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Nyt fra Socialtilsyn Nord til sociale tilbud
Årsrapport om tilbud og plejefamiliers kvalitet
Socialtilsyn Nords Årsrapport 2017 er nu offentliggjort og kan læses her.
I rapporten er den generelle kvalitet af tilbud og plejefamilier belyst, og derudover er der et
særligt fokus på forebyggelse af overgreb og på alkoholbehandlingstilbud. Rapporten
indeholder også data om socialtilsynets drift.
Overordnet konkluderes det, at den generelle kvalitet i både tilbud og plejefamilier er god.
Derudover indeholder rapporten konkrete anbefalinger til, hvordan der kan arbejdes
yderligere med at styrke kvaliteten. 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.

Ny principafgørelse fra Ankestyrelsen
Ankestyrelsen offentliggør visse afgørelser som principafgørelser. En principafgørelse er
en retskilde, som blandt andre socialtilsynene skal anvende ved afgørelser i tilsvarende
sager.
Ankestyrelsen har for nylig truffet en principafgørelse om selvbestemmelsesret, husorden
og videoovervågning på kvindekrisecentre jf. servicelovens § 109.
Afgørelsen slår fast, at et tilbud kan have generelle regler, som er nødvendige for, at
institutionen kan fungere efter sit formål (anstaltsanordning). Reglerne må ikke være mere
indgribende, end det er nødvendigt for at få tilbuddet til at fungere.
Afgørelsen kan læses her

Kursus i værgemålsreglerne
Socialtilsyn Nord tilbyder igen kursus om værgemålsreglerne. På kurset vil reglerne om
almindelige værgemål, øvrige værgemålstyper og andre muligheder for repræsentation

blive gennemgået. Derudover fortæller en professionel værge om, hvordan hun varetager
sin opgave og hvilke forventninger hun har til samarbejdet med botilbuddet.
Målgruppen for kurset er ledere og medarbejdere på botilbud.
Kurset afholdes i Idrætscenter Vendsyssel onsdag den 31. oktober 2018 fra kl. 10:00 til
15:00 inklusiv pauser. Der skal være minimum 20 tilmeldte, for at kurset bliver afholdt, og
der kan maksimum deltage 40.
Program følger senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

God sommer og åbningstider
Sommerferien nærmer sig, 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 28-29-30-31, 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.

