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Høring over udkast til bekendtgørelse om socialtilsyn 

Børne- og Socialministeriet sender hermed udkast til en ny bekendtgørelse om 

socialtilsyn i høring. 

 

Bekendtgørelsen udmønter bemyndigelsesbestemmelser i lov nr. 1530 af 18. 

december 2018 om lov om ændring af lov om social service, lov om socialtil-

syn, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og ligningsloven (mere 

kvalitet i plejefamilier), som udspringer fra initiativet i satspuljen for 2018 under 

samme navn. Bekendtgørelsen skal sammen med lovændringen træde i kraft 

den 1. juli 2019, og samtidig ophæves den eksisterende bekendtgørelse nr. 

1251 af 13. november 2017 om socialtilsyn.  

 

Den væsentligste ændring i den nye bekendtgørelse er, at der som en konse-

kvens af indførelsen af et fast koncept for godkendelse af plejefamilier indføjes 

en ny § 4 i bekendtgørelsen, hvorved socialtilsynene forpligtes til at følge det af 

Socialstyrelsen udarbejdede godkendelseskoncept, som vedlægges bekendt-

gørelsen som bilag 3.  

 

Konceptet fastlægger de centrale elementer i godkendelsen, herunder besøg i 

hjemmet, samtale med samtlige medlemmer af husstande og grundkursets pla-

cering i selve godkendelsesforløbet. Konceptet består endvidere af understøt-

tende redskaber til afdækning og vurdering af ansøgernes kompetencer.  

 

Indførelsen af et fast koncept for godkendelsen af plejefamilier betyder ingen 

ændringer i forhold til kvalitetsmodellen, der fortsat vil gælde for godkendelsen 

af og tilsynet med plejefamilier, og som derfor ikke udsendes med denne hø-

ring. Både de enkelte elementer i godkendelseskonceptet og de understøt-

tende redskaber skal således understøtte temaerne i kvalitetsmodellen ved at 

bidrage til en grundig undersøgelse af ansøgernes og familiens egnethed.  

 

Eventuelle bemærkninger til udkastet skal sendes til Børne- og Socialministe-

riet senest torsdag d. 25. april 2019.  

 

Høringssvar sendes elektronisk til sosb@sm.dk og sthi@sm.dk samt i kopi til 

p-boern@sm.dk.  

 

Med venlig hilsen 

 

Sofie Steen Bagger  
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