
Socialtilsyn Hovedstaden
Fællesmøde om socialtilsyn
18. juni 2018 kl. 09.00-12.00



Dagsorden

• Velkommen v. børne- og ungedirektør, Inger Andersen

• Årsrapporten 2017, herunder anbefalinger mv.

• Tilfredshedsundersøgelsen 2017

• Kort orientering om slutevaluering af tilsynsreformen

• Udveksling af erfaringer med socialtilsyn

Pause, ca. kl. 10.30-10.45

• BPA – Hvad går tilsynet ud på?

• Økonomi og foreløbige takster 2019

• Satspuljeprojektet og udviklingen på plejefamilieområdet 

• Farvel og tak for i dag, ca. kl. 12.00



Velkomst

v. børne- og ungedirektør, Inger Andersen



Årsrapporten

v. ledelsen for Socialtilsyn Hovedstaden



Årsrapporten 2017

Årsrapporten indeholder: 
- Socialtilsynets 

produktion i 2017
- Vurdering af kvaliteten 

i sociale tilbud og 
plejefamilier



Socialtilsyn Hovedstadens produktion i 2017 – tilsyn 
og tilsynsbesøg

Plejefamilier Børne- og ungetilbud Voksentilbud Tilsyn i alt

Driftsorienterede tilsyn 974 193 408 1575

Nygodkendeser 107 6 8 121

Regodkendelser 0 0 9 9

I alt 1.081 199 425 1.705

Tilsyn afsluttet i 2017 

I alt

Antal anmeldte tilsynsbesøg 1.906

Antal uanmeldte tilsynsbesøg 263

I alt 2.169

Besøg i 2017 fordelt på tilsynstype 



Socialtilsyn Hovedstadens produktion i 2017

2016 2017

Godkendelse af nye tilbud 12 12

Godkendelse af nye plejefamilier 108 68

Afslag på nygodkendelse 17 9

Ansøgere som trak deres ansøgning om nygodkendelse 68 59

Antal vilkår i forbindelse med regodkendelse eller nygodkendelse 21 6

Antal påbud 95 60

Antal skærpede tilsyn 9 6

Antal tilbagekaldte godkendelser 9 9

Antal ophørte plejefamilier 118 90

Antal ophørte tilbud 31 22

Magtanvendelsesindberetninger 2.500 2.467

Henvendelser om bekymrende forhold 206 257



Udviklingen i udvalgte produktionstal

• Antallet af nygodkendte plejefamilier er faldet fra 108 til 68 –
Årsagen her til skal primært ses i, at der i 2016 var en pukkel 
af ansøgere, der blev færdigbehandlet. Bemærk i den 
forbindelse, at antallet af ophørte plejefamilier er faldet fra 
118 til 90

• Antallet af vilkår er faldet fra 21 til 6 – Årsagen her til skal 
primært findes i, at vilkår kun kan gives i nye sager, typisk i 
regodkendelsessager, og i 2017 var der fx kun 10 sager vedr. 
regodkendelser på alkoholområdet, mens der i 2016 var 
mange flere



Udviklingen i udvalgte produktionstal fort..

• Antallet af skærpede tilsyn er faldet fra 9 til 6 – Årsagen her til kan være 
flere bl.a. ændringer i lov om socialtilsyn ligesom, at Socialtilsynet kan 
konstatere, at mange forhold vedrørende kvaliteten i tilbud og 
plejefamilier forbedres via en dialog mellem tilbud og socialtilsyn

(Fra 2014-2017 er der givet i alt 12 skærp. til off.tilbud og 15 til private tilbud)

• Antallet af påbud er faldet fra 95 til 60 – Årsagen hertil skal findes dels i at 
antallet af skærpede tilsyn er faldet, dels i ændringer i lov om socialtilsyn 
og dels i at Ankestyrelsen har skærpet praksis i forhold til, hvad der kan 
gives påbud om - fx kan der ikke gives påbud om, at ændringer skal ses 
implementeret i praksis, idet dette ifl. Ankestyrelsen henhører under et 
driftstilsyn 

(Fra 2014-2017 er der givet i alt 100 påbud til offentlige og 102 til private)

