
Oplæg 5. November 2019

LOS regionsmøde



Program

1. Lidt om årsrapport 2018

2. Hvordan kan Socialtilsynet bidrage til udvikling af de sociale 
tilbud

3. Ny lovgivning på vej

4. Plejefamilier under socialtilsynet 

5. Tid til spørgsmål



Antal plejefamilier, tilbud og 
anonyme henvendelser i STM

Oversigt fra årsrapport 2018

• 1.404 plejefamilier (1.480 i 2017) 
• 1.536 tilsynsbesøg, svarende til 1,1 pr. plejefamilie

• 18 pct. uanmeldte besøg

• 349 tilbud (349 i 2017) 
• 996 tilsynsbesøg, svarende til 2,9 pr. tilbud

• 19 pct. uanmeldte besøg

• 306 anonyme henvendelser (289 i 2017)
• 17 vedr. plejefamilier

• 289 vedr. tilbud

• De fleste henvendelser omhandler ”manglende socialfaglige 
kompetencer” og ”ledelse”. Henvendelserne vedr. ledelse er dog faldet 
markant fra 2017. Der er sket en stigning i antallet af henvendelser vedr. 
manglende inddragelse, omgangstone, pædagogik og fysisk vold.



Geografisk fordeling



Sanktioner

• Påbud
• 10 tilbud (4 i 2017) og 2 plejefamilier (1 i 2017) fik udstedt 23 påbud

• Skærpet tilsyn
• 5 tilbud (3 i 2017) fik skærpet tilsyn med 15 påbud (ingen plejefamilier) 

• Primært vedr. ”sundhed og trivsel” og ”målgruppe, metoder og resultater”

• Inddragelse af godkendelse
• 8 plejefamilier (10 i 2017) fik inddraget godkendelsen og 1 ny-ansøger 

kunne ikke godkendes

• 3 tilbud fik inddraget godkendelsen (4 i 2017)



Sanktioner i første halvår af 
2019

• Påbud
13 påbud i alt fordelt med 1 påbud på 1 plejefamilie og 12 
påbud på 5 tilbud

• Skærpet tilsyn
Der er givet 1 skærpet tilsyn i perioden

• Inddragelse af godkendelse
Socialtilsyn Midt har truffet afgørelse om inddragelse af 3 
tilbuds godkendelser + 4 plejefamiliers godkendelse



Magt

Indberetninger om magtanvendelser i 2015 - 2018

2015:  2.078 (børn/unge) og 1.849 (voksne)

2016:  1447 (børn/unge) og 1242 (voksne)

2017:  1.423 (børn/unge) og 1.104 (voksne)

2018:  1.020 (børn/unge) og 1.357 (voksne)

Et fald fra 3.927 magtanvendelser i 2015 til 2.377 i 2018, dog 
stigning på voksenområdet



Udvikling af de sociale tilbud –
socialtilsynenes andel

Socialtilsynene forsøger at have dialogen med tilbud om, hvordan 
tilbuddene kan udvikle deres praksis. 

Udviklingspunkter

I rapporterne fremgår udviklingsforslag under ”udviklingspunkter”. 
Her er der tale om forslag fra socialtilsynet, som tilbuddet kan 
vælge at arbejde med for udvikling af praksis

Opmærksomhedspunkter
Opmærksomhedspunkter skal forstås som henstillinger fra 
socialtilsynet. Disse punkter skal tilbuddet arbejde med indtil 
næste besøg – og ofte beder vi om en handleplan for, hvordan 
tilbuddet arbejder med det i perioden. Planen skal følges eller 
justeres i samarbejde med socialtilsynet.



Vejledning på besøg og 
før/efter 

Socialtilsynene forsøger at være en vidensbank, som 
tilbud kan trække på hele året. 

Dialogen om, hvad man kan lade sig inspirere af, kan 
foregå på tilsynsbesøg – men det er også muligt at 
kontakte socialtilsynene løbende for spørgsmål og 
sparring – eller ønske om kontakt til kolleger, der måske  
har samme overvejelser.

Kontakt pr. telefon og pr. mail. 



Lov om ændring af lov om 
socialtilsyn

• Ændring af formålsbestemmelser i vedtægter for 
fonde 

• krav om indhentelse af straffeattest 

• præcisering af rækkevidden af socialtilsynets 
godkendelse og tilsyn 



Straffeattester
Lovforslaget præciserer, at tilbud, som er omfattet af 
socialtilsynsloven, fremover skal indhente straffeattest  ved 
ansættelse af personale, herunder ledere. 

