April 2017
Nyt fra Socialtilsyn Nord til de sociale tilbud

Kurser i magtanvendelsesreglerne
Du kan stadig nå at tilmelde dig kurserne om magtanvendelsesreglerne på henholdsvis børne- og
voksenområdet. De afholdes:



Børneområdet, den 27. april 2017
Voksenområdet, den 17. maj 2017

Se program og tilmelding her

Erfa-møde for revisorer og økonomimedarbejdere
Den 15. marts 2015 afholdt Socialtilsyn Nord erfa-møde for revisorer og økonomimedarbejdere. På
mødet var der blandt andet oplæg om de tendenser Socialtilsyn Nord ser i forhold til tilbuddenes
økonomi. Derudover var der oplæg om årsrapporter, årsregnskab og herunder vigtigheden af
forvaltningsrevision.
Til slut var der en god dialog om det gensidige samarbejde fremover.
Slides fra mødet kan ses her

Fotoudstilling i Socialtilsyn Nord
Socialtilsyn Nord har haft stor glæde af en billedudstilling i vores lokaler i Vrå. Fotografen bag
billederne er Poul Erik, som bor på bostedet Nørreheden i Sulsted.
Fernisering af Poul Eriks fotos var den 2. marts 2017, hvor medarbejdere og ledere fra Nørreheden
deltog sammen med socialtilsynets personale. Poul Erik fortalte her, at han med sine fotos håber
at kunne inspirere andre til at stoppe op i hverdagen og betragte landskabet og omgivelserne lige
omkring os.
Billeder fra ferniseringen kan ses her
Socialtilsyn Nord vil gerne afholde lignende udstillinger og hører derfor gerne fra jer, hvis I har
borgere der gerne vil udstille hos os. Kontaktperson er Bente Mariendal Jakobsen tlf. 7233 6944
eller e-mail bente.mariendal.jakobsen@hjoerring.dk .
Årsrapport og årsregnskab
Det er ved at være tid for årsrapporter og årsregnskab for 2016.
For private tilbud gælder, at de skal udarbejde et revideret årsregnskab samt revisionsprotokol, der
beskriver revisors undersøgelser og bemærkninger hertil. Derudover skal tilbuddene udarbejde og

indberette en årsrapport til Tilbudsportalen. Årsrapporten findes under fanen "Økonomi".
Rapportens nøgletal er beregnet ud fra tallene i årsregnskabet. Socialtilsynet skal kunne påse, at
revisor har revideret nøgletallene i tilbuddets særlige indberetning til Tilbudsportalen
(årsrapporten). Revisor skal i sin påtegning henvise til, at der er revideret efter gældende
bestemmelser for revision, med de afvigelser, der er krævet i lov om social tilsyn samt
bekendtgørelse 1676 af 16.12.2016.
For offentlige tilbud gælder, at de skal udarbejde en særlig indberetning til Tilbudsportalen
(årsrapport). Årsrapporten oprettes under fanen "Økonomi". Årsrapporten for offentlige tilbud skal
indeholde de samme nøgletal som private tilbud, dog med enkelte undtagelser. Tilbuddets
årsrapport for 2016 skal være udarbejdet med baggrund i tilbuddets faktiske forbrug af økonomiske
ressourcer i 2016. Nyt for offentlige tilbud er, at de nu også for driftsregnskabet i 2016 er
forpligtiget til at indsende revisors revisionsberetning til socialtilsynet.
For både private og offentlige tilbud gælder, at årsrapporten for 2016 skal være udarbejdet og
uploadet på Tilbudsportalen senest den 1. maj 2017.

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.