• Antallet af WB’er er steget fra 206 til 257 – Årsagen er umiddelbart 
ukendt, men socialtilsynet tolker det således, at kendskabet til 
socialtilsynet er stigende, hvorfor flere bliver opmærksomme på, at 
muligheden for anonyme henvendelser eksisterer



Socialtilsyn Hovedstadens produktion i 2017 –
kvaliteten i tilbud og plejefamilier

Uddannelse 
og 

beskæftigelse

Selvstændighed 
og relationer

Målgrupper, 
metoder og 
resultatet

Sundhed og 
trivsel

Organisation og 
ledelse /

familiestruktur 
og 

familiedynamik

Kompetencer Fysiske rammer

Børne- og 

ungeområdet
4,2 4,2 4,2 4,3 4,2 4,4 4,2

Plejefamilieområdet 4,1 3,8 3,6 4,2 4,5 4,2 4,2

Voksenområdet 3,7 4,2 3,8 4,1 3,9 4,1 4,1

Gennemsnitsbedømmelser på de syv temaer i kvalitetsmodellen 

Kvaliteten er generelt høj på alle tilbudstyper i Socialtilsyn Hovedstaden



Socialtilsyn Hovedstadens produktion i 2017 –
kvaliteten i børne- og ungetilbud 

• Baseret på kvalitetsmodellens indikatorer har der været opadgående trivsel blandt anbragte børn og 
unge i de senere år

• Børnene giver i vid udstrækning udtryk for at føle sig hørt og respekteret af tilbuddenes 
medarbejdere

• Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at både medarbejdere og ledelse er fagligt godt klædt på i forhold 
til at varetage målgruppens behov med relevante faglige indsatser

Socialtilsyn Hovedstadens anbefalinger til tilbud på børne- og ungeområdet 

• Brede målgrupper: Vi anbefaler generelt, at de specialiserede kompetencer, medarbejderne har 
oparbejdet i forhold til en mere afgrænset målgruppe eller en given metode, ikke går tabt, når 
tilbuddet skal håndtere flere målgrupper og en bredere pallette af ydelser

• Langsigtede relationer: Vi anbefaler generelt, at medarbejderne på tilbuddene arbejder mere aktivt 
med at understøtte anbragte børn i at indgå i langsigtede netværk og relationer 

• Lov om voksenansvar: Vi anbefaler, at der så vidt muligt gøres brug af pædagogiske midler med fokus 
på indre styring i barnet frem for kontrol og husregler, der rækker videre end formålet tilsiger, og vi 
opfordrer til, at de unge inddrages i beslutninger og dilemmaer omkring håndtering af og adfærd på 
digitale medier



Socialtilsyn Hovedstadens produktion i 2017 –
kvaliteten i plejefamilier 

• Baseret på kvalitetsmodellens indikatorer har der været opadgående trivsel blandt anbragte 
børn i plejefamilier i de senere år

• Plejefamilierne skaber stabile rammer for børnene og støtter dem i deres skolegang

• Set i forhold til den belastningsgrad, de er godkendt til, har plejefamilierne generelt de 
nødvendige kompetencer i forhold til plejebørnenes behov

Socialtilsyn Hovedstadens anbefalinger til plejefamilieområdet 

• Sociale relationer og venskaber: Socialtilsyn Hovedstaden anbefaler generelt, at 
plejefamilierne arbejder mere aktivt med at hjælpe barnet til at etablere venskaber og lave 
aftaler med andre børn uden for plejefamiliens vante rammer 

• Lov om voksenansvar: Socialtilsyn Hovedstaden opfordrer til, at plejefamilierne reflekterer 
over, om de opdragelsesmetoder, de benytter sig af er på kanten af den nye lov om 
voksenansvar, og hvordan man kan forebygge potentielle konflikter gennem pædagogiske 
omsorgsmetoder

• Lovpligtige kurser og supervision: Socialtilsyn Hovedstaden anbefaler plejefamilierne at tage 
medansvar ift. kursusindholdet  på de lovpligtige kurser og supervision og komme med 
konkrete ønsker til familieplejekonsulenten



Socialtilsyn Hovedstadens produktion i 2017 –
kvaliteten i voksentilbud

• Overordnet set er det Socialtilsyn Hovedstadens vurdering, at der er høj kvalitet på 
voksenområdet

• De fleste borgere har kontakt og samvær med deres familie i dagligdagen og deltager 
endvidere i uddannelses- og beskæftigelsestilbud og sociale aktiviteter i deres fritid. 

