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Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 25. september 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. 760 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

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

Spørgsmål nr. 760: 

”Kan ministeren oplyse, om der findes statistik/tal på, hvor mange plejefamilier, Soci-

altilsynene lukker i Danmark, uden at plejefamilierne anker afgørelsen og deres sag 

dermed behandles i Ankestyrelsen?” 

Svar: 

Social- og Indenrigsministeriet er ikke i besiddelse af statistik/tal på, hvor mange ple-

jefamiliers godkendelse socialtilsynene har bragt til ophør, uden at plejefamilierne 

påklager afgørelsen til Ankestyrelsen. 

Dog kan jeg oplyse, at socialtilsynene i 2019 bragte 18 godkendelser til ophør på pleje-

familieområdet, jf.  tabel 1 og tabel 2 nedenfor. Da det er relativt få godkendelser, der 

bringes til ophør, er der ikke stor variation på tværs af socialtilsynene. Af tabel 2 frem-

går også, at socialtilsynene i 2019 bragte færre godkendelser til ophør på plejefamilie-

området end i de seneste tre år. 

Tabel 11: Antal plejefamilier, der er ophørt som følge af manglende godkendelse fra socialtilsy-
net, 2019 

  Nord Midt Syd Øst Hovedstaden I alt 

Plejefamilier       

Antal tilbagekaldte godken-

delser  
4 7 2 3 2 18 

Antal tilbagekaldte godken-

delser pr. 100 plejefamilier i 

porteføljen 

0,4 0,5 0,1 0,3 0,2 0,3 

Anm.: Antal tilbagekaldte godkendelser i Socialtilsyn Nord afviger fra antallet angivet i socialtilsynets egen årsrapport pga. 
en registreringsfejl.  

Kilde: Data fra de fem socialtilsyn 
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Tabel 21: Antal tilbagekaldte godkendelser på tilbuds- og plejefamilieområdet, 2016-2019 

 

Anm.: Tal for 2016 bygger på oplysninger indhentet i forbindelse med anden evaluering af tilsynsreformen, da der er gen-
nemført en omfattende validering af disse tal. For 2017 er der ved uoverensstemmelse mellem tal fra evalueringen og 
socialtilsynenes årsrapporter, som er udgivet efter evalueringen, foretaget supplerende validering af tallene hos socialtilsy-
nene. 

Kilde: Data fra de fem socialtilsyn 

Ankestyrelsen har desuden gennemført en analyse af, hvilke typer afgørelser fra social-

tilsynet, der klages over, og hvad udfaldet af de forskellige typer klager har været. 

Dette fremgår af nedenstående oversigt, som viser, at flest klager har omhandlet afslag 

på fortsat godkendelse som plejefamilie/botilbud eller ophør af godkendelse som ple-

jefamilie/botilbud. Omkring 30 pct. af klagerne falder inden for denne kategori. Heref-

ter følger klager over påbud samt klager over skærpet tilsyn, der dækker 10 pct. af 

klagerne. 

For de fleste typer påklagede afgørelser gælder, at hovedparten af klagesagerne er endt 

med, at afgørelsen er blevet stadfæstet.  

Tabel 32: Klagesager pr. 1. januar 2018 - 31. december 2019 fordelt på type af afgørelse og 
udfald af klagesag 

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
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