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Folketingets Lovsekretariat 

Medlem af Folketinget Anni Matthiesen (V) har d. 22. juni 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. S 1505 til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmål nr. S 1505: 

”Vil ministeren redegøre for sine drøftelser med de udvalgte organisationer på områ-

det for sociale opholds- og anbringelsessteder, som har pågået i juni måned 2020?” 

 

Svar: 

Som forberedelse til de kommende politiske drøftelser efter sommerferien, jf. mit sam-

tidige svar på spørgsmål nr. S 1502, har jeg indtil videre afholdt to møder med en 

breds kreds af interessenter på socialområdet, herunder repræsentanter for brugere, 

tilbud, medarbejdere i tilbuddene og myndigheder. 

Det var to udbytterige møder, hvor der især var fokus på 

 at sikre, at offentlige midler anvendes forsvarligt og efter hensigten 

 at der er gennemsigtighed ift. pris og kvalitet af den indsats, der gives 

 at styrke socialtilsynets økonomiske tilsyn og deres sanktionsmuligheder 

 at sikre ensartethed i socialtilsynet opgavevaretagelse. 

I forhold til fokusområdet om forsvarlig brug af offentlige midler blev der fra nogle 

interessenter udtrykt ønske om driftsformer, hvor det ikke er muligt for private til-

budsejere at trække overskud ud. Fra andre blev der udtrykt ønske om ikke at fokusere 

på driftsformer men alene på kvaliteten, der leveres. 

Flere af interessenter gav også udtryk for, at der er behov for at styrke ensartetheden 

på tværs af de fem socialtilsyn. Dette har allerede været drøftet med partierne i begyn-

delsen af året, hvor det bl.a. blev aftalt, at der skal indføres en karensperiode for at 

imødegå tilsynsshopping og en forpligtelse for socialtilsynene til at deltage i Socialsty-

relsens tværgående aktiviteter. Det vil nu indgå i en samlet opfølgning på de kommen-

de drøftelser med partierne om bl.a. styrkelse af socialtilsynet.  

Som aftalt på mødet den 25. juni 2020 i ministeriet med udvalget, hvor de kommende 

drøftelser på området blev præsenteret, vil der forud herfor blive fremsendt et notat, 

der mere uddybende redegør for drøftelserne med interessenterne. 
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