Juni 2017
Nyt til sociale tilbud
Årsrapport om tilbud og plejefamiliers kvalitet
Socialtilsyn Nords Årsrapport 2016 er nu offentliggjort og kan læses her.
Rapporten indeholder oplysninger om socialtilsynets drift, herunder om opgaveportefølje, antal
tilsyn og nygodkendelser, sanktioner og whistleblowordningen.
Socialtilsyn Nord har i Årsrapport 2016 særligt fokus på:


Udvikling af tilbud og plejefamilier



Borgerperspektivet

Overordnet konkluderes det, at både tilbud og plejefamilier har styrket den generelle kvalitet på en
række områder siden socialtilsynet startede op 1. januar 2014.
Rapporten peger også på områder, hvor der kan arbejdes yderligere med kvaliteten, og kommer
med en række konkrete anbefalinger til, hvordan det kan ske. Det er Socialtilsyn Nords håb, at
disse anbefalinger kan bidrage til fortsat udvikling af området, til gavn for børn, unge og voksne på
tilbud og i plejefamilier.
Informationsmøde d. 30. august
Socialtilsyn Nord er nu klar med program og tilmelding til informationsmødet onsdag, den 30.
august 2017. Vi håber at mange af jer har lyst til at komme. Se program og tilmeld jer her
Retningslinjer for budget 2018 og årsrapport 2017
I forbindelse med det økonomiske tilsyn, som Socialtilsyn Nord fører hos alle tilbud, skal tilbuddene
årligt udarbejde budget for det efterfølgende år og årsrapport for det forrige år.
Ændringen af lov om socialtilsyn har medført, at temaet økonomi ændres til at være et tillæg til
kvalitetsmodellen, og dermed indgår det ikke længere som et selvstændigt tema. Lovændringen
trådte i kraft 1. januar 2017.
Socialtilsynet vil fortsat foretage en vurdering af tilbuddenes økonomi med baggrund i tilbuddets
budget, regnskaber, protokollater samt årsrapport. Vurderingen indgår som en integreret del af det
socialfaglige tilsyn i kvalitetsmodellen.
Lovændringen medførte også ændringer i fristerne for indberetning og indsendelse. Fristerne er
som følger:


Årsrapport 2017


Alle tilbud skal indberette årsrapport 2017 på Tilbudsportalen senest 1. maj 2018





Private tilbud skal endvidere indsende årsregnskab og revisionsprotokol til
socialtilsynet senest 1. maj 2018



Offentlige tilbud skal indsende kommunens eller regionens revisionsberetning til
socialtilsynet senest 1. maj 2018

Budget 2018


Alle private tilbud skal indsende deres budget for 2018 til socialtilsynet senest den
1. oktober 2017



Alle kommunale/regionale tilbud skal indsende deres budget for 2018 til
socialtilsynet senest den15. november 2017

Socialtilsynet skal godkende de budgetter, der er indsendt 1. oktober, senest 1. januar og de
budgetter, der er indsendt mellem 1. oktober og 15. november, senest 1. april. Godkendelsen sker,
medmindre konkrete forhold gør, at dette ikke er muligt.
Læs mere om årsbudget 2018 og årsrapport 2017 i bekendtgørelse nr. 1675 af 16. december
2016
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 tilmeld jer her
God sommer og åbningstider
Sommerferien er så småt i gang og vi vil gerne ønske jer alle en god sommer.
Socialtilsyn Nord har åbent i sommerferieperioden, men med andre åbningstider end normalt. Der
er åbent mellem kl. 09:00 og 14:00 i ugerne 29-30-31-32, fredage som vanligt dog kun til kl. 12:00.

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.