• Socialtilsyn Hovedstaden oplever, at tilbuddene er blevet bedre til at styrke borgernes 
kompetencer til at indgå i sociale relationer

• De fleste tilbud vurderes til at have en høj kvalitet inden for ledelses- og 
medarbejderkompetencer

Socialtilsyn Hovedstadens anbefalinger til tilbud på voksenområdet

• Udviklingshæmmede borgeres sundhed: Socialtilsyn Hovedstaden anbefaler, at medarbejderne i 
tilbuddene er mere opsøgende omkring, hvordan man støtter gruppen af udviklingshæmmede 
borgere til bedre at kunne modtage sundhedsydelser på lige fod med andre borgere

• Brede målgrupper: For at undgå mistrivsel i borgergruppen eller unødige flytninger af borgerne, 
anbefaler Socialtilsyn Hovedstaden, at tilbuddene sikrer, at der er overensstemmelse mellem den 
målgruppe, tilbuddet er godkendt til, og de borgere, der bor i tilbuddet

• Dokumentationspraksis ift. indsatsplaner: Socialtilsyn Hovedstaden anbefaler, at medarbejderne i 
tilbuddene bliver bedre til at beskrive, hvordan udviklingen er sket og hvilken indsats, der er 
tilrettelagt for at opnå resultatet



Socialtilsyn Hovedstadens produktion i 2017 –
regodkendelse af alkoholområdet

Resultat Antal

Regodkendt 29

Regodkendt med vilkår 1

Blev ikke regodkendt 1

Tilbud ophørt 10

I alt 41

Resultatet af regodkendelsesprocessen 

pr. 31. december 2017 

Det høje antal ophørte skyldes 
primært om- og sammenlægninger 
i tilbudsstrukturen på stof- og 
alkoholområdet i nogle kommuner

Offentlige Private I alt

Alkoholtilbud pr. 31. 

december 2017
22 11 33

Opgaveportefølje blandt alkoholtilbud 

pr. 31. december 2017 



Socialtilsyn Hovedstadens produktion i 2017 –
regodkendelse af alkoholområdet

Gennemsnitsbedømmelser 

på alkoholområdet

Uddannelse og 

beskæftigelse
3,6

Selvstændighed og 

relationer
4,4

Målgruppe, metoder 

og resultater
4,0

Sundhed og trivsel 4,2

Organisation og 

ledelse
4,2

Kompetencer 4,5

Fysiske rammer 4,2

Socialtilsynet konstaterer, at kvaliteten 
målt på kvalitetsmodellens indikatorer 
er højere blandt tilbud, der yder 
alkoholbehandling sammenlignet med 
det øvrige voksenområde. Det skyldes 
efter vores vurdering særligt, at 
medarbejderne og ledelserne på tilbud 
med alkoholbehandling har mere 
specifikke uddannelser og 
efteruddannelser i forhold til netop 
disse typer tilbud og dermed flere 
specialiserede kompetencer til gavn for 
målgruppen



Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden

Generel tilfredshed med Socialtilsyn Hovedstaden i 2016 og 2017 
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Slutevalueringen af tilsynsreformen

v. Mie Andresen, chef i Socialtilsyn Hovedstaden



Slutevalueringen af tilsynsreformen

• Udgivet 23. maj 2018 og indeholder 6 delevalueringer

• Viser overordnet, at tilsynsreformen har indfriet sit formål 

• Peger på flere områder, hvor der imellem de fem socialtilsyn skal arbejdes med endnu 
større ensartethed:

- Anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg

- Indhentelse af oplysninger fra brugere og pårørende

- Sanktionsområdet

- Ny-godkendelse af plejefamilier (her er dog allerede igangsat et satspuljeprojekt i 2018)

• De fem socialtilsyn samarbejder med socialstyrelsen om at udvikle tilsynsarbejdet på de 
nævnte områder

