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Lovgivning vedr. socialtilsynenes dialogforpligtelse
Socialtilsynenes dialogforpligtelse
I forbindelse med den politiske opfølgning på socialtilsynsreformen i første halvår
2016, var der et politisk fokus på socialtilsynenes dialogforpligtelse og det blev derfor
fremhævet i de reviderede lovbemærkninger, at der også fremadrettet skulle være et
fokus på socialtilsynenes dialogforpligtelse i godkendelsesopgaven og det
driftsorienterede tilsyn.
Samtidig blev det præciseret, at der skulle foregå en dialog forud for udstedelse af
påbud.
Socialtilsynenes dialogforpligtelse er først og fremmest fastsat i lov om socialtilsyn § 7,
stk. 1, hvor det fremgår, at socialtilsynene i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn
skal føre kontrol med forholdende i tilbuddet - og indgå i dialog med tilbuddet.
Nedenfor ses relevant lovgivning, der angiver socialtilsynenes dialogforpligtelse.

Relevant lovgivning vedr. socialtilsynenes dialogforpligtelse
Lov om socialtilsyn
§ 7. Socialtilsynet fører driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud for at sikre, at
tilbuddene fortsat har den fornødne kvalitet, jf. § 6. Socialtilsynet skal som led i det
driftsorienterede tilsyn både føre kontrol med forholdene i tilbuddet og indgå i dialog
med tilbuddet, som skal bidrage til at fastholde og udvikle kvaliteten i tilbuddet.

Bekendtgørelse om socialtilsyn
§ 1, stk. 1. Socialtilsynet træffer efter ansøgning og dialog med ansøger afgørelse om
godkendelse som generelt egnet af tilbud, som er nævnt i § 4, stk. 1, i lov om
socialtilsyn, såfremt tilbuddet opfylder betingelserne for godkendelse efter lovens §§ 6
og 12-18, jf. lovens § 5, stk. 1. Ansøgningen om godkendelse skal være skriftlig.
§ 8. Afgørelse om skærpet tilsyn og påbud, jf. § 8 i lov om socialtilsyn, kan kun træffes
efter forudgående dialog med tilbuddet om de forhold, der begrunder overvejelserne
om skærpet tilsyn eller påbud. Afgørelse om skærpet tilsyn eller påbud kan dog
træffes straks, hvis særlige forhold gør dette påkrævet, herunder pludselig opstået
begrundet mistanke om strafbare forhold eller akut risiko for borgernes sikkerhed og
sundhed.
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Fra bemærkningerne til L8
Lov om ændring af lov om socialtilsyn, lov om social service og lov om voksenansvar
for anbragte børn og unge (opfølgning på socialtilsynstilsynsreformen)
Afsnit 2.4 Socialtilsynets dialogforpligtelse
2.4.1 Gældende ret
Det fremgår af § 1, stk. 1, i bekendtgørelse om socialtilsyn, jf. bekendtgørelse nr. 730
af 15. juni 2016 (socialtilsynsbekendtgørelsen), at socialtilsynet træffer afgørelse om
godkendelse blandt andet på baggrund af dialog med ansøger. Det fremgår derudover
af socialtilsynslovens § 7, stk. 1, 2.pkt., at socialtilsynet skal indgå i dialog med
tilbuddet i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn.
Det fremgår bemærkningerne til lov om socialtilsyn, jf. Folketingstidende 2012-13, A, L
205 som fremsat, side 26, at det forud for en afgørelse om ophør af en godkendelse
forudsættes, at der har været en forhandling og dialog mellem socialtilsynet og
tilbuddet om baggrunden for overvejelserne om ophør af godkendelsen, samt at
tilbuddet har fået mulighed for at rette op på de forhold, der ligger til grund herfor.
Socialtilsynet er således dialogbaseret. Som et centralt redskab i dialogen med
tilbuddene skal socialtilsynene anvende kvalitetsmodellen. Kvalitetsmodellen, der er et
bilag til socialtilsynsbekendtgørelsen, er et dialogredskab, som skal give et
systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets samlede faglige vurdering af
tilbuddenes kvalitet. Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede
kvalitetstemaer, der fremgår af § 6, stk. 2, i lov om socialtilsyn.
