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Folketingets Social- og Indenrigsudvalg  

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 8. juni 2020 stillet følgende spørgsmål 

nr. 529 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. Spørgsmå-

let er stillet efter ønske fra Anne Honoré Østergaard (V) (MFU). 

Spørgsmål nr. 530: 

”Er ministeren enig i, at der skal foretages en ensartet sagsbehandling på tværs af lan-

dets fem socialtilsyn, og mener ministeren i bekræftende fald, at det er hensigtsmæs-

sigt, at ét socialtilsyn kan underkende en afgørelse foretaget af et andet socialtilsyn?” 

Svar: 

Et af formålene med at oprette de fem socialtilsyn i 2014 var, at opgaven med at god-

kende og føre driftsorienteret tilsyn med sociale tilbuds generelle kvalitet skulle vare-

tages på en ensartet måde.  

En ensartet sagsbehandling har betydning både i forhold til retssikkerheden for det 

enkelte sociale tilbud, og generelt i forhold til tilliden til socialtilsynet. 

Jeg er derfor helt enig i, at et ensartet socialtilsyn er vigtigt, og det er et tema som jeg 

løbende har fokus på.  

I begyndelsen af året fik jeg derfor også bred opbakning fra de politiske partier til at 

sikre en mere ensartet og kvalificeret tilsynspraksis på tværs af de fem socialtilsyn, 

bl.a. ved at indføre en forpligtelse i lov om socialtilsyn for de fem socialtilsyn til at del-

tage i praksiskoordinerende initiativer og aktiviteter, som Socialstyrelsen sætter i 

gang. Som led i udmøntningen heraf vil Social- og Indenrigsministeriet også gennem-

gå socialtilsynsloven for at sikre, at der ikke er uklare regler, som kan danne grundlag 

for en uensartet praksis. 

Derudover vil jeg i forbindelse med de kommende overvejelser om styrkelse af Social-

tilsynet se på, om ensartetheden i socialtilsynets opgavevaretagelse kan styrkes yderli-

gere.   
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