• Rapporten udstiller ikke resultater fra de enkelte socialtilsyn, men behandler 
socialtilsynet samlet set. I Ankestyrelsens rapport (delevaluering nr. 3) sammenstilles de 
fem socialtilsyn dog med hinanden

• I det følgende gengives enkelte områder, hvor Socialtilsyn Hovedstaden dels har fået en 
positiv bedømmelse og dels en mindre positiv bedømmelse ift. de øvrige fire 
socialtilsyn



Ankestyrelsens undersøgelse, s. 14, om den overordnede 
tilfredshed med de fem Socialtilsyn



Ankestyrelsens undersøgelse, s. 43, om balancegangen mellem 
kontrol og dialog



Ankestyrelsens undersøgelse, s. 85, om socialtilsynet peger på 
udviklingsmuligheder



Socialtilsyn Hovedstadens fokus fremadrettet

• I samarbejde med de fire øvrige socialtilsyn og med socialstyrelsen 
drøftes udvikling af en mere ensartet praksis på alle de områder, 
evalueringsrapporten peger på

• I forhold til de lokale resultater, jf. Ankestyrelsens undersøgelse, 
sættes der særligt fokus på følgende:

- Balancegang mellem kontrol og dialog i tilsynet via drøftelser på div. møder internt i tilsynet

- Fortsat fokus på at pege på udviklingsmuligheder for tilbud og plejefamilier ifb. med 
tilsynsbesøget

- Vi har i 2017 igangsat et uddannelsesforløb i samarbejde med UCC om udvikling af 
tilsynsførendes kompetencer, som vi håber at fortsætte ind i 2018 og 2019

Desuden er STH særligt optaget af:

- Større fokus på inddragelse af borgerperspektivet



Erfaringsudveksling med socialtilsynet

v. Mie Andresen, chef i Socialtilsyn Hovedstaden, og 
Kristian Vang Jensen, Souschef og sektionsleder for 
børne- og ungesektionen



Erfaringsudveksling med socialtilsynet

• Hvad er den vigtigste udviklingsopgave for socialtilsynet?

• Hvordan inddrages borgerne bedre, og hvilke 
udfordringer giver det evt.?

Sum ved bordene i ca. 5 min.

Opsamling i plenum i ca. 10 min. – hovedpointer skrives 
ned



Pause, ca. 15 min.



BPA – hvad går tilsynet ud på?

v. Mie Andresen, chef i Socialtilsyn Hovedstaden, og 
Pia Eriksen, sektionsleder i plejefamiliesektionen



Tilsyn med private virksomheder og foreninger, der 
varetager arbejdsgiverfunktionen i BPA-ordninger

• Ny opgave i socialtilsynene pr. 1.1.2018
• Alle der fortsat ønsker at levere ydelsen efter 1.7.2019 

skal være godkendt af socialtilsynet
• Nye udbydere på området skal godkendes af 

socialtilsynet, inden de må indgå i den kommunale 
forsyningsforpligtigelse

• Udover godkendelser føres også et risikobaseret tilsyn
• Risikobaseret betyder i denne sammenhæng, at firmaer 

og private foreninger ikke skal have tilsyn hvert år, men 
kun når det vurderes nødvendigt



BPA – hvad går tilsynet ud på?

1) Foreningen eller den private virksomhed skal være 
solvent, 

2) Den skal have en kompetent ledelse og benytte sig af 
ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for 
ledelse og medarbejdere, og 

3) Ledelsen skal kunne påvise, at der i foreningen eller 
virksomheden er kendskab til ansættelsesret

4) Kun dialog med virksomheden og inddragelse af 
oplysninger fra andre, såfremt særlige forhold taler for det 



BPA – godkende budgettet og se årsregnskabet

Socialtilsynet skal godkende årsbudgettet, og i den forbindelse sikre: 

• at årsbudgettet ikke indeholder poster, der er uvedkommende for foreningen eller den private 
virksomheds varetagelse af funktionen som arbejdsgiver i ordninger efter servicelovens §§ 95 
og 96, 

• at årsbudgettet giver mulighed for ansvarlig forvaltning af de overførte tilskud til varetagelse 
af arbejdsgiverfunktionerne

