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Socialtilsyn Nords opgaveportefølje. 

At godkende og føre tilsyn med: 

  - Ca. 417 private, kommunale og regionale tilbud 

 på børne-, unge- og voksenområdet 

    

- 1.500 plejefamilier overdraget fra kommunerne. 

 
 

 



Klassificering af opgaverne 

• Et klassificeringssystem er anvendt til at graduere de 

overdragne sager fra kommuner og regioner med 

henblik på effektiv sags håndtering.  

 

• Systemet indbefatter karakterisering af sagerne i 

røde, gule og grønne farver.   

 

• Socialtilsyn Nord har fået overdraget i alt 14 røde og 

58 gule sager.  

 

• De røde og gule sager vil blive behandlet som noget 

af det første! 



Whistleblower-funktion 

Denne funktion giver mulighed for anonym henvendelse til 

socialtilsynet om bekymrede forhold i et tilbud  whistleblower-

ordning  telefon og e-mail. 

 

Borgere og brugere kan finde information og 

kontaktoplysninger om whistleblowerfunktionen på vores 

hjemmeside www.socialtilsynnord.hjoerring.dk 
 

 

•Status pr. 4. marts 2014.    

– Antal henvendelser: 5 

– Henvendelser, som har givet anledning til opfølgning: 5 

http://www.socialtilsynnord.hjoerring.dk/


Status på godkendelses- og 

tilsynsproduktionen.  

 

 

• Tilbudsområdet. 

– Påbegyndte tilsyn: 15 (pr. 4. marts) 

– Påbegyndte re-godkendelser: 10 (pr. 4. marts) 

– Planlagte tilsyn i 1-2. kvt: 258 

– Planlagte re-godkendelser i 1-2. kvt: 99 

– Planlagte ny-godkendelser i 1-2. kvt: 4  

– Indkommende ny ansøgninger: 9 (pr. 4. marts) 

 

 

 



Status på godkendelses- og 

tilsynsproduktionen – fortsat. 

 

 

• Familieplejeområdet.  

– Påbegyndte tilsyn: 34 (pr. 4. marts) 

– Gennemførte re-godkendelser: 0 (pr. 4. marts) 

– Planlagte tilsyn i 1-2. kvt: 18 

– Planlagte re-godkendelser i 1-2. kvt: 450 (går ud for 

tilsyn!) 

– Planlagte ny-godkendelser i 1-2. kvt: 54  

– Indkommende ny ansøgninger: 55 (pr. 4. marts) 

 



Diskrepans i opgaveportefølje. 

 

• Udgangspunktet var (indmeldt fra kommuner og 

regioner):  

– 417 tilbud 

– 1500 plejefamilier. 

 

• Vi har fået overdraget: 

– 350 tilbud 

– 1100 plejefamilier 

 

 

 

 



Hvad skyldes diskrepansen? 

– Organisatorisk sammenlægning af tilsynsenheder. 

 

– Tilbud lukker/nedlægger sig selv.  

 

– Plejefamilier har i et enkelte tilfælde været indmeldt som antal 

børn i plejefamilier.  

 

– Overflytning fra generelt godkendt til konkrete godkendt 

plejefamilie. 

 

– Plejefamilier har ønsket / ønsker fremadrettet ikke at være 

aktive mere. 

 



Hvad giver diskrepansen anledning 

til? 
 

• A) Sikring af balance imellem udgifter og indtægter. 

• B) Afklaring af hvad der tæller op og ned ift. normeringen. 

– Tilbud med flere afdelinger: + 2,7 normeringer. 

– Ny-godkendelser pr. år: + 2 normeringer. 

– Anvendelse af whistleblower ordning : + 0,2 normeringer. 

 

– I alt: + 4,9 normeringer.  

 

– Manko ift. indmeldt opgaveportefølje og reel opgaveportefølje: - 11 

normeringer. 

 

• Umiddelbart en tilpasning af tilsynets normering. 

– I udgangspunktet vil ledige stillinger ikke blive besat. 

 

 

 


