
  

Socialtilsyn Hovedstaden inviterer til 
fællesmøde om socialtilsyn  

– få indblik i årsrapporten 2017, foreløbige takster for 2019 og hør’ mere om udviklingen på 

plejefamilieområdet og tilsyn med BPA-virksomheder/foreninger mv. Der er også sat tid af til at 

udveksle erfaringer med socialtilsynet på tværs af socialtilsyn og driftsherrer   

 

Socialtilsyn Hovedstaden inviterer til fællesmøde mellem Socialtilsyn Hovedstaden, de private tilbud og 
kommunerne om status på socialtilsynets opgaveløsning, årsrapport og takster for 2019. Til mødet 
serveres der kaffe/the/vand, croissanter og frugt. 

Deltagerkredsen for fællesmødet er alle ledere og chefer for private og offentlige tilbud beliggende i 
Hovedstadens område (inkl. Bornholm og Holbæk), og som hører under lov om socialtilsyn. 

 

 

Dato: Mandag den 18. juni 2018 

Tid:  Kl. 9.00 - 12.00 

Sted: KU.BE, lokale: Performance-salen, Dirch 

Passers Allé 4, 2000 Frederiksberg 

Tilmelding: Senest fredag den 8. juni 2018 på dette link: 

  

 

Socialtilsyn skal give mening, både for borgere og for 

driftsherrer. I Socialtilsyn Hovedstaden tror vi på, at det sker 

bedst, når vi samarbejder og udveksler erfaringer, ideer og viden. 

 

 

Vi glæder os til at se jer  

 

Med venlig hilsen  

 

 

Mie Andresen  

Chef for Socialtilsyn Hovedstaden 

 

 

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=489ZKM2V3636


 

Program for dagen 
 

 

1. Velkomst 
ved Inger Andersen, direktør for Børne- og Ungeområdet i Frederiksberg Kommune og Mie 

Andresen, chef for Socialtilsyn Hovedstaden 

 

 

2. Årsrapport 2017 – udviklingen i tilsynsbesøg, sanktioner og WB samt 

anbefalinger fra Socialtilsynet 
Ved ledelsen for Socialtilsyn Hovedstaden 

 

 

3. BPA – hvad går tilsynet ud på? 
Ved Pia Eriksen og Mie Andresen  

 

 

4. Udveksling af erfaringer med socialtilsynet – mellem tilsyn og driftsherrer 

 Hvordan skal socialtilsyn udvikle sig fremover? 

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

Ved Mie Andresen og Kristina Vang Jensen, souschef, i Socialtilsyn Hovedstaden 

 

 

Pause 

 

 

5. Opsamling og konklusion på 

erfaringsudveksling – hvad er vigtigt at 

fokusere på fremadrettet i 

socialtilsynet? 
ved Mie Andresen og Kristina Vang Jensen 

 

 

6. Økonomi og foreløbige takster for 2019 
ved Inger Andersen og Mie Andresen 

 

 

7. Satspuljeprojektet og udviklingen på 

plejefamilieområdet – Der gives en 

status 
Ved Pia Eriksen 

 

Farvel og tak for i dag 