Som led i godkendelsen af årsbudgettet skal socialtilsynet påse: 
• at vederlaget til bestyrelsesmedlemmer ikke overstiger, hvad der anses for sædvanligt efter 

hvervets art og arbejdets omfang, 
• at goodwill ikke medregnes

Virksomheden/foreningen skal indsende et årsregnskab, der er påtegnet af revisor. 
Socialtilsynet bør i udgangspunktet ligge revisorpåtegningen til grund for deres 
vurdering

Der er kun adgang til at se den del af virksomhedens budget og regnskab, der vedrører 
BPA-arbejdsgivervaretagelsen



Socialtilsyn Hovedstadens takster for 
2019

v. Inger Andersen, børne- og ungedirektør, og Mie 
Andresen, chef i Socialtilsyn Hovedstaden



Udvikling i antal tilbud omfattet af 
Socialtilsyn Hovedstaden 

Antal tilbud 2014 2015 2016  2017 2018 2019

Antal voksentilbud 481 420 395 373 380 391

Antal børnetilbud 167 165 148 140 133 128

Antal plejefamilier 1.302 1.164 1.025 945 945 940

Nygodkendelser tilbud 9 15 25 18 18 18

Nygodk. plejefamilier 91 116 150 150 150 150

I alt 2.050 1.880 1.743 1.626 1.626 1.627



Takster 2019, foreløbige

Takster

(2019-prisniveau)
Tilsyn Skærpet tilsyn Ny-godkendelse

Væsentlig 

ændring

Kategori 1 (1-7 pladser) 30.708 3.071 24.468 7.688 

Kategori 2 (8-24 pladser) 36.850 3.685 29.362 9.226 

Kategori 3 (25-49 pladser) 61.417 6.142 48.936 15.376 

Kategori 4 (50+ pladser) 92.125 9.212 73.404 23.064 

Ændring  2018-2019 -1 % -1 % 0 % 0 %



Socialtilsyn Hovedstadens tilsynstakster
samt udviklingen fra år til år i % 

(2019-prisniveau)

2014 2015 2016 2017 2018 2019
2019 

Indeks 2014=100 

Kategori 1 (1-7 pladser) 33.688 30.408 30.405 30.381 31.029 30.708 91

Kategori 2 (8-24 pl.) 40.425 36.489 36.488 36.456 37.235 36.850 91

Kategori 3 (25-49 pl.) 67.375 60.815 60.812 60.761 62.058 61.417 91

Kategori 4 (50+ pl.) 101.063 91.223 91.217 91.142 93.087 92.125 91

Stigning ift. året før -10% 0% 0% 2% -1%



Kommune
Antal 

0-17-årige
Andel 

Bidrag  2019

(2019-niveau)

Bidrag  2018

(2019-niveau)

København 108.271 30,0% 5.418.008 5.371.595

Dragør 3.221 0,9% 161.183 163.301

Tårnby 9.482 2,6% 474.490 473.862

Albertslund 6.065 1,7% 303.500 313.234

Ballerup 10.324 2,9% 516.625 523.200

Brøndby 7.440 2,1% 372.306 373.621

Gentofte 17.027 4,7% 852.051 865.342

Gladsaxe 15.314 4,2% 766.331 769.540

Glostrup 4.546 1,3% 227.487 228.733

Herlev 6.394 1,8% 319.963 319.742

Hvidovre 11.748 3,3% 587.884 582.830

Høje-Taastrup 10.992 3,0% 550.053 560.885

Ishøj 5.160 1,4% 258.212 260.616

Lyngby-Taarbæk 11.945 3,3% 597.742 600.235

Rødovre 8.337 2,3% 417.193 411.155

Vallensbæk 3.947 1,1% 197.513 189.787

Allerød 6.108 1,7% 305.651 306.474

Egedal 10.272 2,8% 514.023 523.150

Fredensborg 8.830 2,4% 441.864 447.477

Frederikssund 9.253 2,6% 463.031 471.390

Furesø 9.655 2,7% 483.148 486.524

Gribskov 7.852 2,2% 392.923 402.377

Halsnæs 5.757 1,6% 288.087 292.601

Helsingør 12.468 3,5% 623.913 633.582

Hillerød 11.276 3,1% 564.264 570.521

Hørsholm 5.195 1,4% 259.964 265.157

Rudersdal 12.786 3,5% 639.826 649.624

Bornholm 6.631 1,8% 331.823 336.491

Holbæk 14.874 4,1% 744.312 761.872

I alt 361.170 100% 18.073.371 18.154.919

Objektiv 

finansiering 2019
18.073.371 kr.

