arbejdsdeling og koordinering af god-
kendelse og tilsyn af aktiviteter efter andre lovgivninger er helt klar og tyde-
lig.

§ 5 – om socialtilsynets afgørelse om godkendelse som generelt egnet 
af sociale tilbud 
Med den nye bestemmelse præciseres opgaven med at godkende de sociale 
tilbud. Det fremgår blandt andet at godkendelse af tilbuddene sker efter 
ansøgning enten fra tilbuddet selv eller fra en kommune, der søger om god-
kendelse på vegne af tilbuddet. Det fremgår videre, at bestemmelsen ikke 
ændrer ved, at det er de enkelte kommuner, som har forsyningsforpligtel-
sen, jf. servicelovens § 4. 

KL’s bemærkninger
Bortfald af tilbuddets godkendelse
I bemærkningerne til forslaget fremgår, at en godkendelse bortfalder, hvis 
der ikke har været anbragt borgere i tilbuddet i en sammenhængende perio-
de på to år. Der står videre, at hvis dette sker for en plejefamilie, skal social-
tilsynet meddele plejefamilien dette. 

KL vil blot for en god ordens skyld sikre sig, at socialtilsynet også skal give 
andre tilbud besked, hvis tilbuddenes godkendelse bortfalder som følge af, 
at der ikke i en sammenhægende periode på to år har været anbragt borgere 
i tilbuddet.  
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To dages kursus i at være aflastningsfamilie 
KL vil anbefale, at det af § 5, stk. 7 kommer til at fremgå, at også aflast-
ningsfamilier skal tilbydes et kursus i at være aflastningsfamilie/plejefamilie. 
Tilsvarende anbefales det at dette også kommer til at fremgå af servicelo-
vens § 142, stk. 3. 

Samtidig anbefaler KL, at det også af bemærkningerne i både forslag til Lov 
om socialtilsyn og forslag til konsekvensrettelser som følge af Lov om so-
cialtilsyn kommer til at fremgå, at kurset for aflastningsfamilier skal have en 
varighed på to dage. 

KL forudsætter, at socialtilsynet kan udlicitere denne kursus-opgave til ud-
førelse af andre end tilsynet selv.

§ 7 – om varetagelsen af det driftsorienterede tilsyn
Med den nye bestemmelse skal socialtilsynene ved varetagelsen af 
tilsynsopgaven benytte relevante informationskilder, herunder anmeldte og 
uanmeldte tilsynsbesøg i tilbuddet. Det fremgår også, at socialtilsynet skal 
føre tilsyn med tilbuddene mindst én gang om året. 

KL’s bemærkninger
Anmeldte og/eller uanmeldte tilsynsbesøg
I bemærkningerne til forslaget fremgår, at tilsynet skal gennemføres ved 
anvendelse af både anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg. KL vil anbefale, at 
bestemmelsen suppleres med et ”eller”, så der står anmeldte og/”eller” 
uanmeldte tilsynsbesøg i tilbuddet. Ellers foranlediges man til at tro, at 
begge former for tilsyn skal være foretaget samme år ved varetagelsen af 
socialtilsynets tilsynsopgave. Og dette har vel næppe været hensigten, idet 
kravet er, at socialtilsynet skal besøge tilbuddet mindst én gang om året. 

Èt tilsynsbesøg om året gælder fra godkendelsestidspunktet
KL ser det som positivt, at det fremgår klart af lovgivningen, at kravet om 
ét årligt tilsynsbesøg gælder fra det tidspunkt, hvor tilbuddet er godkendt. 
Det har været vanskeligt for kommunerne at opfylde lovgivningens krav om 
ét tilsynsbesøg om året i de tilfælde, hvor tilbuddet fx er blevet godkendt i 
november. 

KL vil foreslå, at forslaget om beregningen af årets start på tilsvarende vis 
kommer til at gælde for plejefamiliernes krav og pligt til efteruddannelse 
efter servicelovens § 142, stk. 5.  Kommunerne kan ligesom på tilsynsområ-
det, have vanskeligt ved at sikre at plejefamilien får gennemført mindst to 
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dages efteruddannelse indenfor et kalenderår, hvis familien fx er godkendt i 
november i samme kalenderår. 

§ 8 – om skærpet tilsyn og udstedelse af påbud
I bemærkningerne fremgår, at tilbuddene ved afgørelse om skærpet tilsyn 
kan afkræves en højere tilsynstakst. Der henvises i den forbindelse også til 
forslagets § 19.

