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Fokus på beredskab i forhold til overgreb i 2017
Socialtilsyn Nord vil i sit tilsyn i 2017 have et særligt fokus på tilbuddenes pædagogiske indsats i
forhold til overgreb. Med overgreb menes både fysiske, psykiske og seksuelle overgreb. Tilsynet vil
kigge på, om tilbuddets ledelse og medarbejdere har relevant faglig viden om forebyggelse af
overgreb, set i forhold til tilbuddets målgruppe. Derudover vil tilsynet se på, hvordan tilbuddet
håndterer og følger op ved mistanke eller viden om overgreb.
Pixibog til børn og unge om whistleblow-ordningen
Socialtilsyn Nord har udarbejdet en pixibog målrettet børn og unge i plejefamilier, døgninstitutioner
og opholdssteder om whistleblow-ordningen. Formålet er at oplyse børn og unge om, hvad
whistleblow-ordningen er og hvordan de kan gøre brug af den. Pixiborgen vil blive uddelt ved vores
tilsynsbesøg i 2017. Det er dog allerede nu muligt at læse den, og eventuelt printe den ud og give
til jeres børn og unge. Pixibogen findes her.
Vejledning om sammenhæng mellem borgerens visitationsgrundlag og boformens juridiske
grundlag
En del tilbud har fået varslet eller udstedt påbud om at bringe det juridiske grundlag i orden.
Social- og Indenrigsministeriet er i den forbindelse blevet opmærksom på, at flere kommuner og
driftsherrer af døgntilbud har udfordringer med at bringe overensstemmelse mellem
døgntilbuddenes juridiske grundlag og beboernes visitationsgrundIag. Social- og
Indenrigsministeriet har derfor udarbejdet en vejledning, der skitserer nogle løsningsmuligheder
om, hvordan visitationsgrundlaget for de enkelte beboere kan bringes i overensstemmelse med
boformens juridiske status.
Social- og Indenrigsministeriet har udarbejdet vejledningen i samarbejde med KL, Udlændinge-,
Integrations- og Boligministeriet og Ankestyrelsen. Hyrdebrev og vejledning kan læses her.
Socialstyrelsens Årsrapport 2015
Socialstyrelsen udgiver en gang årligt en rapport om de fem socialtilsyns virksomhed.
Socialstyrelsens årsrapport baserer sig dels på de fem socialtilsyns årsrapporter og dels på data
fra socialtilsynene, som Socialstyrelsen har indhentet ved hjælp af stikprøver, redegørelser og
statistiske analyser. Socialstyrelsens Årsrapport 2015 er nu offentliggjort og kan findes her.
Opkrævning af tilsynstakst en gang årligt
I 2017 vil Socialtilsyn Nord opkræve den fulde tilsynstakst en gang årligt, for at lette de
administrative arbejdsgange. Tidligere er taksten blevet opkrævet halvårligt.
Hvis et tilbud skifter takstkategori i løbet af året, vil der efterfølgende ske en regulering af
takstopkrævningen, gældende fra efterfølgende hele måned efter ændringen er trådt i kraft.
Eksempel: Et tilbud ændres d. 25 juni fra takstkategori 1 til takstkategori 2. Dette vil betyde, at den

nye takstkategori vil være gældende fra 1. juli, og der vil blive eftersendt en regulering svarende til
differencen fra juli til december.
Fakturaerne sendes ud i første kvartal 2017 ud fra den takstkategori, som tilbuddet er godkendt til
pr 1. januar 2017. Takstoversigten er tilgængelig på Socialtilsyn Nords hjemmeside og kan findes
her.
Ændret rapportlayout
Skabelonerne for tilsynsrapporterne er blevet evalueret. Det har betydet, at tilsynsrapporterne har
fået et nyt layout, med henblik på at gøre dem mere læsevenlige.
Godkendelse af budgetter
Socialtilsyn Nord behandler og godkender aktuelt budgetter for tilbuddenes drift i 2017. Hvert tilbud
vil modtage en særskilt godkendelsesskrivelse via digital post. Desuden vil der blive afsendt en
mail via Tilbudsportalen.
Hvis budgettet ikke umiddelbart kan godkendes, for eksempel hvor der er behov for yderligere
oplysninger eller hvor godkendelsen afventer yderligere forhold, vil Socialtilsynet rette henvendelse
til det respektive tilbud herom.
Spørgsmål og henvendelser i øvrigt om ovenstående, kan rettes til økonomisk konsulent Martin
Madsen på telefonnummer 72 33 69 42 eller økonomisk konsulent Niels Lysdal Nielsen på
telefonnummer 72 33 69 41.
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Omvendt kan personer, der ikke automatisk modtager vores nyhedsbreve, tilmelde sig disse på vores
hjemmeside Tilmeld nyhedsbrev