Hvert tema er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt
som konkrete mål for indsatsen i tilbuddene. For hvert kriterium er fastlagt en eller
flere kvalitetsindikatorer. Indikatorerne er tegn på, at den kvalitet, som er udtrykt i
kriteriet, forekommer i praksis. Enkelte indikatorer gælder alene specifikke tilbud,
f.eks. tilbud til børn og unge. Disse indikatorer supplerer de øvrige indikatorer.
Afsnit 2.4.2. Social- og Indenrigsministeriets overvejelser
Dialogen mellem socialtilsynet og tilbuddet er et afgørende element i socialtilsynets
godkendelses- og tilsynsvirksomhed. Det fremgår af Socialstyrelsens
midtvejsevaluering, at hovedparten af både plejefamilier og sociale tilbud oplevede, at
der var en god balance mellem kontrol og dialog. Det fremgår blandt andet, at 85
procent af de sociale tilbud oplevede, at tilsynsbesøget i høj grad (57 procent) eller i
nogen grad (28 procent) var præget af en god balance mellem kontrol og dialog. En
større andel af de sociale tilbud (15 procent) end af plejefamilierne (8 procent)
oplevede slet ikke eller i ringe grad en god balance mellem de to formål med
tilsynsbesøget. For at understøtte det dialogbaserede tilsyn har Socialstyrelsen, siden
tilsynenes etablering, iværksat en række initiativer for at understøtte det
dialogbaserede tilsyn, herunder en web-håndbog til tilsynskonsulenter, hvor der blandt
andet findes konkrete guides og redskaber. Herudover er Socialstyrelsen i løbende
dialog med socialtilsynene samt arrangerer auditforløb, undervisningsaktiviteter m.v.
for socialtilsynene med henblik på at understøtte og udvikle kvaliteten af det
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driftsorienterede tilsyn. Det er Social- og Indenrigsministeriets opfattelse, at det er
vigtigt at sikre, at socialtilsynet også i fremtiden har fokus på det dialogbaserede tilsyn.
2.4.3 Den foreslåede ordning
Det foreslås at præcisere i socialtilsynsloven, hvad der allerede gælder i dag, at dialog
med tilbud skal indgå som et led både i godkendelsesprocessen og i forbindelse med
det driftsorienterede tilsyn. Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 4 og 12.

Afsnit 2.7 Bagatelgrænse for påbud
2.7.1 Gældende ret
Efter de gældende regler i socialtilsynslovens § 8, stk. 2, kan socialtilsynet træffe
afgørelse om at udstede påbud, hvis overholdelse kan gøres til en betingelse for
fortsat godkendelse. Udstedelse af påbud forudsætter, at der kan identificeres tiltag i
tilbuddet, som, hvis de gennemføres, kan gøre det acceptabelt, at tilbuddet fortsat er
godkendt til målgruppen. Socialtilsynet skal fastsætte en frist for et påbuds
overholdelse, så det bliver klart for tilbuddet, hvornår det risikerer at miste
godkendelsen på grund af manglende overholdelse af påbuddet. Der følger endvidere
af bemyndigelsesbestemmelsen i socialtilsynslovens § 8, stk. 3, at der kan fastsættes
nærmere regler om udstedelse af påbud. Denne bemyndigelse er udmøntet i
socialtilsynsbekendtgørelsens § 9. Det fremgår så- ledes af bekendtgørelsens § 9, stk.
1, at afgørelser om påbud kun kan træffes efter forudgående dialog med tilbuddet om
de forhold, der begrunder overvejelserne om påbud. Det fremgår endvidere af
bekendtgørelsens § 9, stk. 2, at afgørelse om påbud anvendes, når der er en
berettiget forventning om, at tilbuddet kan og vil rette op på de forhold, der ligger til
grund for afgørelsen. Hvis det ikke forventes, at tilbuddet kan eller vil rette op på de
bekymrende forhold, skal socialtilsynet træffe afgørelse om ophør af godkendelsen.
Endelig fremgår det af bekendtgørelsens § 8, stk. 2, at når socialtilsynet – efter den
nævnte forudgående dialog med tilbuddet – træffer afgørelse om påbud, skal der i
afgørelsen anføres de forhold, der begrunder påbuddet, og som tilbuddet pålægges at
rette op på som en forudsætning for fortsat godkendelse. Social- og
Indenrigsministeriet vurderer, at der i de gældende regler er en række betingelser,
som indebærer, at der i praksis ikke kan udstedes påbud for bagatellignende forhold.
