
   
 

Invitation til temamøde  
Familiepleje øst for Storebælt anno 2018 

 

 

Socialtilsyn Øst og Socialtilsyn Hovedstaden inviterer også i år til et fælles temamøde om Socialtilsynets 

opgaver på plejefamilieområdet. Målgruppen for temamødet er ledere, familieplejekonsulenter og 

sagsbehandlere, der er beskæftiget på plejefamilieområdet.  

Der er 100 pladser til arrangementet og knap 50 kommuner i de to tilsynsområder, dermed er der to pladser 

til hver kommune. Det er gratis at deltage. 

Emner  Socialstyrelsen orienterer om initiativer og kommende ændringer på familieplejeområdet 

 Opfølgning på Lov om voksenansvar 

 Den generelle kvalitet i plejefamilier 

 Pladsantal og rekruttering af plejefamilier 

 Dialog om tilsynsrapporten og Tilbudsportalen 
 

Tid Torsdag den 27. september 2018 kl. 9-12 
 

Sted Danske Handicaporganisationer 

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup 
 

Tilmelding Tilmeld dig her senest den 20. september 2018 

Som udgangspunkt er der to pladser pr. kommune 

   

Program for mødet 

9.00 - 9.10  Velkomst ved tilsynschefer, Henriette Lindberg og Mie Andresen  

9.10 - 10.00 Socialstyrelsen orienterer om initiativer og kommende ændringer på 

familieplejeområdet  

Gennemgang af relevante dele af satspujeaftalen fra 2017, der peger på en række 

ændringer af familieplejeområdet 

Ny grunduddannelse, nye familieplejetyper mv.  

 

v. Center for Socialtilsyn og National Koordination samt Center for Børn, Unge og Familier, 

Socialstyrelsen. 

10.00 - 10.20 Opfølgning på Lov om voksenansvar 

Hvad har socialtilsynene set? 

Hvad bør kommunerne være opmærksomme på fremadrettet?  

 

v. Tore Kargo, Socialtilsyn Øst 

10.20 – 10.35 Pause 

10.35 - 11.10 Den generelle kvalitet i plejefamilier 

https://place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=84ce99412a


   
 

• Hvad har socialtilsynene haft fokus på i det forgangne år, herunder hvilke 

udviklingspunkter er det plejefamilierne får? 

• Godkendelsesrammerne 

• Dispensationsansøgninger 

• Tilbudsportalen og tilsynsrapporten – hvad kan I bruge det til?  

 

v. Pia Eriksen, Socialtilsyn Hovedstaden og Tore Kargo, Socialtilsyn Øst. 

11.10 - 11.40 Pladsantal og rekruttering af plejefamilier 

Udviklingen i antallet af plejefamilier 

• Antallet af nye plejefamilier 

• Fordelingen af belastningsniveauerne 

• Kort orientering om KKR-projekt i Region Sjælland 

• Eventuelle spørgsmål i plenum  

 

v. Pia Eriksen, Socialtilsyn Hovedstaden og Tore Kargo, Socialtilsyn Øst. 

11.40 - 12.00 Dialog om tilsynsrapporten og tilbudsportalen 

 Hvad kan tilsynsrapporter og tilbudsportalen bruges til? 

 Hvad skal socialtilsynet være opmærksom på? 

 

(Dialog i plenum og med sidemanden) 

v. Pia Eriksen, Socialtilsyn Hovedstaden og Tore Kargo, Socialtilsyn Øst. 

12.00 Afslutning v. tilsynschefer Henriette Lindberg og Mie Andresen 

 

 

Venlig hilsen 

Mie Andresen, Chef for Socialtilsyn Hovedstaden 

Henriette Lindberg, Chef for Socialtilsyn Øst 

 

Eventuelle spørgsmål til temamødet kan adresseres til socialtilsynost@holb.dk eller 72 36 14 52 

mailto:socialtilsynost@holb.dk

