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Nyt fra Socialtilsyn Nord til sociale tilbud
Ansvaret for at overholde godkendelsen påhviler tilbuddets
ledelse
Socialtilsyn Nord oplever til tider, at tilbud handler udenfor deres godkendelse. Det kan for
eksempel være ved at indskrive borgere, som ikke hører til målgruppen, skrive flere ind
end man er godkendt til eller ved at etablere særforanstaltninger for borgere, som flyttes til
andre adresser, fx et sommerhus.
Derfor vil vi gøre opmærksom på, at det altid er tilbuddets ledelse, der har ansvaret for, at
tilbuddet overholder deres godkendelse. Det gælder uanset, om tilbuddet er offentligt eller
privat, samt hvordan tilbuddet er organiseret. Ønsker tilbuddet ændringer, fx nye
målgrupper eller flere borgere end man er godkendt til, skal der søges om en ændring af
godkendelsen. Der kan læses mere om ændringer af godkendelser her

Ombudsmandens rapport om de socialpsykiatriske botilbud
Ombudsmanden har udgivet en temarapport om sikkerhed for beboere på botilbud og
sektorovergange. Læs rapporten og ombudsmandens anbefalinger her.

Frequent Asked Quistions (FAQ) kan nu læses på
hjemmesiden
Socialtilsyn Nord oplever ofte, at det kan være komplekst for myndigheder, politikere,
presse, almindelige borgere med flere at forstå, hvilke arbejdsopgaver socialtilsynet
varetager. Det har vi forsøgt at imødekomme ved at udarbejde en række Frequent Asked
Quistions til vores hjemmeside. Vi håber, at de kan medvirke til at skabe en øget
forståelse og indsigt i vores arbejdsområde. https://socialtilsynnord.hjoerring.dk/om-os/faq/

Foreløbige takster for 2019
På hjemmesiden er de foreløbige tilsynstakster for 2019 nu offentliggjort. Der tages dog
forbehold for byrådets godkendelse. Taksterne kan ses her.

Indsendelse af budgetter til godkendelse
Fristen for indsendelse af budgetterne for tilbuddets drift i 2019 er for private tilbud 1.
oktober og for offentlige tilbud 15. november.
Efter Socialtilsyn Nord har behandlet og godkendt budgettet, modtager tilbuddet en
særskilt godkendelsesskrivelse via digital post samt en mail fra Tilbudsportalen. Vi
kontakter jer, hvis budgettet ikke umiddelbart kan godkendes, for eksempel på grund af
manglende oplysninger eller hvis godkendelsen afventer yderligere forhold.
Der er mulighed for at henvende sig med spørgsmål vedrørende ovenstående til
økonomisk konsulent Martin Madsen på telefonnummer 72 33 69 42 eller økonomisk
konsulent Niels Lysdal Nielsen på telefonnummer 72 33 69 41.

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.

