
Baggrund 

Socialtilsyn Nords årsrapporter skal beskrive tilbud og plejefamiliers generelle kvalitet og er sammensat af kapitler, der 

omhandler Socialtilsyn Nords virke og evt. udvalgte fokuspunkter:  

  

• Socialtilsyn Nords virke beskriver årets produktionsdata, eksempelvis hvor mange tilsynsbesøg socialtilsynet 

aflægger, sagsbehandlingstider og sanktioner. 

• Fokuspunkter er emner, som Socialtilsynet kan vælge (men altså ikke behøver) at have særligt fokus på i 

årsrapporten, fx tilbuddenes evne til at understøtte borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. 

   

Årsrapporten for 2021 fremlægges på DAS mødet d. 23. maj. Fokuspunkterne vælges et år før de skal benyttes, og 

dermed to år før de indgår i en årsrapport. Således blev fokuspunkterne til årsrapporten for 2021 udvalgt allerede i 

2020.  

 

De fem socialtilsyn udpeger sammen fokuspunkter, som de ønsker at have særligt fokus på. Dertil kan de nordjyske 

kommuner/regionen foreslå lokale fokuspunkter, som Socialtilsyn Nord skal have fokus på. Årsrapportens 

fokuspunkter har tidligere været: 

• Borgerperspektiv (2016) 

• Overgreb (2017) 

• Læring (2018) 

• Selvstændighed og relationer (2019) 

• Sundhed og trivsel (2020) 

• Sociale medier (2021) 

• Forebyggelser af krænkelser og overgreb via sociale medier (2022) 

For uddybning af fokusområderne henvises til bilag. 

 

Sagsfremstilling 

Socialtilsyn Nord foreslår, at der i 2023 er fokus på kendskab, indsats og resultatdokumentation i forhold til de mål, 

som anbringende/visiterende kommune opstiller.  

 

Tilbuddenes/plejefamiliernes viden og indsats foreslås afdækket ud fra følgende tre forhold:  

• Kendskab til mål fra visiterende/anbringende kommune 

Det er en forudsætning for at arbejde med resultatdokumentation, at tilbud og plejefamilier kender de mål, 

som er opstillet for borgeren/barnet af anbringende/visiterende kommune. 

• Indsats for at opnå mål  

Det er afgørende for kvaliteten, at tilbud/plejefamilier kan redegøre for, hvordan de arbejder med at opnå de 

mål, der er opstillet.  

• Resultatdokumentation 

Det er afgørende for kvaliteten, at tilbud og plejefamilier kan dokumentere deres resultater og dermed 

sandsynliggøre, at deres indsats har en positiv effekt, og at de samtidig har en bevidsthed om, hvornår 

opfyldelsen af målet er nået. 

 

Den Administrative Styregruppe skal tage stilling til om de ønsker at foreslå et eller flere fokuspunkter for 

årsrapporten 2023. 

 

Bilag 

• Oversigt over fokuspunkter for Socialtilsyn Nord 2016-2022. 
 
  