Det fremgår ligeledes, at socialtilsynet i forbindelse med tilsynet kan træffe 
afgørelse om udstedelse af påbud, hvis overholdelse kan gøres til en betin-
gelse for fortsat godkendelse.

KL’s bemærkninger
Skærpet tilsyn
KL vil på det kraftigste anbefale, at det i bemærkningerne kommer til at 
fremgå, at den højere tilsynstakst som følge af socialtilsynets afgørelse om 
skærpet tilsyn ikke kan komme de anbringende/visiterende kommuner til 
last. En afgørelse om skærpet tilsyn skyldes ene og alene tilbuddenes egne 
og interne forhold. Det bør derfor ikke være muligt for et tilbud, at smøre 
den højere tilsynstakst over på de anbringende/visiterende kommuner, ved 
blot at forhøje taksten.

Påbud
I forhold til socialtilsynets mulighed for at udstede pålæg er det afgørende, 
at der findes den rette balance mellem socialtilsynets mulighed for at sikre 
kvalitet i tilbuddene og respekten for den enkelte kommunes ret til selv at 
råde politisk og økonomisk over sine egne tilbud, og dermed også bestem-
me indholdet i tilbuddet og grundlaget herfor, fx hvilke personalekompe-
tencer man ønsker at have på tilbuddet.

§ 11 – om anonyme henvendelser til socialtilsynet om bekymrende 
forhold i tilbuddene
Med bestemmelsen foreslås, at beboere, pårørende og tilbuddets personale 
ved bekymrende forhold til tilbuddet kan henvende sig anonymt til tilsyns-
kommunen. Det fremgår videre, at tsocialtilsynet er underkastet reglerne 
om tavshedspligt efter straffeloven og lov om arbejdsmiljø. 

KL’s bemærkninger
KL vil anbefale, at det af bemærkningerne kommer til fremgå, hvorledes 
socialtilsynet forholder sig i de tilfælde, hvor de ifølge serviceloven har pligt 
til at underrette dels den anbringende/visiterende kommune og dels den 
stedlige kommune om bekymrende forhold for en borger. Hvorledes sikres 
det i disse tilfælde, at den ansattes identitet ikke kommer til arbejdsgiverens 
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(tilbuddets ledelses) kendskab. Her tænkes særligt på de tilfælde, hvor den 
anbringende/visiterende kommune i sit arbejde nødsages til at aflægge til-
buddet et besøg for at få udredt om der hold i underretningen. Tilsvarende 
gælder hvor socialtilsynet på baggrund af den anonyme henvendelse vælger 
at besøge tilbuddet, med den begrundelse at der er indgivet en klage. Ud-
fordringen vil særligt kunne opstå i de tilfælde, hvor tilbuddet fx kun består 
af ganske få ansatte. 

§ 12 – om tilbuddenes pligt til at give socialtilsynet oplysninger, som 
socialtilsynet anmoder om
Med bestemmelsen foreslås, at de tilbud, som søger om godkendelse, skal 
give socialtilsynet de faglige og økonomiske oplysninger om tilbuddet, som 
socialtilsynet anmoder om til brug for vurdering af ansøgningen. 

KL’s bemærkninger
Efter anmodning eller egen drift
KL vil gøre opmærksom på, at der ikke er overensstemmelse mellem lov-
teksten i § 12, stk. 2, nr. 2 og lovens generelle bemærkninger side 19.  I 
lovteksten præciseres, at tilbuddet ”efter anmodning” skal give socialtilsynet 
oplysninger om, hvilke kommuner der har ansvar for at yde hjælp til borge-
re, der har ophold i tilbuddet. I bemærkninger står, at tilbuddet ”af egen 
drift” skal give socialtilsynet disse oplysninger. 

KL vil anbefale, at tilbuddene ”efter anmodning” skal give socialtilsynet 
oplysninger om hvilke kommuner, der benytter tilbuddet. 

Plejefamiliers afrapportering
KL undrer sig over, at det i bemærkningerne til loven fremgår, at plejefami-
lier skal afrapportere i en årsrapport, dog i mindre omfang end hvad der 
gælder for døgntilbud. Det undrer fordi der samtidig står, at plejefamilier og 
kommunale plejefamilier ikke har pligt til at afgive en årsrapport. KL vil 
anbefale, at det er sidstnævnte der kommer til at gælde, da plejefamilier van-
skeligt vil kunne give oplysninger om fx personaleforhold, økonomiske 
nøgletal osv. 
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§ 13 – om socialtilsynets godkendelse af tilbuddets budget
Med bestemmelsen foreslås, at tilbuddene i forbindelse med godkendelsen 
skal udarbejde et budget, og at dette budget skal godkendes af socialtilsynet. 

