December 2016

Nyt fra Socialtilsyn Nord
Takstopkrævning 2017
I sidste nyhedsbrev oplyste vi, at vi i 2017 ville opkræve tilsynstakst en gang årligt mod før to
gange årligt. Dette skete på baggrund af et ønske om at lette de administrative arbejdsgange.
Vi er blevet gjort opmærksomt på, at det vil kunne give udfordringer for de enkelte tilbud. Vi vil
derfor fastholde hidtidig praksis, hvor vi opkræver takst to gange årligt.

Ændringer til Lov om socialtilsyn er vedtaget
På tilbudsområdet er følgende bl.a. ændret:


De botilbudslignende tilbud begrænses ikke længere til almene ældreboliger, men udvides
til tilsvarende boformer, hvor borgerne har lejeforhold efter den almindelige lejelov.



Fristen for indsendelse af tilbuddenes budgetter ændres fra den 1. oktober til den 1.
november.



Klage over en afgørelse om at fratage et tilbud godkendelsen vil fremover som
udgangspunkt have opsættende virkning. Det betyder, at gennemførelsen af afgørelsen
udsættes, indtil en eventuel klagesag er færdigbehandlet. Dette vil dog ikke gælde, hvis det
vurderes, at der er fare for beboernes velfærd eller helbred.



Det bliver muligt at fastsætte en frist for en afgørelse om skærpet tilsyn, der er kortere end
tre måneder. Derudover hæves tilsynstaksten for skærpet tilsyn til 10 % af årstaksten pr.
måned.



Anonymitetskravet i whistleblowerordningen ændres, så personer, der bruger ordningen,
helt eller delvist kan vælge at sige de ikke ønsker at være anonyme.

Ændringer til loven træder i kraft 1. januar 2017 og kan ses her.

Lukkedage i julen
Socialtilsyn Nord holder lukket fra og med lørdag den 24. december 2016 til og med søndag den 1.
januar 2017.
I meget akutte sager og alene, hvor der er tale om noget, der på ingen måde kan vente, kan
afdelingsleder Birgit Langager Svendsen kontaktes på tlf. 41 22 69 35.

Whistleblow
Vores whistleblowerordning er åben den 27., 28., 29. og 30. december 2016. Læs om hvordan du
kan kontakte whistleblowerordningen her.

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbreve fra os, kan du til enhver tid afmelde disse. Afmeld
nyhedsbrev
Omvendt kan personer, der ikke automatisk modtager vores nyhedsbreve, tilmelde sig disse på
vores hjemmeside. Tilmeld nyhedsbrev

