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Udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om rets-
sikkerhed (Styrket tilsyn på ældreområdet) 

 

Dansk Erhverv har den 12. januar modtaget udkast til lov om ændring af lov om socialservice samt lov 

om retssikkerhed på det sociale område (Styrket tilsyn på ældreområdet).   

 

Dansk Erhverv er Danmarks største arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for ikke-offentlige le-

verandører af ældrepleje, herunder hjemmepleje og drift af plejecentre. På den baggrund har 

Dansk Erhverv følgende bemærkninger.  

 

Generelle bemærkninger 

Dansk Erhverv er helt enig i formålet bag forslaget, nemlig dels at styrke det social- og plejefaglige 

tilsyn på ældreområdet og på samme tid gøre tilsynet mere uafhængigt. 

 

Dansk Erhverv hilser det velkommen, at tilsynet placeres i staten hos Styrelsen for Patientsikker-

hed.  

 

Fordi det foreslåede risikobaserede tilsyn kun supplerer det eksisterende kommunale tilsyn, me-

ner Dansk Erhverv, at forslaget ikke erstatter det grundlæggende problem på tilsynsområdet, som 

består i, at kommunen har flere forskellige kasketter. Kommunen, som myndighed, visiterer til 

ydelser og støtte. Kommunen leverer egen service. Kommunen er på samme tid også tilsynsmyn-

dighed.  

 

Dansk Erhverv havde gerne set, at man politisk i satspuljeaftalen havde aftalt en omlægning af 

hele tilsynet på ældreområdet, og særligt i hjemmeplejen, til et styrket og uafhængigt tilsyn. Det 

kunne eksempelvis ske med inspiration fra socialtilsynet og dets fem tilsynskommuner.  Dansk 

Erhverv har seneste foreslået dette i forbindelse med debatten om konkurser i ældreplejen, for at 

styrke trygheden og tilliden til den levererede service, hvad enten den leveres privat eller kommu-

nalt.  
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Dansk Erhverv finder det positivt, at det foreslåede supplerende tilsyn er mere end blot kontrol-

baseret, men også har fokus på læring. Tilsvarende er det positivt, hvis der opnås et samspil med 

det kommende Nationale videnscenter for værdig ældrepleje, herunder ved besøg af videnscen-

trets rejsehold. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle leverandører, også de private, får mulighed 

for at trække på metodeudvikling og konkret læring.  

 

Vi står naturligvis til rådighed for en uddybning af høringssvaret.  
 
 
Med venlig hilsen  
 
 
Rasmus Larsen Lindblom  

Velfærdspolitisk fagchef 