- Socialtilsynet kan sanktionere tilbuddets manglende 
efterlevelse af dette

- Socialtilsynet kan ikke stille krav om, at der ikke ansættes 
personale med anmærkninger på straffeattesten, men 
socialtilsynet kan vurdere konkret, om tilbuddet har de 
fornødne kompetencer

Det er en betingelse for at opnå godkendelse, at tilbuddet har 
indhentet straffeattester for allerede ansat personale og ledere 
af tilbuddet. 



Ændringer af formålsbestemmelsen, fonde

For at sikre, at tilbud på det sociale område, der er oprettet som fonde, kan udvikles og 
ændres, forslås det at indføre en mere lempelig adgang til at ændre vedtægtens 
formålsbestemmelse

Før:
- Formålet kan ikke længere efterleves
- Formålet er klart uhensigtsmæssigt

Forslag til ændring:

- ændringen af formålet har nær sammenhæng med fondens oprindelige formål,
- ændringen må anses for hensigtsmæssig for fonden, 
- der ikke sker en indskrænkning i aktuelle rettigheder eller berettigede forventninger 

om ydelser fra fonden, og
- ændringen sker af hensyn til aktuelle brugere af fondens tilbud, eller
- ændringen sker af hensyn til potentielle fremtidige brugere af fondens tilbud, hvis 

fondens bestyrelse kan sandsynliggøre et behov for ændring inden for de næste 2 år, 
og dette medfører et konkret behov for ændringen.

Loven træder i kraft den 1. juli 2020 



§ 84

Lovforslag der præciserer, at godkendelse af og tilsyn med 
tilbud, der er omfattet af § 4 i lov om socialtilsyn omfatter 
den samlede indsats efter lov om social service, som leveres 
i tilbuddet

Dette betyder, at eks. ydelser, efter servicelovens § 82c og 
84 også er omfattet af socialtilsynets godkendelses- og 
tilsynskompetence.



Magt - nye regler pr. 01.01.2020

Opdeling i kapitler i forhold til målgrupper:

o Alle voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk 
funktionsevne (kap. 24)

o Voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk 
funktionsevne, som ikke er en konsekvens af demens eller 
anden erhvervet og fremadskridende mental svækkelse 
(kap. 24 a)

o Voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk 
funktionsevne, som er en konsekvens af demens eller 
anden erhvervet og fremadskridende mental svækkelse 
(kap. 24 b)



Magt - nye regler pr. 01.01.2020

Nye muligheder:

o Klar hjemmel til at fastsætte husorden og at anvende fysisk 
guidning (kap. 24)

o Afværgehjælp (kap. 24)
o Tryghedsskabende velfærdsteknologi (kap. 24, 24 b)
o Låsning og sikring af yderdøre og vinduer (kap. 24)
o Udvidelse i forhold til fastholdelse i hygiejnesituationer 

(kap. 24 a, 24 b)
o Fastholdelse ved meget grænseoverskridende eller meget 

konfliktskabende adfærd (kap. 24 b)



Lidt om plejefamilier 

Socialtilsyn Midt fører tilsyn med cirka 1400 
plejefamilier i henholdsvis Midtjylland (minus Silkeborg 
Kommune) og Fåborg-Midtfyn Kommune.

Familierne er inddelt i tre typologier:

Almen, forstærket og specialiseret

En familie kan godt have flere typologier

Alle familietyper kan godkendes



Hvilken metode?

Stort set samme metode, som I kender:

• Kvalitetsmodel (dog med enkelte forskelle, eks. 
familiedynamik)

• Årlige tilsynsbesøg (inkl. uanmeldte)

• Generelt tilsyn – men tættere undersøgelse af 
familiens samspil i de konkrete anbringelser

• Tæt kontakt til anbringende kommuner

• Privatøkonomi

• Anden nygodkendelsesproces



Vær opmærksom på…..

• Når socialtilsynene varsler sanktioner, så kan I 
afværge sanktionen ved at løse påbudsteksten i 
høringsperioden, eks. krav om redegørelse eller 
handleplan

• Lovkravet om dialog er ikke at sidestille med krav på 
at kunne at ”tale sig til rette” uden sanktion

• Afgørelse om inddragelse kan godt gives uden 
forudgående påbud eller skærpet tilsyn

• Det er et lovkrav, at kommuner orienteres om 
sanktion uanset hvor kort tid sanktionen gives for



? ? ?


