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Nyhedsbrev fra Socialtilsyn Hovedstaden – fokus for
tilsynet i 2019
Borgerinddragelse i tilsynet
I 2019 fortsætter vi det løbende arbejde med at udvikle og justere værktøjer til at inddrage
borgerperspektivet på tilsynsbesøget på en måde, som tager højde for den enkelte målgruppes
funktionsniveau og færdigheder. Socialtilsynet har blandt andet i samarbejde med Socialstyrelsen udviklet
en række spørgeskemaer og dialogværktøjer, som vi har fokus på at implementere i 2019 med henblik på at
understøtte inddragelsen af og dialogen med børn og unge i sociale tilbud. De oplysninger, vi får fra borgerne,
indgår på lige fod med øvrige oplysninger, vi indsamler, i socialtilsynets vurdering af tilbuddets samlede
kvalitet.
Vi har ligeledes særligt fokus på tilbuddenes evne til at inddrage borgerne i beslutninger, der angår borgerne
selv og deres hverdagsliv. Borgernes selv- og medbestemmelse står centralt i lov om socialtilsyn og i
kvalitetsmodellen. I forbindelse med tilsynsbesøgene i 2019 vil Socialtilsyn Hovedstaden have særligt fokus
på, om og hvordan dette er afspejlet i hverdagen i tilbuddet.

Det økonomiske tilsyn
I 2019 har Socialtilsyn Hovedstaden ligeledes fokus på det økonomiske tilsyn. Socialtilsynet har nu eksisteret
i 5 år, og i den periode har vi gjort os mange erfaringer, blandt andet om den måde vi forvalter det
økonomiske tilsyn på. I 2019 vil vi arbejde med at kvalificere det økonomiske tilsyn, så det bliver endnu
tydeligere i tilsynsrapporterne, hvad der ligger til grund for vores vurdering af tilbuddets økonomi, og den
dialog vi har haft med tilbuddet.
Tilbuddets økonomi indgår på lige fod med de øvrige temaer i kvalitetsmodellen i den samlede vurdering af
kvaliteten i tilbuddet og er en del af godkendelsesgrundlaget. For at socialtilsynet kan vurdere tilbuddets
økonomi, er det afgørende, at vi modtager de nødvendige oplysninger fra tilbuddet. Socialtilsynet er
dialogorienteret, og det betyder, at vi altid skal være i dialog om forhold i tilbuddets økonomi.
Du kan læse mere om deadlines for indsendelse af økonomiske oplysninger i det nyhedsbrev om det
økonomiske tilsyn, socialtilsynet sendte ud i september 2018.