Et fald på ca. 80.000 

kr. ift. 2018

2018: 18.154.919 kr. 
(2019-prisniveau)

2017: 18.220.089 kr.
(2019-prisniveau)

2016: 18.644.299 kr.
(2019-prisniveau)

2015: 18.648.584 kr.
(2019-prisniveau)

2014: 20.321.931 kr.
(2019-prisniveau)

Fordeling sker ift. 
Danmarks Statistiks 
befolkningstal: antal 0-17-
årige i 2. kvartal 2018.
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Udviklingen i socialtilsynets budget

Budget
(2019-prisniveau)

1.000 kr.

Budget 

2014

Budget 

2015

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Omkostningsbudget (ekskl. 
efterregulering)

52.220 47.049 45.974 43.734 43.735 44.211

Ændring ift. året før -10 % -2 % -5 % 0 % 1 %

Efterregulering, regnskab 2 
år før

0 0 -1.433 741 0 0

Takstbudget i alt 52.220 47.049 44.541 44.475 43.735 44.211

Ændring ift. året før -10 % -5 % 0 % -1,7 % 1 %

Øgningen på ca. 0,4 mio. kr. fra 2018 til 2019 vedrører nye og ændrede opgaver 
vedr. BPA-tilsyn, hvor der betales særskilt takst.



Satspuljeprojekt på plejefamilieområdet 

v. Pia Eriksen, sektionsleder i plejefamiliesektionen



Større satspuljeprojekt under overskriften:

”Mere kvalitet i plejefamilier – en bedre opvækst for det 
anbragte barn”

• Indeholder både 

• ændrede krav til anbringende kommuner 

• ændrede krav til socialtilsynets godkendelse af nye 
plejefamilier



Indeholder konkrete initiativer:

• Nye plejefamilietyper

• Nyt koncept for godkendelse, der skal sikre ensartethed på tværs af 
landet

• Nyt grundkursus, der er mere vidensbaseret

• Ruste nye plejefamilier til opstart via anbringende kommuner

• Krav om særlig funktion i anbringende kommune, der skal støtte 
plejefamilien

• Afskaffelse af muligheden for konkret godkendte plejefamilier

• Pulje til samarbejde mellem døgninst. og plejefamilier



Nyt grundkursus

• Formålet er større ensartethed og større sikkerhed for, at 
nye plejefamilier har den fornødne kvalitet

• Redskab til vurderingen af plejefamiliernes 
mentaliseringskompetencer

• Redskab til samtaler med biologiske børn

• Redskab til observation af familiedynamik

• Grundkurset bliver en del af godkendelsesprocessen

• Underviserne på kurserne opkvalificeres

• Der udarbejdes nyt fælles undervisningsmateriale



Indførsel af nye plejefamilietyper

• Almene plejefamilier: familier, der er godkendte til at 
varetage omsorgen og sikre udvikling og trivsel for børn 
med lette til moderate støttebehov

• Specialiserede plejefamilier: familier, der er godkendte til 
at varetage omsorgen og sikre udvikling og trivsel for børn 
og unge med svære støttebehov

• Forstærkede plejefamilier: familier, der er godkendt til at 
varetage omsorgen og sikre udvikling og trivsel for børn 
og unge med moderate til svære støttebehov



Nye krav til anbringende kommuner

• Særlige krav ved netværksanbringelser

• Forpligtigelse til særlig støtte i opstartsfasen 

• Støtten til plejefamilien skal ydes af en anden person 
end den, der aftaler honorering og andre vilkår med 
plejefamilien

• Muligheden for, at konkret godkendte plejefamilier 
ophører pr. 1.7.2019.

• De plejefamilier, der 1. juli 2019 allerede er konkret 
godkendte, kan dog fortsætte indtil deres opgave 
ophører



Farvel og tak for i dag 

– vi ses næste år i juni måned 