Da påbuddets overholdelse efter socialtilsynslovens § 8, stk. 2, kan gøres til en
betingelse for fortsat godkendelse, kan der på den baggrund udledes et krav om, at
det forhold, som påbuddet vedrører, skal have betydning for tilbuddets fortsatte
godkendelse. Socialtilsynet er desuden forpligtet til at føre en dialog med tilbuddet om
forholdene, inden der træffes afgørelse om udstedelse af påbud. Det betyder også, at
eventuelle mindre problemstillinger skal udredes og løses under den indledende
dialog og inden udstedelse af eventuelt påbud. 2.7.2 Social- og Indenrigsministeriets
overvejelser Der har i praksis været tvivl om, hvornår socialtilsynet kan træffe
afgørelse om påbud, og om der er en bagatellignende grænse for, hvilke forhold der
kan udløse en afgørelse om påbud. Som nævnt i afsnit 2.7.1 er det Social- og
Indenrigsministeriets vurdering, at der i de gældende regler er en række betingelser,
som indebærer, at der i praksis ikke kan udstedes påbud for bagatellignende forhold.
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Afgørelser om påbud kan have konsekvenser for tilbuddene. Påbuddet vil fremgå af
Tilbudsportalen og kan derfor føre til, at et tilbud med påbud fravælges af de
anbringende/visiterende kommuner. Derudover kan manglende opfyldelse af et påbud
i sidste ende betyde, at der træffes afgørelse om ophør af godkendelsen. Derfor
vurderer Social- og Indenrigsministeriet, at det vil være hensigtsmæssigt at præcisere
i socialtilsynsloven, at tilsynene kun skal udstede påbud, når det er nødvendigt for at
sikre, at tilbuddene fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. 15 Der henvises til
punkt 11 i Stemmeaftale af 27. juni 2016 om opfølgning på socialtilsynsreformen.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Til § 1
Til nr. 4
Af den gældende bestemmelse i socialtilsynslovens § 5, stk. 1, fremgår det, at
socialtilsynet efter ansøgning træffer afgørelse om godkendelse som generelt egnet af
tilbud, omfattet af socialtilsynsloven, på baggrund af en vurdering af, om tilbuddet
samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18. Det fremgår af §
1, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 730 af 15. juni2016 om socialtilsyn
(socialtilsynsbekendtgørelsen), at socialtilsynet træffer afgørelse om godkendelse af
tilbud som nævnt i socialtilsynslovens § 4, stk. 1, på baggrund af en skriftlig ansøgning
og dialog med ansøger. Socialtilsynet har således en grundlæggende
dialogforpligtelse i forhold til sin løbende godkendelsesvirksomhed. Det vil blandt
andet sige, at det er forudsat, at der har været dialog forud for afgørelserne om
godkendelse.
Med lovforslagets § 1, nr. 4, 1. led, foreslås det at præcisere i socialtilsynslovens § 5,
stk. 1, at socialtilsynet skal indgå i dialog med ansøger, inden socialtilsynet træffer
afgørelse om godkendelse som generelt egnet af et tilbud, der er omfattet af
socialtilsynets anvendelsesområde. I overensstemmelse med gældende ret
præciseres det således i loven, at socialtilsynets dialog med tilbud skal indgå som et
led i godkendelsesprocessen for at sikre, at socialtilsynene også for fremtiden har
fokus på det dialogbaserede tilsyn.
Der henvises til de almindelige bemærkninger i afsnit 2.4.
Med lovforslagets § 1, nr. 4, 2. led, foreslås det at præcisere i socialtilsynslovens § 5,
stk. 1, at socialtilsynet kun, såfremt tilbuddet opfylder betingelserne for godkendelse i
socialtilsynslovens §§ 6 og 12-18, kan træffe afgørelse om godkendelse som generelt
egnet af et tilbud, der er omfattet af socialtilsynets anvendelsesområde. Efter den
gældende bestemmelse træffer socialtilsynet denne afgørelse på baggrund af en
vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse i
socialtilsynslovens §§ 6 og 12-18. Forslaget indebærer ingen indholdsmæssig
ændring. Tilbuddet skal således fortsat opfylde alle betingelserne for godkendelse, for
at socialtilsynet kan træffe afgørelse om godkendelse efter § 5, stk. 1.
