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Nyt fra Socialtilsyn Nord til sociale tilbud

Husk at oplyse om ændringer i jeres tilbud
Socialtilsyn Nord oplever fra tid til anden, at tilbud glemmer at oplyse socialtilsynet om ændringer i
godkendelsesgrundlaget, der kan få betydning for tilbuddets godkendelse.
Efter lov om socialtilsyn § 12 stk. 2 nr. 1 har tilbud pligt til at orientere tilsynet om sådanne ændringer.
Eksempelvis i den situation, at man modtager en borger efter akutreglen i servicelovens § 4, stk. 4 eller at
flere medarbejdere med specialiserede kompetencer, som var en forudsætning for godkendelsen, har sagt
deres stilling op.
Derudover bør man i den kommende periode orientere socialtilsynet i forbindelse med en eventuel strejke
eller lockout, hvis man af den grund i en periode har nødberedskab eller borgerne vil opleve andre
væsentlige ændringer.

Deltag i vores nye udviklingsfora
Siden opstarten af Socialtilsyn Nord har der årligt været afholdt informationsmøder for tilbudslederne. På
baggrund af evaluering af disse synes vi det nu er tid til at mødes på en anden måde, hvor vi i mindre fora
kan mødes om konkrete og praksisnære emner. Vi introducerer derfor nu det vi har valgt at kalde
udviklingsfora.
I udviklingsfora gennemgår tilsynet indledningsvist de tendenser vi har oplevet på det udvalgte emne.
Derefter er der fælles dialog om tendenser og om på forhånd indmeldte cases eller problemstillinger. Der
vil være rig mulighed for selv at præge dagen og networke med de øvrige deltagende tilbud.
De første to udviklingsfora:


6. juni 2018 kl. 11 .00 – 15.00: Hvad ser socialtilsynet af kvalitetsudvikling på børne- og
ungeområdet



16. juni 2018 kl. 11.00 – 15.00: Hvad ser socialtilsynet af kvalitetsudvikling på
socialpsykiatriområdet

Begge møder afholdes i Socialtilsyn Nords lokaler i Vrå, hvor vi serverer en sandwich til frokost. Deltagelse
er gratis.

Der er 20 pladser på hvert hold og tilmelding er som udgangspunkt først til mølle princippet.
Udgangspunktet er, at man kan deltage med én person pr. tilbud. Deltagere fra tilbud, som er godkendt til
den målgruppe, der er relevant for temaet vil dog have forrang for andre.
Frist for tilmelding er d. 14. maj 2018 og kan ske her.

Socialtilsyn Nord lancerer nyt logo
Vi er glade for at kunne præsentere Socialtilsyn Nords nye logo, som ses øverst på siden. Socialtilsynet har
ønsket at gøre udtrykket i logoet mere lyst og åbent end det tidligere, og vi håber I synes om det.
Det vil fremover være det nye logo, der kendetegner materiale fra Socialtilsyn Nord.

Årsrapport og årsregnskab
Det er ved at være tid for årsrapporter og årsregnskab for 2017.
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 socialtilsyn samt bekendtgørelse 1250 af 13.11.2017.
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 2017 skal være
udarbejdet med baggrund i tilbuddets faktiske forbrug af økonomiske ressourcer i 2017.
Socialtilsynet erindrer om, at der skal indsendes revisionsberetning for kommuners/regioners revision.
For både private og offentlige tilbud gælder, at årsrapporten for 2017 skal være udarbejdet og uploadet på
Tilbudsportalen senest den 1. maj 2018.

Socialstyrelsens årsrapport
Socialstyrelsen udgiver en gang årligt en rapport om de fem socialtilsyns virksomhed. Socialstyrelsens
årsrapport baserer sig dels på de fem socialtilsyns årsrapporter og dels på data fra socialtilsynene, som
Socialstyrelsen har indhentet ved hjælp af stikprøver, redegørelser og statistiske analyser. Socialstyrelsens
Årsrapport 2016 er nu offentliggjort og 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.

