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Socialtilsyn Midt – hvorfor er vi her? 

Vi gør en forskel for de mest udsatte 
borgere i Danmark! 
 

• Vi garanterer, at der er trygge, sociale tilbud til de 
mest udsatte borgere i Danmark 

 

• Vi sikrer faglighed og kvalitet på sociale tilbud til de 
mest udsatte borgere i Danmark 



Socialtilsyn – hvad skal vi? 

Kontrol: Socialtilsynene skal påse, at forudsætningerne for 
den givne godkendelse fortsat er til stede, og sikre at 
gældende lovgivning overholdes 

 

Kvalitet: Socialtilsynene skal påse, at de sociale tilbud i 
praksis tilbyder en ydelse svarende til det, der fremgår på 
Tilbudsportalen 

 

Udvikling: Socialtilsynene skal rådgive og vejlede, så rammer 
og indhold i de sociale tilbud løbende udvikles i 
overensstemmelse med borgernes behov 

 



Opgaven 

• 347 tilbud/centre og cirka 2000 plejefamilier 

• Der er en stor mængde ny-ansøgninger 

• Et større oprydningsarbejde 

• Whistleblowerordning – foreløbig cirka 160 
henvendelser, langt størsteparten må betegnes som 
seriøse 

• Komplicerede enkeltsager 

• Tilbudsportalen 



Status september 2014…… 

• Lov og bekendtgørelse 

• Vejledning er kommet i udkast 

• 80 medarbejdere pr. september 2014 

• IT systemerne bruges 

• Arbejdspresset har meldt sig hos alle i huset, 
tilsynsbesøgene  er i gang! 

• Auditforløb afvikles med Socialstyrelsen 

• Dialogmøder med kommuner og region afvikles i 
september /oktober 2014 

 



Takster for tilbud i 2014 

 

 

 

 
Takstkategorier 

Tilsyn med 

døgntilbud / 

regodkendelse i 

2014/15  

 Ny Godkendelse 

af døgntilbud  

 Væsentlig ændring 

af eksisterende 

godkendelse   

 Skærpet 

tilsyn  

 0-7  31.886 18.692 9.346 15.943 

8-24 38.263 22.430 11.215 19.131 

25-49  63.771 37.384 18.692 31.886 

50+  95.657 56.076 28.038 47.828 



Tillægstakster på vej 

Ministeriet har varslet, at socialtilsynene kan udmelde 
tillægstakster for tilbud med mange afdelinger/adresser. 

 

Socialtilsynene er på vej med tillægstakster snarest.  

 

Kriterier: afdelinger/postadresser 



Kvalitetsmodel: Temaer 

Kvalitetsmodellens 7 temaer: 
 
• Uddannelse og beskæftigelse 
• Selvstændighed og relationer 
• Målgrupper, metoder og resultater 
• Organisation og ledelse 
• Kompetencer 
• Økonomi 
• Fysiske rammer 
 
Yderligere kriterier og indikatorer… 



Erfaringer med lovgivning, 
kvalitetsmodel og whistleblower 

• Lovgivningen har en række uklarheder, som vejledning og 
praksis vil skabe klarhed over. Der er behov for løbende 
justering på en lang række spørgsmål. 

• Kvalitetsmodellen giver kvalitet og struktur i 
tilsynsarbejdet – entydigt billede fra de første besøg. 

• Kvalitetsmodellen tager tid (ca. 4 timer pr. gang) 

• Kvalitetsmodellens ramme for afrapportering udfordres af 
offentlige center-konstruktioner og private, koncern-
lignende konstruktioner 

• Whistleblower-ordning skaber utryghed hos tilbud, men 
til gengæld giver WB massiv information om forhold, som 
tidligere tilsyn næppe fik. 

 

 



Kontaktdata 

Postadresse:  Papirfabrikken 38, 8600 Silkeborg 
   att. Socialtilsyn Midt 
 
Fysisk adresse:   Papirfabrikken 38, 8600 Silkeborg 
 
Hjemmeside:  www.Socialtilsynmidt.dk 
 
Hovednummer:   8970 5600 
 
Anonyme henvendelser: 8970 5609 (whistleblower) 
   webformular på hjemmeside 
 
Kontortid for opkald: 9-15 mandag til torsdag 
   9-12 fredag 
 
Mailadresse:  socialtilsynmidt@silkeborg.dk 
 
 

http://www.socialtilsynmidt.dk/
mailto:socialtilsynmidt@silkeborg.dk


Spørgsmål? 

 

 

 

 


