Januar 2017

Nyt fra Socialtilsyn Nord
Informationsmøder for ledere og økonomiansvarlige i 2017
Socialtilsyn Nord holder sit årlige informationsmøde for ledere af sociale tilbud den 30. august i
Idrætscenter Vendsyssel i Vrå.
Samme dag og sted holdes også møde om budget 2018 for økonomiansvarlige i de sociale tilbud.
Program følger senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Ny Lov om Voksenansvar er trådt i kraft 1. januar 2017.
På tilbudsområdet er følgende blandt andet ændret:
 Der er kommet en hjemmel til fysisk guidning, hvor børn eller unge kan blive ført væk uden
at de gør modstand.
 Der er kommet en hjemmel til afværgehjælp, hvor det er muligt ved et kortvarigt indgreb at
forhindre skade på ting.
 Der er kommet en hjemmel til tilbageførsel ved rømning, hvis den unge ikke har intentioner
om frivilligt at komme tilbage til opholdsstedet.
 Der er kommet en udvidelse af muligheden for tilbageholdelse i forbindelse med
anbringelse, i yderligere 14 dage. Derudover kan bestemmelsen nu også benyttes midt i en
anbringelse, og ikke kun ved indskrivning.
 Ændring af muligheden for at fastholde eller føre: Nugældende tekst udgår ”hvis barnet
eller den unge udviser en sådan adfærd, at fortsat ophold i fællesskabet er uforsvarligt”.
 Magtanvendelser foretaget på interne skoler, skal fremadrettet også indberettes til
socialtilsynet.
 Der er kommet en udvidelse af muligheden for undersøgelse af opholdsrum på sikrede
døgninstitutioner.
Loven kan findes her

Nyt indberetningsskema til indberetning af magtanvendelser overfor anbragte børn og unge
Der har tidligere været 3 skemaer til indberetning af magtanvendelser. Dette er nu ændret, således
at der fra 1. januar 2017 kun er et skema til døgninstitutioner og opholdssteder og et skema til
plejefamilier.
Som noget nyt bliver det obligatorisk fra 1. januar 2017 at indberette magtanvendelser på
Socialstyrelsens skemaer.
Det nye skema kan findes 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

