December 2016

Nyt fra Socialtilsyn Nord
Kære alle
Julen og det nye år nærmer sig, og dermed bliver dette også vores sidste nyhedsbrev i år.
Samtidig vil jeg på vegne af alle i Socialtilsyn Nord sige tak for godt samarbejde i året, der er gået,
og ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår.
Med venlig hilsen
Sigrid Fleckner

Kvalitetsmodellen
Kvalitetsmodellen ændres fra den 1. januar. Det sker som en følge af ændringerne i lov om
socialtilsyn.
På tilbudsområdet gør særligt følgende ændringer sig gældende:




Økonomi udgår som tema.
Temaet ”Målgruppe, metoder og resultater” opdeles, så kriterierne 4-7 fremover behandles
under temaet ”Sundhed og trivsel”.
Indikatorerne 1c, 2d, 2e og 7b udgår.

Socialtilsynet skal fortsat føre tilsyn med økonomien, men det indgår blot ikke som selvstændigt
tema i kvalitetsmodellen.
Endelig er der sket en række overordnede sproglige justeringer og tilføjelser i kvalitetsmodellen.
Blandt andet er indikatorerne 6a og 6b omformuleret, så tilbud fremadrettet ikke vil score 1, når der
ingen magtanvendelser har været for tilbuddet at dokumentere og følge op på.
Den reviderede kvalitetsmodel vil fremgå som bilag til ny bekendtgørelse om socialtilsyn, og vil
kunne findes på retsinformation.dk fra 1. januar 2017.

Ændring af Lov om socialtilsyn er vedtaget – Rettelse til tidligere nyhedsbrev
Af seneste nyhedsbrev fremgik en forkert frist for indsendelse af budgetter. På den baggrund
genfremsendes ændringerne til Lov om socialtilsyn.
På tilbudsområdet er følgende bl.a. ændret med loven:


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 er fremover 1. oktober for private tilbud og
15. november for kommunale og regionale tilbud.



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.

Nye botilbudslignende tilbud kommer under vores tilsyn
Socialtilsyn Nord overtager den 1. januar 2017 tilsynet med yderligere en række botilbudslignende
boformer. Det sker som følge af den ændrede lov om socialtilsyn. Botilbudslignende boformer er
en tilbudskonstruktion, som ligner botilbud efter servicelovens § 107 eller § 108, men som er
etableret efter anden lovgivning.
For at Socialtilsyn Nord kan afgøre, hvilke botilbudslignende boformer vi fremover skal føre tilsyn
med, sender Socialtilsyn Nord denne uge spørgeskemaer ud til samtlige kommuner. Formålet med
skemaerne er, at indhente de oplysninger vi skal bruge for at kunne træffe afgørelse om, hvorvidt
et konkret tilbud er omfattet af vores tilsyn.
Frist for besvarelsen af spørgeskemaerne er 1. februar 2017.

Lov om voksenansvar
Lov om voksensvar træder i kraft 1. januar 2017.
Af lov om voksenansvar fremgår en række eksisterende principper for magtanvendelse og andre
indgreb. Andre indgreb er f.eks. adgangen til at fastsætte husorden, foretage rusmiddeltest ved
samtykke og fysisk guidning.
Med loven bliver det derudover muligt for opholdssteder og døgninstitutioner at udøve
afværgehjælp eller tilbageføre en ung ved rømning, ligesom der sker en udvidelse af den
eksisterende adgang til undersøgelse af person og opholdsrum.
Loven kan ses her.

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.

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, tirsdag til torsdag fra 9-15 og fredag fra 9-12,
på tlf. 4122 6935.

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

