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Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 11. december 2019 stillet følgende 

spørgsmål nr. 182 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Adsbøl (DF). 

Spørgsmål nr. 182: 

”Vil ministeren med udgangspunkt i artiklen ”Socialtilsyn råber politikerne op: Hul i 

loven får botilbud til at tilsyns-shoppe”, bragt på tv2lorry.dk den 11. december 2019 
indkalde til forhandlinger vedr. socialtilsynene?” 

Svar: 

De fem socialtilsyn har alle, uanset beliggenhed i landet, den samme opgave. Socialtil-

synene godkender og fører tilsyn med, at de sociale tilbud har den fornødne kvalitet til 

at tage hånd om de mennesker i vores samfund, som har brug for hjælp og støtte. So-

cialtilsynets godkendelse af og tilsyn med sociale tilbud foretages ud fra kvalitetsmo-

dellen i lov om socialtilsyn, som gælder for alle tilbud. 

Med det afsæt bør der derfor ikke være et incitament for sociale tilbud til at spekulere i 

at flytte adresse eller for koncerners vedkommende at skifte hovedadresse med den 

hensigt at kunne undslippe et tilsyn eller komme under et andet socialtilsyn.  

Hvis det alligevel kan lykkes at gemme sig for myndigheder, og i denne forbindelse for 

socialtilsynet, ser jeg det klart som et problem, der skal løses.  

Derfor vil jeg på det næstkommende møde i socialordførerkredsen den 30. januar 

2020 tage initiativ til en drøftelse af problemstillingen omkring den såkaldte ”tilsyns-
shopping”. 

Derudover er det vigtigt at se bredt på, hvordan vi sikrer den rette kvalitet i den ind-

sats, der ydes til de mest udsatte mennesker på landets botilbud.  

Det arbejde går vi i gang med i løbet af første halvår af 2020 i forbindelse med afdæk-

ningen af det specialiserede socialområde, som er aftalt med finansloven for 2020. 

Jeg vil selvfølgelig sørge for, at Folketingets partier bliver orienteret og inddraget i 

dette arbejde, såvel som i forhold til eventuelle ændringer af socialtilsynsloven. 
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