KL’s bemærkninger
Klage over afgørelse om tilbuddets budget
Det er ikke nævnt i lovudkastet, hvornår på året budgettet skal indsendes til 
socialtilsynets godkendelse. Det må forventes at fremgå af den kommende 
bekendtgørelse.

KL undrer sig over, at det ikke af bestemmelsen fremgår, at socialtilsynets 
godkendelse af tilbuddets budget er at betragte som en selvstændig afgørel-
se, der kan påklages til det sociale nævn. KL undrer sig over, at denne op-
lysning skal findes under bemærkningerne til lovens § 15. KL vil kraftigt 
anbefale, at det af loven kommer til at fremgå klart og tydeligt, hvornår der 
er tale om en afgørelse, som kan påklages til det sociale nævn. 

§ 14 – tilbuddenes regnskaber
KL er uforstående overfor, at de enkelte kommunale tilbud også skal om-
fattes af en ekstern revisor. Der sker i dag revision ve ekstern revisor, men 
ikke af de enkelte tilbuds regnskaber.

Det vil medføre ekstra udgifter til både ekstern revisor og til administration 
i kommunen.

§ 17 – om IT-understøttelse af de fem tilsynskommuners arbejde
Med forslaget kan social- og integrationsministeren fastsætte regler om, at 
kommunikationen skal foregå digitalt og om anvendelse af bestemte it-sy-
stemer, særlige digitale formater og digitalt signatur og lignende. 

KL’s bemærkninger
KL vil kraftigt opfordre til, at staten tager medansvar for udvikling af it-
systemer. Det handler om økonomi, finansiering og indhold. Det er helt 
afgørende for måden at føre tilsyn på, at arbejdet er understøttet af et vel-
fungerende it-system. Dette gælder ikke kun for Tilbudsportalen. Da lovgi-
ver helt konkret skriver, at den digitale kommunikation vil blive integreret 
med indberetningen og udnyttelsen af oplysningerne i Tilbudsportalen, bør 
det være ministeren der sætter sig i spidsen for det digitale arbejde, da mini-
steren således allerede har udmeldt, hvad skal ske. Det gælder også i forbin-
delse med den digitale understøttelse af den nye kvalitetsmodel, der skal 
anvendes af socialtilsynet og tilbuddene i forbindelse med både godkendel-
sen og tilsynet af de enkelte tilbud.
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KL vil derfor kraftigt anbefale, at social- og integrationsministeren sætter 
sig i spidsen for udviklingen af et it-system, der kan understøtte de fem til-
synskommuners arbejde, herunder understøtte dialogen mellem de fem til-
synskommuner, tilbuddene, de øvrige 93 kommuner, regionerne og Social-
styrelsen. 

§ 18 – om Tilbudsportalen   
Med bestemmelsen forpligtes socialtilsynet til at indberette oplysninger til 
Tilbudsportalen om de tilbud, der er omfattet af socialtilsynet, herunder om 
godkendelse af tilbuddet, om tilbuddets aktuelle status i forhold til godken-
delsen osv.

KL’s bemærkninger
KL vil anbefale, at det fortsat bliver det enkelte tilbud/driftsejer, der er an-
svarlig for opdatering af oplysninger om tilbuddet på Tilbudsportalen, og at 
socialtilsynets opgave alene bliver at indberette supplerende oplysninger fra 
godkendelsen/tilsynet samt sikre at tilbuddets oplysninger svarer til de fak-
tiske forhold.

For plejefamilier bør  der udarbejdes en drejebog for, hvilke oplysninger 
plejefamilien eller tilbud efter den nye lovs § 4, stk.1, nr. 3 skal indtaste og 
hvilke oplysninger, det er nødvendigt at socialtilsynet indtaster. 

Det er KL’s forventning at Tilbudsportalen bliver det redskab, som de øv-
rige kommuner kan bruge, når de skal finde et egnet tilbud til deres borgere. 
Det er derfor vigtigt, at Tilbudsportalen indeholder lige nøjagtig så meget 
information om det enkelte tilbud, at et er muligt for kommunen fx at mat-
che et barn eller en ung med en plejefamilie. 

