17. december 2015
Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsyn med alkoholbehandlingstilbud
pr. 1. januar 2016

Med virkning fra den 1. januar 2016 overtager Socialtilsynene opgaven med at godkende og føre
driftsorienteret tilsyn med alkoholbehandlingssteder jf. Sundhedslovens § 141.
Det betyder, at alkoholbehandlingssteder som er godkendt og optaget på Tilbudsportalen senest 31.
december 2015 skal overdrages til Socialtilsynet og (re)godkendes efter reglerne i lov om socialtilsyn
senest 31. december 2017.
Re-godkendelsen skal ske på socialtilsynets eget initiativ eller efter ansøgning fra det enkelte tilbud.
Da socialtilsynene har to år til at sikre opgavne med re-godkendelse af samtlige alkoholbehandlingstilbud
der indgår i den kommunale forsyningsforpligtigelse vil arbejdet med re-godkendelsesopgaven blive
tilrettelagt henover årene 2016 og 2017. En del tilbud er socialtilsynene allerede bekendt med idet nogle
alkoholbehandlingstilbud
ligger
i
sammenhæng
med
et
stofmisbrugsbehandlingstilbud.
Stofmisbrugsbehandlingstilbuddene har været omfattet af Lov om Socialtilsyn siden 1.12.2014 og er
således allerede re-godkendt af Socialtilsynene i 2014 og 2015.

Socialtilsynet vil kontakte kommunerne og anmode om oplysninger
Socialtilsyn Hovedstaden har modtaget oplysninger fra Sundheds- og Ældreministeriet om hvilke tilbud
der er omfattet. På den baggrund vil vi i løbet af januar måned 2016 skrive til samtlige kommuner i
Region Hovedstaden samt til Holbæk Kommune med oplysninger om hvilke alkoholbehandlingstilbud,
der er beliggende i den aktuelle kommune.
I forbindelse med at vi skriver ud, vil vi ligeledes anmode den enkelte kommune om nedenstående
stamoplysninger om tilbuddene, såfremt de ligger inde med det:
1) Tilbuddets navn som oplyst på Tilbudsportalen
2) Tilbuddets CVR og/eller P-nummer
3) Tilbuddets adresse

4) Kontaktoplysninger på lederen
5) Antal pladser i dag og døgnbehandling
6) Andre oplysninger som kommunen finder relevant i overdragelsen, såsom tidligere
tilsynsrapporter og afgørelser.
Kommunerne vil blive anmodet om at fremsende de nævnte data til Socialtilsyn Hovedstaden pr. sikker
mail til socialtilsyn@frederiksberg.dk

Alkoholbehandlingstilbud der ikke indgår i den kommunale forsyning
Bemærk, at alkoholbehandlingstilbud som ikke indgår i den kommunale forsyning ved lovens
ikrafttræden den 1. januar 2016, er umiddelbart ikke omfattet af Lov om Socialtilsyn. Såfremt
alkoholbehandlingstilbud der ikke indgår i den kommunal forsyningsforpligtigelse efter 1.1.2016 kommer
til at indgå i den kommunale forsyningsforpligtigelse fx fordi kommuner ønsker at benytte sig af tilbuddet
fremadrettet, så skal tilbuddet søge om en ny-godkendelse efter § 5 i lov om socialtilsyn.
Der kan henvises til Socialtilsynets hjemmeside http://socialtilsyn.frederiksberg.dk, hvor
ansøgningsskema til ny-godkendelse kan downloades. Det er tilbuddet som skal udfylde og indsende
ansøgning om ny-godkendelse.

Sundhedsstyrelsen har forsat det sundhedsfaglige tilsyn
Bemærk, at det fortsat er Sundhedsstyrelsen som har det sundhedsfaglige tilsyn. Sundhedsstyrelsens
tilsynsvirksomhed supplerer det driftsorienterede (social)tilsyn, som udføres af de fem socialtilsyn. Hvert
tilsyn har sine specielle opgaver og særlige kompetencer. Socialtilsynets tilsyn vil blive tilrettelagt så det
så vidt muligt ikke overlapper med andre tilsyn.
Socialtilsyn Hovedstaden modtager undervisning fra Sundheds- og Ældreministeriet og Socialstyrelsen
medio januar 2016 med henblik på at være godt klædt på til opgaven. Først efter undervisningsdagen vil
vi påbegynde re-godkendelsesopgaven i forhold til alkoholbehandlingstilbuddene.

Med venlig hilsen
Socialtilsyn Hovedstaden
Smallegade 1,
2000 Frederiksberg
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