December 2018

Nyt fra Socialtilsyn Nord til sociale tilbud
Kære alle,
Julen og det nye år nærmer sig med hastige skridt, og det er tid til at runde året af.
Socialtilsyn Nord har været på næsten 2000 anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg i
år. Det har været endnu et spændende år, og vi har sat pris på den måde, vi er
blevet taget imod på ved de mange tilsynsbesøg. Der har været mange faglige
dialoger, og vi oplever, at der er stor villighed til udvikling hos mange tilbud og
plejefamilier. Samtidig oplever vi også en vigtig gensidig respekt for de roller, vi
hver især har i forhold til at passe på vores udsatte børn, unge og voksne.
I 2018 har vi haft særligt fokus på, hvordan I
understøtter læring. Det har været spændende at
være i dialog med jer om, hvordan I hver især
arbejder med dette. I vores næste årsrapport vil I
kunne læse om, hvordan vi vurderer den generelle
kvalitet i forhold til læring, og hvilke anbefalinger vi
giver på baggrund af besøgene hos jer.
I 2019 vil vi have særligt fokus på selvstændighed og relationer. Vi ser frem til at
være i dialog med jer om, hvordan I arbejder med at understøtte børn, unge og
voksne til et liv med størst mulig selvstændighed og meningsfulde relationer.
På vegne af alle i Socialtilsyn Nord vil jeg gerne sige tak for et godt samarbejde i
2018 og ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår.
Med venlig hilsen
Sigrid Fleckner
Tilsynschef

Pressesag om det økonomiske tilsyn
Der kører lige nu en sag på DR, der relaterer sig til det økonomiske tilsyn, som
socialtilsynet fører. Vi har udtalt os i sagen, og I vil kunne læse DR’s spørgsmål og vores
svar i sin fulde længde på vores hjemmeside. Vi lægger alle spørgsmål og svar, vi får fra
pressen, på vores hjemmeside. Dette for at skabe åbenhed og synlighed om vores
arbejde. Læs mere her.

Eksisterende love der ændres 1. januar 2019
Lov om Social Service er ændret i forbindelse med vedtagelse af lov om bekæmpelse af
ungdomskriminalitet. Der er nu indsat en bestemmelse, som præciserer formålet med
indsatsen på opholdssteder og døgninstitutioner. Formålet lyder nu som følger;
opholdssteder og døgninstitutioner skal arbejde målrettet med at understøtte uddannelse,
beskæftigelse og forebyggelse af kriminalitet for de anbragte børn og unge.
Lov om røgfri miljøer er ændret, så det ikke længere er muligt at beslutte, at de unge på
sikrede institutioner må ryge på deres eget værelse eller i rygerum. De må fremadrettet
kun ryge udendørs.
Lov om socialtilsyn er ændret, så socialtilsynet har mulighed for at indhente relevante
oplysninger fra ungekriminalforsorgen i forbindelse med tilsyn på sikrede institutioner.
Lov om voksenansvar for anbragte unge er ændret. Fremadrettet skal de sikrede
institutioner have en skriftlig husorden, hvor der er mulighed for at fastsætte passende
reaktioner overfor barnet eller den unge, hvis reglerne ikke overholdes.
Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om nedsættelse eller fratagelse af de unges
lommepenge. Der skal overvåges indendørs og opsættes alarmer ved indgangen til de
anbragte børns værelser. Lederen skal politianmelde personfarlig kriminalitet, der har
fundet sted på den sikrede institution.

Ny lov der træder i kraft 1. januar 2019
Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Der oprettes et
Ungdomskriminalitetsnævn og en Ungekriminalforsorg. Ungdomskriminalitetsnævnet skal
fastlægge individuelle forbyggende indsatser for børn og unge. Nævnet har mulighed for at
anbringe de unge på tilbud, som socialtilsynet fører tilsyn med. Ungekriminalitetsforsorgen
skal sikre efterlevelsen af ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser.

Lukkedage hos Socialtilsyn Nord
Socialtilsyn Nord holder juleferie fra mandag den 24. december til onsdag morgen den 2.
januar 2019, hvor vi igen tager fat. I akutte sager, der ikke kan vente, kan afdelingsleder
Steffen Hjorth Sunesen kontaktes torsdag den 27. december fra 9-15 og fredag den 28.
december fra 9-12 på tlf. 41 22 69 34.

Whistleblow
Whistleblowtelefonen er lukket for telefoniske henvendelser den 24.-26. december og den
31. december til 1. januar. Whistleblowformularen kan dog anvendes i hele perioden. Læs
mere om whistleblowerordningen her.

Nyhedsbrevet kan tilmeldes her. Hvis ikke du ønsker at modtage nyhedsbreve fra os, kan du til enhver tid
afmelde dem her.