Hvis tilbuddet ikke opfylder et af de nævnte kriterier, kan tilbuddet ikke godkendes af
socialtilsynet. Forslaget indebærer i øvrigt ikke indholdsmæssige ændringer.
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Til nr. 5
Det fremgår af den gældende bestemmelse i socialtilsynslovens § 5, stk. 7, at
socialtilsynet kan træffe afgørelse om ophør af godkendelsen af et tilbud, hvis
tilbuddet ikke længere opfylder betingelserne for godkendelse, jf. § 6. Det vil f.eks.
efter en konkret vurdering kunne være tilfældet, hvis forholdene, der ligger til grund for
godkendelsen, har ændret sig væsentligt, og tilbuddet dermed ikke længere opfylder
betingelserne for at være godkendt, eller hvis et tilbud ikke har efterkommet et påbud,
f.eks. om at sikre de rette kompetencer i tilbuddet.
Med lovforslagets § 1, nr. 5, foreslås det, at henvisningen i socialtilsynslovens § 5, stk.
7, til socialtilsynslovens § 6 ændres til en henvisning til socialtilsynslovens § 5, stk. 1,
jf. §§ 6 og 12-18, da betingelserne for socialtilsynets godkendelse fremgår af
socialtilsynslovens § 5, stk. 1, og da det fremgår af § 5, stk. 1, at betingelserne for
godkendelse fremgår af socialtilsynslovens §§ 6 og 12-18 og ikke udelukkende af
socialtilsynslovens § 6.
Det præciseres med ændringen, at socialtilsynet kan træffe afgørelse om ophør af
godkendelsen af et tilbud i ethvert tilfælde, hvor tilbuddet ikke længere opfylder
betingelser for godkendelse. Det tydeliggøres med ændringen i overensstemmelse
med hidtidig praksis, at socialtilsynet også kan træffe afgørelse om ophør af
godkendelsen i de situationer, hvor tilbuddet ikke længere opfylder betingelserne efter
socialtilsynslovens
§§ 12 - 18 for ophør af godkendelse. Efter socialtilsynslovens §§ 12 - 18 er det bl.a. en
betingelse for at få et tilbud m.v., der er omfattet af socialtilsynet efter
socialtilsynslovens § 4, godkendt, at tilbuddet overholder sin oplysningspligt (§ 12),
kravet om en vedtægt (§ 13), socialtilsynslovens fondsbestemmelser (§ 15) samt
kravene til det økonomiske tilsyn om indsendelse af budget (§ 16), om indsendelse af
årsregnskab, hvis et sådant skal aflægges efter årsregnskabslovens regler, (§ 17),
eller om revision af et sådant regnskab (§ 18).
Socialtilsynet vil fortsat, som det fremgår af socialtilsynsbekendtgørelsens § 4, forud
for en afgørelse om ophør genvurdere godkendelsen efter dialog med tilbuddet om
tilsynets overvejelser, hvor tilbuddet har haft mulighed for at rette op på de forhold, der
ligger til grund herfor.
Socialtilsynets virksomhed er endvidere som hidtil omfattet af det forvaltningsretlige
proportionalitetsprincip, hvilket medfører, at socialtilsynets handlinger ikke må gå
videre, end formålet tilsiger. Hvis et forhold ville kunne bringes i orden med en mindre
indgribende handling end ved at træffe afgørelse om ophør af godkendelse, f.eks. ved
dialog, udstedelse af påbud eller skærpet tilsyn, vil socialtilsynet først kunne træffe
afgørelse om ophør af godkendelse, hvis det kan konstateres, at en mindre
indgribende handling ikke er tilstrækkelig.
Forslaget indebærer i øvrigt ikke indholdsmæssige ændringer.
Til nr. 12
Det fremgår af den gældende bestemmelse i socialtilsynslovens § 7, stk. 1, 2. pkt., at
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socialtilsynet som led i det driftsorienterede tilsyn både skal føre kontrol med
forholdene i tilbuddet og indgå i dialog med tilbuddet, som skal bidrage til at fastholde
og udvikle kvaliteten i tilbuddet.
