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Høringssvar vedrørende ny tilsynsmodel på socialområdet i Københavns 
Kommune: 
 
Danske Døgninstitutioner ønsker at understrege, at når det kommunale tilsyn 
fungerer, som det bør, så er der både plads til kontrol-, udviklings- og 
kvalitetssikringsaspektet i mødet mellem institution og kommune. Det fremgår af det 
udsendte materiale, at Socialudvalgets anbefaling er, at den beskrevne grundmodel 
for tilsyn fremover kombineres med Tilvalg 2 (Styrket inddragelse af brugere og/eller 
pårørende) og Tilvalg 3 (Tilsyn med særlige fokusområder). Det vil sige at den 
beskrevne grundmodel – om hvilken der indledningsvis siges, at den for så vidt kan 
stå alene – suppleres med ekstra fokus på udvalgte områder.  
 
Som udgangspunkt er det Danske Døgninstitutioners holdning at den skitserede 
opstramning/styrkelse af det kommunale tilsyn er fornuftigt valgt og at det vil give 
kommunen mulighed for aktivt at få reageret i forhold til nogle af de meget uheldige 
enkeltsager der har været. Samtidig med at hele tilsynsmodellen på området vil få et 
tiltrængt løft. 
 
Når vi i Danske Døgninstitutioner taler med vores medlemsinstitutioner om det 
kommunale tilsyn, hører vi ofte om tillid, åbenhed og ”det at være i dialog om svære 
emner” som nogle af de vigtigste temaer. Vi hører også fra institutioner, der efterlyser 
kontinuitet i forhold til det kommunale tilsyn. Institutioner der oplever det 
kommunale tilsyn som et isoleret ”nedslag”, der er med til at fjerne fokus fra alt det 
der sker imellem de enkelte tilsynsbesøg. Andre institutionsledere fortæller om nyt 
inspirerende kommunalt fokus, også på tilsynsområdet, som en konsekvens af den 
nye kommunale virkelighed. Ligesom vi hører om manglende opfølgning, når 
institutioner er blevet underlagt skærpet tilsyn.  Som billedet ser ud lige nu, vil det 
derfor være svært for Danske Døgninstitutioner at give et præcist eller dækkende 
billede af de faktiske forhold på området. Men det er noget vi arbejder på. 
 
Danske Døgninstitutioner ønsker at være med til at styrke den kommunale 
tilsynsmodel, ved at inddrage den ekspertise vi har på området. Vi ønsker at indgå i 
udviklingen af en model, hvor tilsynsmyndigheden både ses som en 
samarbejdspartner, der giver input til udvikling og samtidig udøver den nødvendige 



kontrol af, om den gældende lovgivning overholdes. Dette ønsker vi udført i et regi, 
hvor der er mulighed for indbyrdes refleksion og udveksling i forhold til pædagogisk 
indhold og kvalitet – men bestemt også i forhold til etik og moral i arbejdet med 
anbragte børn og unge. 
 
Og uanset om den enkelte kommune vælger en udliciteringsmodel eller ej vedrørende 
det kommunale tilsyn, så er det meget vigtigt at tilføje, at man ikke kan udlicitere det 
overordnede tilsynsansvar. Det ansvar vil altid være kommunens.  
 
Danske Døgninstitutioner vil med interesse følge udviklingen i Københavns 
Kommune, og ønsker god vind med det kommunale tilsyn i fremtiden.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Hans Jørgen Jønsson, formand. 
 
 
FADD om tilsyn generelt: 
FADD mener at der bør gennemføres mindst et årligt tilsyn på alle institutioner. Tilsynet skal indeholde et udviklings- 
og kvalitetsfremmende aspekt, således at der ikke udelukkende er tale om kontrol. Medlemsinstitutionerne bør være 
offensive med hensyn til at få tilsyn fra deres tilsynsførende. 
 
Der har været mangelfuldt eller slet intet tilsyn på nogle af FADDs medlemsinstitutioner – det er helt uacceptabelt. 
 
FADD skal deltage aktivt i den offentlige debat om emnet – herunder være opsøgende politisk. 
FADD s bestyrelse arbejder for at medlemsinstitutionerne skal se tilsyn som et positivt og brugbart udviklingsværktøj. 
 
FADD forventer at kommuner og medlemsinstitutionerne i fællesskab ser tilsyn som et positivt redskab til udvikling – 
til gavn for anbragte børn og unge og deres familier. 
 
Ordførende bestyrelsesmedlemmer i FADD vedrørende tilsyn: 
Henrik Balle Lauridsen (næstformand -  hebl@kolding.dk - 75 56 23 66) 
Torben Berntsen (bestyrelsesmedlem -  tosbe@vejle.dk - 75 82 34 66 )  
 
 
  
Kontakt: 
 
Henvendelse til FADD kan foregå via kommunikationsmedarbejder/presseansvarlig Bo Mollerup, 
der træffes på telefon 2929 0122 eller på følgende mailadresse: bomollerup@fadd.dk 
 
 
Eller ved direkte henvendelse til formand Hans Jørgen Jønsson, der træffes på telefon 6163 1751 
eller på følgende mailadresse:  hjj@seden-enggaard.dk  
 
 
Danske Døgninstitutioners hjemmeside: www.fadd.dk  
 
 
                                                                                                                        



 
 
 
  
 
 
 
  
 
 