 
§ 19 – om finansiering af socialtilsynene
Med forslaget finansieres socialtilsynenes drift af kommunerne efter objek-
tive kriterier og ved opkrævning af omkostningsbaserede takter for godken-
delse og driftsorientereret tilsyn. 

KL’s bemærkninger
Indhold i takstfinansieringen
Med forslaget er det tydeligt, at socialtilsynets opgaver i forbindelse med 
godkendelse og tilsyn af henholdsvis plejefamilier og øvrige tilbud finansie-
res af kommunerne i hver region, enten efter objektive kriterier eller via 
takster, som er fastsat af socialtilsynet og som opkræves af de omfattede 
tilbud.
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Socialtilsynene får med lovforslaget imidlertid også en række opgaver, som 
ikke er snævert knyttet til godkendelse og tilsyn med konkrete tilbud. Det 
drejer sig bl.a. om håndtering af indberetninger om magtanvendelse samt 
om driften af whistleblower-funktionen. Som lovforslaget er formuleret i 
høringsudgaven er der ikke hjemmel for tilsynskommunerne til at opkræve 
finansiering for disse opgaver. Der er derfor behov for tilføjelse af en sådan 
hjemmel.

Derudover er der behov for, at socialtilsynene undtagelsesvist får mulighed 
for i ekstraordinære tilfælde at opkræve en tillægstakst. Nogle tilsyn vil være 
så omkostningstunge grundet særlige forhold, at de ikke med rimelighed 
kan rummes inden for de takstkategorier, som fastsættes centralt. Situation-
erne hvor der kan være behov for tillægstakster kan fx være ved tilsyn med 
store koncerner, hvor mange pengestrømme skal afdækkes og hvor tilsynet 
kan forudsætte store rejseomkostninger grundet spredning af koncernens 
afdelinger over hele landet. Ligeledes kan det tænkes i forhold til skibspro-
jekter, hvor man er nødt til at rejse derhen hvor skibsprojektet aktuelt er – 
hvilket også kan være uden for landet grænser – for at kunne føre tilsyn.

Forhøjet takst ved skærpet tilsyn
KL vil endvidere anbefale, at den særligt forhøjede takst der fastsættes, når 
der er truffet afgørelse om skærpet tilsyn, alene bliver tilbuddets ansvar. Det 
bør ikke være muligt for et tilbud, at smøre den højere tilsynstakst over på 
de anbringende kommuner, ved blot at forhøje taksten, da en afgørelse om 
skærpet tilsyn ene og alene skyldes tilbuddets egne og interne forhold.  Se 
også KL’s bemærkninger til forslagets § 8. 

Beregning og opkrævning af takster m.v.
Det foreslås, at social- og integrationsministeren får bemyndigelse til at fast-
sætte nærmere regler om beregning og opkrævning af takster m.v. KL vil 
anbefale, at der fra centralt hold alene fastlægges nogle rammer for finansie-
ringen, og at den nærmere fastlæggelse af metoder mv. bliver et spørgsmål 
for de fem tilsynskommer. 

§ 20 – om Socialstyrelsens opgaver vedrørende socialtilsynene
Med forslaget skal Socialstyrelsen løbende følge praksis i socialtilsynene 
samt foretage stikprøver og understøtte udførelsen af godkendelses- og 
tilsynsopgaven med relevant vejledning og materiale. 

KL’s bemærkninger
Det fremgår ikke af forslaget, hvilken faglighed Socialstyrelsen skal have i 
forhold for at kunne agere ”overdommere” overfor de fem tilsynskommu-



13

ner. KL mener, at det er helt nødvendigt for at kvalificere Socialstyrelsens 
arbejde med socialtilsynene, at styrelsen har de nødvendige kompetencer.

KL vil derfor anbefale, at det kommer til at fremgå at forslagets bemærk-
ninger, hvilken faglighed Socialstyrelsen skal have, for at kunne varetage 
sine opgaver i forhold til de fem tilsynskommuner. Det bør således fremgå, 
at Socialstyrelsen akkurat som de personer, der fører tilsyn med tilbuddene, 
skal have en stærk faglig indsigt i blandt andet økonomi, jura, pædagogik og 
sociale metoder. 