Med den foreslåede bestemmelse foreslås sidste led af sætningen i den gældende
bestemmelse (… som skal bidrage til at fastholde og udvikle kvaliteten i tilbuddet)
ændret til et nyt 3. pkt., hvormed det tydeliggøres, at det er dialogen, der skal bidrage
til at fastholde og udvikle kvaliteten i tilbuddet.
Der er udelukkende tale om en sproglig ændring. Forslaget indebærer ikke
indholdsmæssige ændringer. Der henvises til de almindelige bemærkninger afsnit 2.4
om socialtilsynets dialogforpligtelse.
Til nr. 14
Efter den gældende bestemmelse i socialtilsynslovens § 8, stk. 2, træffer socialtilsynet
afgørelse om at udstede påbud, hvis overholdelse kan gøres til en betingelse for
fortsat godkendelse. Socialtilsynet skal også fastsætte en frist for påbuddets
overholdelse.
Det indebærer, at det forhold, som er årsag til påbuddet, skal have betydning for
godkendelsen af tilbuddet.
Med den foreslåede bestemmelse foreslås det at tydeliggøre i socialtilsynslovens § 8,
stk. 2, at der alene kan udstedes påbud, når det er nødvendigt for at sikre, at tilbuddet
fortsat opfylder betingelserne for godkendelse.
Socialtilsynet kan således alene gennem et påbud forlange, at et tilbud skal ændre
forhold, som har betydning for vurderingen af, om tilbuddet fortsat opfylder
betingelserne for godkendelse. Således kan socialtilsynet træffe afgørelse om at
udstede et påbud om, at tilbuddet skal skabe overensstemmelse mellem
medarbejdernes kvalifikationer og tilbuddets målgruppe. Hvis tilsynet træffer en sådan
afgørelse om et påbud, kan tilbuddet selv vurdere, om tilbuddet ønsker at opkvalificere
sine egne medarbejdere eller ansætte nye kvalificerede medarbejdere, eller eventuelt
blive godkendt til en mindre krævende målgruppe.
Socialtilsynet vil ikke kunne træffe afgørelse om forhold, der ikke er nødvendige for at
sikre, at tilbuddet fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. For eksempel kan
socialtilsynet i almindelighed ikke træffe afgørelse om at udstede et påbud om en
bygnings eller et lokales æstetiske udformning eller udsmykning eller om lønmæssige
forhold for tilbuddets medarbejdere. Socialtilsynet kan ikke træffe afgørelser om påbud
om forhold, der eksempelvis relaterer sig til den visiterende kommunes personrettede
tilsyn med tilbuddet.
At socialtilsynet kun kan udstede påbud, der er nødvendigt for at sikre, at tilbuddet
fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, medfører, at socialtilsynet ikke kan
udstede påbud om forhold af bagatelagtig karakter. I sådanne tilfælde, kan en
tilsynskonsulent eksempelvis gå i dialog med tilbuddet i forbindelse med et
tilsynsbesøg.
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Socialtilsynet kan i overensstemmelse med, hvad der gælder i dag, heller ikke træffe
afgørelse om påbud uden, at det konkret fremgår af socialtilsynets afgørelse, hvordan
tilbuddet skal efterleve påbuddet.
Når socialtilsynet offentliggør påbuddet på Tilbudsportalen, skal beskrivelsen af
påbuddet kunne tjene til oplysning af de kommuner, der anvender Tilbudsportalen til
at anbringe eller visitere borgere til tilbuddet.
Der er tale om en tydeliggørelse af allerede gældende ret.
Socialtilsynets virksomhed er som hidtil omfattet af det forvaltningsretlige
proportionalitetsprincip, hvilket medfører, at socialtilsynets handlinger ikke må gå
videre, end formålet tilsiger. Hvis et forhold ville kunne bringes i orden med en mindre
indgribende handling end udstedelse af påbud, f.eks. ved dialog, vil socialtilsynet først
kunne udstede et påbud, hvis det kan konstateres, at den indgribende handling ikke er
tilstrækkelig.
De øvrige krav i lovgivningen for udstedelse af påbud er fortsat gældende. Blandt
andet kan afgørelser om påbud efter socialtilsynsbekendtgørelsens § 9, stk. 1, kun
træffes efter forudgående dialog med tilbuddet om de forhold, der begrunder
overvejelserne om påbud. Endvidere skal der i afgørelsen
om påbud efter socialtilsynsbekendtgørelsens § 8, stk. 2, anføres de forhold, der
begrunder påbuddet, og som tilbuddet pålægges at rette op på som en forudsætning
for fortsat godkendelse.
