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Evaluering af tilsynsreformen
Tilsynsreformen trådte i kraft den 1. januar 2014, og samtidig startede de fem socialtilsyn op.
Socialstyrelsen har nu offentliggjort deres endelige evaluering af reformen. Evalueringen består af
flere delevalueringer, der er gennemført af Socialstyrelsen, Ankestyrelsen og SFI.
Overordnet konkluderer evalueringen, at de politiske intentioner med reformen er indfriet og at de
centrale elementer i reformen er blevet implementeret. Derudover konkluderes, at langt de fleste
sociale tilbud og plejefamilier er tilfredse med socialtilsynet, og oplever at have et godt samarbejde
med tilsynet. De fleste tilbud og plejefamilier vurderer desuden, at tilsynet bidrager til deres
udvikling og læring.
Evalueringen viser imidlertid også, at der på enkelte områder fortsat er behov for at udvikle
praksis. Dels for fortsat at styrke en ensartet og systematisk varetagelse af tilsynsopgaven og dels
for at udvikle kvaliteten i varetagelsen.
Social- og Indenrigsministeriet pressemeddelelse om evalueringen kan ses her
Socialstyrelsens omtale af evalueringen kan ses her
Hele rapporten kan ses her

Akut placering af borgere der falder udenfor tilbuddets godkendelse
(3+3 afgørelse)
I tilfælde, hvor en kommune har et akut behov for at placere en borger og der ikke kan findes et
egnet godkendt tilbud, kan kommunen benytte et tilbud, der ikke er godkendt, i op til tre uger
(servicelovens § 4 stk. 4).
Socialtilsynet kan i forlængelse af de tre uger, når særlige grunde taler for det, træffe afgørelse om,
at det ikke-godkendte tilbud kan anvendes i yderligere tre uger (lov om socialtilsyn § 5, stk. 4).
Særlige grunde kan f.eks. være, at etablering af et egnet tilbud er i gang, og at der er højst tre uger
til, at det kan tages i brug, eller at den ansvarlige kommune med sikkerhed ved, at der inden for tre
uger vil blive en plads ledig i et egnet, godkendt tilbud.
Akutanbringelser kan også ske på allerede godkendte tilbud, hvor borgeren falder udenfor
tilbuddets godkendelse. Det følger af en nylig afgørelse fra Ankestyrelsen.
I de tilfælde hvor godkendte tilbud tager akut imod borgere, der falder uden for tilbuddets
godkendelse, vil Socialtilsyn Nord gerne orienteres straks det sker.
Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbreve fra os, kan du til enhver tid afmelde disse. Afmeld nyhedsbrev.
Omvendt kan personer, der ikke automatisk modtager vores nyhedsbreve, tilmelde sig disse på vores
hjemmeside Tilmeld nyhedsbrev.

