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Folketingets Social- og Ældreudvalg 

Folketingets Social- og Ældreudvalg har d. 11. maj 2021 stillet følgende 

spørgsmål nr. 611 (alm. del) til social- og ældreministeren, som hermed 

besvares.  

Spørgsmål nr. 611: 
”Vil ministeren redegøre for, hvordan Socialtilsynet kan sikre, at 
magtanvendelser på opholdssteder registreres og indberettes af 

anbringelsesstedet til Socialtilsynet og kommunen jf. voksenansvarsloven?” 
 

Svar: 

Alle anbringelsessteder skal indberette magtanvendelser til både den 

anbringende kommune og det socialtilsyn, der fører driftsorienteret tilsyn med 

anbringelsesstedet. Det fremgår helt klart af lov om voksenansvar § 21.  

 

Det er helt afgørende, at socialtilsynet får de oplysninger, de har brug for, så de 

kan føre et grundigt og effektivt tilsyn og dermed har mulighed for at gribe ind i 

tide. Oplysningerne kan socialtilsynet bl.a. få igennem Whistleblowerordningen, 

som bliver anvendt i stigende grad, og som både beboere, pårørende og 

ansatte m.v. kan henvende sig anonymt til, og når de er på anmeldt og 

uanmeldt tilsynsbesøg og her taler med beboerne og personalet. 

 

Regeringen har indgået Aftale om styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det 

økonomiske tilsyn med sociale tilbud i april 2021. Med aftalen sikres det, at 

socialtilsynet får de nødvendige oplysninger, som de har brug for til at føre et 

effektivt tilsyn med mulighed for at gribe ind. Det gøres bl.a. ved, at tilbuddene 

forpligtes til af egen drift at orientere socialtilsynet og anbringende kommune 

om bekymrende forhold og hændelser i tilbuddet, herunder om tilsynsmæssige 

skridt om f.eks. iværksættelse af sanktioner fra andre tilsynsmyndigheder. 

Derudover styrkes også socialtilsynets sanktionsmuligheder, så socialtilsynet 

har mulighed for at sætte et tilbud under skærpet tilsyn, uden at dette skal 

følges af et eller flere påbud. Dette betyder, at socialtilsynet kan føre et 

intensiveret tilsyn med sociale tilbud i tilfælde af, at socialtilsynet er bekymret 

for kvaliteten, samtidig med at dette er synligt på Tilbudsportalen for bl.a. de 

kommuner, der anvender det pågældende tilbud. 

 

 

 

Med venlig hilsen 
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