Socialtilsynenes behandling af ansøgninger om
nygodkendelse af sociale tilbud

Socialtilsyn Øst
Socialtilsyn Hovedstaden

Nygodkendelse af tilbud
• Alle typer af tilbud omfattet af lov om socialtilsyn § 4 skal
godkendes af socialtilsynet inden de kan indskrive borgere.
• Behandling af ansøgning om godkendelse indebærer
opkrævning af takst for godkendelse – afhænger af antal
pladser der ansøges om

Inden der ansøges - Tjekliste
•
•
•
•
•
•

Hvilken målgruppe og hvor mange pladser?
Hvilken juridisk konstruktion?
Vedtægter for den juridiske enhed
Fysiske rammer – hav’ dem klar så godt som muligt.
Forhold jer til kvalitetsmodellen – hvordan påtænkes den opfyldt?
Hav’ relevante dokumenter klar, fx lejekontrakt, tegning over fysiske
rammer, CV og kompetencebeskrivelser mv.
• Hvilke faglige kompetencer og metoder påtænkes anvendt?
• Hvis tilbuddet skal have en bestyrelse – liste over medlemmer.
• Udfyldt budgetskema og forretningsplan

Behandling af ansøgningen
• Der tages udgangspunkt i kvalitetsmodellen
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Uddannelse og beskæftigelse
Selvstændighed og relationer
Målgrupper, metoder og resultater
Sundhed og trivsel
Organisation og ledelse
Kompetencer
Økonomi
Fysiske rammer

• Hvad der lægges vægt på i den enkelte sag er en konkret
vurdering – men de fremhævede punkter er altid tungtvejende
• Der vurderes på om tilbuddet forventes at kunne leve op til
kravene

Behandlingen af ansøgningen
• Forhold i løbet af processen som indgår som en del af
vurderingen
- hvordan er dialogen
- er ansøgningen realistisk og gennemtænkt
- kan tilbuddet følge anvisninger
- hvordan arbejdes der i processen

• Hvis tilbuddet godkendes er godkendelsen rammen for deres
aktivitet – ændring heri kræver godkendelse fra socialtilsynet

Afslag på ansøgningen
• Der meddeles afslag på ansøgningen hvis det vurderes at
tilbuddet ikke kan levere den nødvendige kvalitet
• Årsager som typisk kan begrunde afslag
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Ingen ledelseserfaring eller lederuddannelse hos daglig leder
Der kan ikke redegøres for de metoder der ønskes anvendt
Der kan ikke redegøres for kendskab til gældende lovgivning om indgreb i selvbestemmelsesretten (magtanvendelse)
Manglende økonomisk bæredygtighed
Manglende refleksion over opgaven i at drive et tilbud

Efter godkendelsen
• Tilbuddet opkræves ordinær tilsynstakst fra den første måned efter
godkendelsen
• Der føres løbende tilsyn – minimum et fysisk besøg på alle adresser
om året
• Tilbuddet er forpligtet til selv at give socialtilsynet oplysninger om
væsentlige ændringer i forhold til godkendelse
• Socialtilsynet kan bede om oplysninger til varetagelsen af tilsynet –
både løbende og i forbindelse med tilsynsbesøg