Socialtilsynet vil som hidtil i den dialog, der skal foregå mellem socialtilsynet og det
enkelte tilbud forud for udstedelsen af et evt. påbud, være berettiget til at fremkomme
med uformelle tilkendegivelser om, hvilke forhold det vil være hensigtsmæssigt at
ændre ved tilbuddets drift. Sådanne tilkendegivelser kan også vedrøre forhold, der
ikke i sig selv vil kunne føre til, at der træffes afgørelse om et påbud. Sådanne
uformelle tilkendegivelser er ikke bindende for det enkelte tilbud og er ingen afgørelse
i forvaltningslovens forstand. Socialtilsynet kan således eksempelvis tilkendegive over
for et tilbud, at de fysiske rammer ikke på tidspunktet for tilsynsbesøget er i en sådan
stand, at det kan medføre et påbud, men at det vil være hensigtsmæssigt over tid at
være opmærksomt på at foretage løbende forbedringer.
Socialtilsynet vil endvidere i den situation, hvor socialtilsynet gentagne gange er i
dialog med et enkelt tilbud om forhold, det vil være hensigtsmæssigt at ændre ved
tilbuddets drift, og som, hvis tilbuddet ikke rettede op på forholdet, kunne have
medført udstedelse af påbud, kunne følge tilbuddets virksomhed mere tæt, uanset at
socialtilsynet ikke i den situation kan træffe afgørelse om skærpet tilsyn – der efter
socialtilsynslovens § 8, stk. 1, altid skal ske i forbindelse med udstedelse af et påbud.
Dette skyldes, at socialtilsynets tilsyn er risikobaseret.
Så snart socialtilsynet er blevet opmærksomt på, at tilbuddet har opfyldt påbuddet,
skal socialtilsynet fjerne påbuddet fra Tilbudsportalen. Det følger af socialtilsynslovens
§ 22, stk. 2, nr. 2, om, at socialtilsynet skal registrere tilbuddets aktuelle status i
forhold til blandt andet påbud på Tilbudsportalen.
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Det er ikke nødvendigt, at Socialtilsynet træffer en ny afgørelse om ophør af
påbuddet. Socialtilsynet skal efter tilbudsportalbekendtgørelsens § 6, stk. 1, påse, at
de offentliggjorte oplysninger om det enkelte tilbud er i overensstemmelse med de
faktiske forhold.
Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger afsnit 2.7 om bagatelgrænsen
for påbud.

Vejledning om socialtilsyn
Pkt. 5. Formålet skal opnås gennem en ”systematisk, ensartet, uvildig og fagligt
kompetent varetagelse af opgaven”. Etableringen af større tilsynsenheder giver
mulighed for, at der i hvert af de fem socialtilsyn oppebæres de nødvendige
specialistkompetencer, der skal til for at sikre et højt fagligt niveau og ensartet kvalitet
i godkendelses- og tilsynsopgaven. Tilsynene skal i deres varetagelse af opgaven
bidrage til at fastholde og udvikle kvaliteten i tilbuddene bl.a. gennem dialog med
tilbuddene om deres pædagogiske tilgang, behandling af borgerne og deres
styringsmæssige forhold som f.eks. økonomien.
Pkt. 96. Forud for en afgørelse om ophør af en godkendelse forudsættes det, at der
har været en dialog mellem socialtilsynet og tilbuddet om overvejelserne om ophør af
godkendelsen, samt at tilbuddet har fået mulighed for at rette op på de forhold, der
ligger til grund herfor, jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 1.
193. Tilsynsopgaven skal både have et kontrol- og kvalitetsudviklingsperspektiv.
Formålet med det driftsorienterede tilsyn er dels at føre kontrol med forholdene i
tilbuddet dels at indgå i dialog med tilbuddene med henblik på at fastholde og udvikle
kvaliteten i det enkelte tilbud. Omdrejningspunkter for dialogen kan f.eks. være
udviklingen i tilbuddets resultater, udviklingen i tilbuddets målgruppe samt tilbuddets
kvalitetsudvikling.