KL opfordrer til at overveje brug af medarbejdere fra de 5 tilsynskommuner 
til udførelse tilsyn-med-tilsynene (fx en audit-model). Det svarer til, at de 
fem tilsynskommuner også får udført tilsyn med deres egne tilbud af én af 
de andre fire tilsynskommuner. Det vil både videns- og kompetencemæssigt 
være et godt løft til tilsynskommunernes virksomhed.

§ 21 – om lovens ikrafttrædelse den 1. november 2013
I lovudkastet foreslås, at loven træder i kraft den 1. november 2013, og at 
de fem tilsynskommuner fra det tidspunkt er fuldt funktionsdygtige.  

KL’s bemærkninger
KL har ved flere lejligheder påpeget, at det kan blive vanskeligt både for de 
afgivende kommuner og for de fem tilsynskommuner, som skal nå at blive 
færdige og fuldt funktionsdygtige til den 1. november 2013. Herudover kan 
de fem tilsynskommuner ikke være sikre på, at være fuldt bemandede den 1. 
november 2013. 

De medarbejdere der skal overføres til de fem tilsynskommuner kan nemlig 
først ifølge principperne i virksomhedsoverdragelsesloven varsles på det 
tidspunkt, hvor loven vedtages. Det vil sige, at de berørte medarbejdere 
først vil kunne varsles tidligst 1. juni 2013. Det betyder, at de medarbejdere, 
der skal overdrages, og hvor der er væsentlige vilkårsændringer på grund af 
afstand til den nye arbejdsplads, skal varsles svarende til medarbejderens 
individuelle opsigelsesvarsel. Hvis medarbejderens opsigelsesvarsel således 
er seks måneder, hvilket ikke er usædvanligt, vil medarbejderen ved varsling 
den 1. juni 2013 først kunne overdrages den 1. januar 2014. 

Ikrafttrædelsesdatoen den 1. november 2013 ligger herudover midt i et 
budgetsår. Det betyder, at kommunerne vil være nødsaget til at genåbne 
deres budgetter som følge af flytningen af den store opgave. Det vil være 
særdeles ressourcekrævende, og KL vurderer, at det vil være ressourcer som 
bedre kunne bruges på andre opgaver.



14

Dertil kommer, at alle kommuner både de fem og de øvrige, har ganske kort 
tid til at implementere de kommende bekendtgørelser, som først forventes 
at ligge klar den 1. oktober 2013. Dette er særligt problematisk, da væsent-
lige forhold for socialtilsynets drift først fastlægges heri, fx fastlægges nær-
mere regler for finansiering først i en kommende bekendtgørelse.

Endelig vil der ikke være nok tid til at sikre den nødvendige it-understøttel-
se som er en forudsætning for at sikre et kvalitetsløft af tilsynet. Store dele 
af den nødvendige it-understøttelse, eksempelvis it-understøttelsen af kva-
litetsmodellen, eksisterer ikke i dag. Denne skal derfor først udvikles, hvil-
ket ikke vurderes realistisk at nå inden 1. november 2013.

KL vil på baggrund af de ovenfor nævnte argumenter på det kraftigste an-
befale, at lovens forudsatte ikrafttrædelse den 1. november 2013 flyttes til 
den 1. januar 2014. 

§ 22 – overgangsbestemmelser 
Med forslaget foreslås det, at samtlige tilbud omfattet af ny lov om socialtil-
syn skal godkendes inden den 1. januar 2016. 

KL’s bemærkninger
Tilsyn med eksisterende tilbud efter reglerne i serviceloven
I bemærkningerne til forslaget fremgår det, at der skal føres tilsyn efter de 
nuværende regler i servicelovens § 148 a med de eksisterende tilbud, som 
indgår i den kommunale forsyning, og som endnu ikke er nygodkendt. KL 
skal blot for en god ordens skyld have bekræftet, at de fem tilsynskommu-
ner frem til den 1. januar 2016 skal anvende dels reglerne i servicelovens § 
148 a, dels den nye kvalitetsmodel. Hvis dette er korrekt forstået, vil KL 
påpege det vanskelige i at arbejde med to forskellige måder at føre tilsyn på. 

KL mener det er nødvendigt for tilsynskommunerne kun at arbejde med én 
tilsynsmodel. Alt andet bliver noget rod. KL vil derfor anbefale, at de fem 
tilsynskommuner kun anvender den nye kvalitetsmodel fra og med ikraft-
trædelsestidspunktet, uanset at tilbuddet endnu ikke er nygodkendt.

