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

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


Anonymitetskravet i whistleblowerordningen revideres, så personer, der bruger ordningen,
helt eller delvist kan frasige sig anonymiteten.



Klage over en afgørelse om at fratage en plejefamilie godkendelsen vil fremover, som
udgangspunkt, have opsættende virkning. Dermed udsættes gennemførelsen af
afgørelsen, indtil en eventuel klagesag er færdigbehandlet. Det kan dog konkret vurderes,
at der ikke skal være opsættende virkning, hvis der er fare for børnenes velfærd eller
helbred.

Loven kan ses her. Både bekendtgørelse om socialtilsyn og vejledning om socialtilsyn vil ligeledes
blive revideret.

Ændringer i kvalitetsmodellen vedtaget
Med ændringerne i lov om socialtilsyn, der træder i kraft 1. januar 2017, er kvalitetsmodellen også
blevet revideret.
På plejefamilieområder gør særligt følgende ændringer sig gældende:



Økonomi udgår som tema
Indikatorerne 2b, 2c og 7a 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.
Den reviderede kvalitetsmodel vil fremgå som bilag til ny bekendtgørelse om socialtilsyn og vil
kunne findes på retsinformation.dk fra 1. januar 2017.
Lov om voksenansvar træder i kraft 1. januar 2017
Lov om voksenansvar er nu vedtaget, den erstatter tidligere bekendtgørelse om magtanvendelse
over for børn og unge anbragt uden for hjemmet.
På baggrund af loven gælder for plejefamilieområdet fremover:


Kommunalt godkendte plejefamilier - og kun disse - får mulighed for at udøve
afværgehjælp, som er kortvarig fastholdelse eller føring for at undgå, at plejebarnet
ødelægger ting, af enten høj økonomisk værdi, affektionsværdi eller ødelæggelse af mange
ting af lav økonomisk værdi.



Kommunalt godkendte plejefamilier skal fra 1. januar 2017 indberette magtanvendelser.
Der kommer et nyt skema på Socialstyrelsens hjemmeside, som skal benyttes til
indberetningen. Skemaet er endnu ikke offentliggjort.

Derudover er der fastsat yderligere beføjelser til at foretage indgreb for døgninstitutioner, lukkede
døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner, der altså ikke gælder for
plejefamilier.
Loven kan ses her.
Tilbud om undervisning til kommunale plejefamilier i Lov om voksenansvar
Socialtilsyn Nord tilbyder undervisning i reglerne i Lov om voksenansvar for kommunale
plejefamilier den 27. januar kl. 9-12 i Vrå.
Program og tilmelding til dagen følger snarest i det nye år.
Fokus på beredskab i forhold til overgreb i 2017
Socialtilsyn Nord vil i sit tilsyn i 2017 have et særligt fokus på jeres (plejefamiliernes) indsats i
forhold til overgreb. Med overgreb menes både fysiske, psykiske og seksuelle overgreb.
Socialtilsyn Nord vil kigge på, om I har relevant faglig viden om overgreb, set i forhold til plejebørn.
Det gælder både i forhold til overgreb plejebørn måtte have oplevet, og i forhold til at forebygge
fremtidige overgreb. Socialtilsynet vil se på, hvordan I 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.

Informationsmøder
Vi er glade for, at så mange af jer deltog på informationsmøderne. Vi er nu i gang med at
bearbejde de udviklingspunkter, vi modtog fra jer på cafédialogerne. Vi takker også for de
afleverede evalueringsskemaer.
Slides fra infomøderne kan ses 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.

Tilsynsbesøg
Socialtilsyn Nord har nu eksisteret i snart 3 år, og det er en tilbagevendende begivenhed, at vi
kommer på tilsyn hos jer. I den forbindelse anmoder vi jer om at indsende materiale inden besøget.
Rigtig mange af jer er gode til hurtigt at indsende det korrekte materiale. En del af jer indsender
dog fortsat ikke det ønskede materiale eller reagerer på vores henvendelser. Det er vigtigt, at I
sender materialet, da det indgår som del af grundlaget for vores vurdering af, om I fortsat lever op
til den godkendelse, I har.
Vi gør opmærksom på, at al skriftlig henvendelse fra Socialtilsyn Nord foregår som Digital Post via
e-Boks.
I er velkomne til at kontakte os om ovenstående, hvis I har spørgsmål.

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.

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-torsdag fra 9-15 og fredag fra 9-12, 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

