Februar 2017

Nyt fra Socialtilsyn Nord
Præcisering af hvilke plejefamilier der er omfattet af de nye magtanvendelsesregler
Den nye lov om voksenansvar, som trådte i kraft 1. januar 2017, gav hjemmel til, at kommunalt
godkendte plejefamilier kan benytte fysisk guidning og afværgehjælp i visse tilfælde.
Da vi på vores tilsynsbesøg har erfaret, at der er usikkerhed om, hvem der er kommunalt
godkendte plejefamilier, vil vi gøre opmærksom på, at det fremgår direkte af godkendelsen om
man er kommunalt godkendt. Det er alene dem, hvor det fremgår af godkendelsen at de er
kommunalt godkendt, der har hjemmel til at benytte fysisk guidning og afværgehjælp i visse
tilfælde. Ud af de 1100 plejefamilier Socialtilsyn Nord fører tilsyn med er der 26 kommunale
plejefamilier.
Loven giver ikke adgang for generelt godkendte plejefamilier til at anvende magt.
Der kan læses mere om lov om voksenansvar og hvad der gælder for de kommunale plejefamilier
her
Faktaboks:
En kommunalt godkendt plejefamilie er godkendt til børn og unge med højeste belastning.
En generelt godkendt plejefamilie er godkendt til børn og unge med lav, middel og høj belastning.

Informationsmøder for plejefamilier
Socialtilsyn Nord vil gerne invitere alle nuværende og kommende plejefamilier, der bor i de
nordjyske kommuner samt i Silkeborg Kommune, til informationsmøde sidst på året.
Informationsmøderne afholdes kl. 9.30-12.00 følgende steder:


Vrå den 6. oktober 2017



Silkeborg den 27. oktober 2017



Aabybro den 10. november 2017

Programmet for dagen følger senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Nygodkendelser det sidste halve år

Kommune

1. juli – 31. december 2016

Brønderslev

9

Frederikshavn

6

Jammerbugt

5

Læsø

1

Mariagerfjord

1

Morsø

1

Rebild

2

Silkeborg

5

Thisted

5

Vesthimmerland

4

Aalborg

15

I alt

54

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