Tilsyn med tilbud efter forslagets § 4, stk. 1, nr. 3
Jfr. tidligere KL-bemærkning så fremgår det af bemærkningerne til forslag-
et, at socialtilsynet ikke har pligt til at føre tilsyn med tilbud efter forslagets 
§ 4, stk. 1, nr. 3, hvis ikke socialtilsynet har truffet afgørelse om, at det kon-
krete tilbud er omfattet af lov om socialtilsyn. Indtil da, er det konkrete 
tilbud underlagt den stedlige kommunalbestyrelses driftsorienterede tilsyn, i 
det omfang det tidligere har været tilfældet.
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Da en stor del af tilbudsmassen på voksenområdet netop er tilbud efter § 4, 
stk. 1, nr. 3 vil det medføre, at en stor del af tilbuddene først kan overføres 
løbende. Det skaber samtidig udfordringer i forhold til medarbejderover-
dragelsen, da kommunerne er nødt til at beholde tilsynskompetencerne i 
egen kommune indtil der er truffet afgørelse om, at alle tilbud er omfattet af 
lov om socialtilsyn. Alternativt skal alle medarbejdere overføres ved lovens 
ikrafttrædelse med det resultat, at de enkelte kommuner ikke vil have de 
nødvendige kompetencer til at opretholde et kvalificeret tilsyn med disse 
tilbud.

Plejefamilier der ikke kan nygodkendes
I bemærkninger fremgår, at der kan være plejefamilier, som af forskellige 
årsager ikke kan nygodkendes, men som efter en konkret vurdering skønnes 
at kunne fungere som plejefamilie alligevel for det konkrete barn som er 
anbragt i familien. Lovgiver lægger op til, at de anbringende kommuner 
foretager en vurdering af, om der er plejefamilier, som skal godkendes som 
konkret egnede på grund af plejebarnets særlige tilknytning til dem. 

KL undrer sig meget over, at lovgiver anbefaler, at det er de anbringende 
kommuner, der skal screene plejefamilierne. De anbringende kommuner er 
jo ikke nødvendigvis dem, der har godkendt familien. Det betyder i sidste 
ende, at de skal ind og vurdere konkret på den enkelte familie, om familien 
vil kunne generelt godkendes af det sociale tilsyn eller om kommunen selv 
ønsker at konkret godkende familien. Det er et meget stort arbejde at sætte i 
gang. 
   
KL vil derfor anbefale, at denne screening foretages af de femsocialtilsyn. 
Det vil sige, at det i det omfang plejefamilien ikke kan nygodkendes, kan 
socialtilsynet give den eller de anbringende kommuner besked, hvorefter 
den anbringende kommune kan overveje om plejefamilien skal godkendes 
som konkret egnet. 

§ 23 – om overdragelse af medarbejdere
Med forslaget foreslås, at principperne i lov om virksomhedsoverdragelse 
finder anvendelse ved overdragelse af medarbejdere fra de enkelte kommu-
ner til socialtilsynet. Videre foreslås det, at det kun er de medarbejdere i den 
enkelte region eller i de enkelte kommuner i regionen, der udelukkende eller 
overvejende er beskæftiget med tilsynsopgaven, der overføres til de fem 
tilsynskommuner. 

KL’s bemærkninger
KL er positiv overfor forslaget om, at principperne i virksomhedsoverdrag-
elsesloven finder anvendelse.
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For så vidt angår bemærkninger vedrørende overdragelse af medarbejdere 
skal henvises til generelle bemærkninger i KL’s høringssvar i forhold til 
”Udsættelse af ikrafttrædelsesdatoen”.

KL har følgende bemærkninger til forslagene i udkast til konse-
kvensændringer som følge af lov om socialtilsyn m.v.:

Forslag nr. 7 – om anbringelsessteder for børn og unge
Med forslaget fremgår det, at det er en betingelse for, at der kan træffe af-
gørelse om anbringelse af børn og unge, i et af de oplistede anbringelses-
steder, at anbringelsesstedet er godkendt enten af kommunalbestyrelsen i 
den anbringende kommune (de konkret egnede plejefamilier, netværkspleje-
familier og egne værelser) eller af de fem tilsynskommuner.

KL’s bemærkninger
Aflastningsfamilier skal fremgå af lovgivningen 
KL vil på det kraftigste anbefale, at aflastningsfamilier kommer til at fremgå 
af lovgivningen. Aflastningsfamilier bør således på lige fod med de øvrige 
døgntilbud være oplistet i rækken af anbringelsessteder, som kommunerne 
kan benytte sig af. 

