Juni 2017
Nyt fra Socialtilsyn Nord

Informations- og økonomimøde den 30. august
På mødet vil vi fortælle om Socialtilsyn Nords Årsrapport 2016 og nyt om jura og økonomi på
området. Derudover kommer Inger Winther Johannsen fra projekt ’Styrket indsats’ og holder et
oplæg om ’Borgerens stemme som grundlag for forandring’.
Informationsmødet er målrettet ledere af de sociale tilbud og finder sted onsdag d. 30. august 2017
fra kl. 13–17 i Idrætscenter Vendsyssel i Vrå. Deltagelse er gratis. Der kan meldes op til to
personer til fra hvert tilbud, og tilmeldelse vil være en forudsætning for
deltagelse.
Vi har tidligere meldt ud, at vi afholder to møder den 30. august, fordelt på et informationsmøde og
et økonomimøde. Imidlertid vurderer vi ikke at der nok nyt til at afholde særskilt økonomimøde. Nyt
om økonomi indgår i stedet i informationsmødet.
Endeligt program og tilmeldingsoplysninger sender vi ud inden sommerferien. Sæt kryds i
kalenderen nu , hvis du ikke allerede har gjort det.

Koordineret tilsyn mellem Socialtilsynene og Arbejdstilsynet
Regeringen har som led i at styrke den voldsforebyggende indsats på botilbud og forsorgshjem
afsat satspuljemidler i 2017, 2018 og 2019 til at koordinere og styrke samarbejdet mellem
Arbejdstilsynet og Socialtilsynene.
Konkret betyder det, at der udvælges nogle tilbud, som vil modtage tilsyn af både Arbejdstilsynet
og Socialtilsynet. Efter tilsynsbesøgene vil tilbuddet blive tilbudt et opfølgende møde, hvor begge
instanser deltager i mødet. På mødet drøftes hvordan den voldsforebyggende indsats kan styrkes
samtidig med at både arbejdsmiljøloven og serviceloven overholdes.
Ved spørgsmål om Socialtilsyn Nords deltagelse i projektet kan afdelingsleder Steffen Hjorth
Sunesen kontaktes på mail steffen.hjorth.sunesen@hjoerring.dk eller tlf. 7233 6934.

Kurser i reglerne om magtanvendelse
Der er stadig ledige pladser på kurserne om magtanvendelsesreglerne på henholdsvis børne- og
voksenområdet, som afholdes på følgende tidspunkter:

Børneområdet
 6. september 2017
Voksenområdet
 1. november 2017
På kurserne vil formål, baggrund og indholdet af reglerne blive behandlet. Der vil så vidt muligt
blive suppleret med konkrete eksempler fra praksis.
Kurserne afholdes i Vendsyssel Idrætscenter og vil foregå fra kl. 10 til 15 inklusiv pauser. Der kan
max. deltage 40 på de enkelte kurser.
Se program og tilmelding 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.