KL har ved flere lejligheder gjort opmærksom på det problematiske i, at 
”aflastningsfamilier” intet steds er nævnt i lovgivningen. Aflastningsfamilier 
er ”døgntilbud”, der udover aflastning for barnets eller den unges familie 
også i nogle tilfælde anvendes til at aflaste andre døgntilbud. Det kan fx 
være aflastning af de kommunale plejefamilier eller aflastning af de traditio-
nelle plejefamilier ved fx ferie og lignende. Se også KL’s bemærkninger til § 
4 i udkast til forslag til Lov om socialtilsyn.

Forslag nr. 8 – om godkendelse og opfølgning på konkret egnede 
plejefamilier
Med forslaget, som er en konsekvensrettelse som følge af forslag til Lov om 
socialtilsyn, præcisres det, at de anbringende kommuner kan godende 
plejefamilier, netværksplejefamilier og egne værelser som konkret egnede. 
Herudover præciseres det, i hvilke tilfælde en konkret godkendelse af en 
plejefamilie kan komme på tale.

KL’ bemærkninger
Godkendelse af egne værelser, kollegier osv. som konkret egnede
I bemærkningerne fremgår til forslagets stk. 5, at kommunerne ved godken-
delse af egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder, ikke må 
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omgå de krav til opholdssteder og døgninstitutioner, som følger forslaget 
om lov om socialtilsyn. Det fremgår videre, at det ikke er muligt at trække 
en klar skillelinje mellem egne værelser, som kan godkendes af den anbring-
ende kommune som konkret egnede, og opholdssteder eller døgninstitu-
tioner, som skal godkendes af det nye socialtilsyn. 

KL vil kraftigt anbefale, at det kommer til at fremgår klart og tydeligt af 
lovgivningen, hvornår egne værelser kan godkendes af den anbringende 
kommune som konkret egnede, og hvornår opholdssteder eller døgninsti-
tutioner, skal godkendes af det nye socialtilsyn. Det bør ikke være op til den 
enkelte kommune at vurdere dette, da denne vurdering i sidste ende kan 
vise sig at være i strid med lovgivningen. 

Krav om to dages grundkursus til aflastningsfamilier skal nævnes i lovgivningen
I bemærkningerne fremgår, at flere elementer i den tidligere § 142 i servi-
celoven vil bliver reguleret i en ny bekendtgørelse om plejefamilier som led 
i de generelle ændringer på godkendelses- og tilsynsområdet, herunder krav 
om minimum fire dages grundkursus for plejefamilier i forbindelse med 
godkendelsen. KL vil i den forbindelse anbefale, at der udover den del der 
vedrører antallet af kursusdage i forbindelse med godkendelsen (grundkur-
sus i at være plejefamilie) også medtages, at der for aflastningsfamilier kun 
gælder et krav om ”to dages grundkursus”. KL vil i den forbindelse henvise 
til bemærkningerne til L154, 07/08 2. samling, fremsat den 28. marts 2008. 

Forslag nr. 19 – om det driftsorienterede tilsyn med de tilbud, der 
ikke er omfattet af lov om socialtilsyn
Kommunalbestyrelsen skal med forslaget føre det generelle 
driftsorienterede tilsyn med de tilbud, der ikke er omfattet af lov om 
socialtilsyn. Undtaget her fra er blandt andet konkret egnede plejefamilier 
og netværksplejefamilier. Med forslaget kan kommunalbestyrelsen delegere 
sin kompetence til socialtilsynet, således at socialtilsynet udfører opgaven 
og træffer afgørelse på vegne af den delegerende kommune. Ansvaret for 
opgaven, herunder den økonomiske bevares i den delegerende 
kommunalbestyrelse.   

KL’s bemærkninger
I § 148 a, stk. 3 bør det vel fremgå, at konkret godkendte plejefamilier, net-
værksplejefamilier, egne værelser er undtaget fra den stedlige kommunes 
driftsorienterede tilsyn og at de i stedet er underlagt tilsyn fra den kommu-
nalbestyrelse, der har godkendt dem? Som lovteksten fremstår nu, fremgår 
det ikke klart om konkret godkendte plejefamilier, netværksplejefamilier og 
egne værelser er omfattet af det driftsorienterede tilsyn efter § 148 a, stk. 1.  


