Nyt fra Socialtilsyn Nord til sociale tilbud
Nye love
Flere nye love, der har en betydning for sociale tilbud, træder i kraft den 1. juli 2020. Lovene
handler om:
•

Fremover skal alle botilbud og opholdssteder indhente straffeattester på samtlige
medarbejdere i tilbuddet. Læs mere her.

•

Tilbud skal fremover bruge det digitale ansøgningsskema på Tilbudsportalen, når de
ansøger om at blive godkendt af socialtilsynet. Desuden skal alle indberetninger fremover
ske digitalt. Læs mere her.

•

Kvalitetsmodellens tematekst under temaerne Selvstændighed & relationer samt Sundhed
& trivsel, ændres, så brug af sociale medier indgår som et af flere forhold, som
socialtilsynet skal vurdere et tilbuds kvalitet på. Læs mere her.

•

Der indføres en lempelse i lov om socialtilsyn, der betyder, at fonde kan få godkendt
ændringer af formålsbestemmelsen i vedtægten, hvis en række betingelser i den nye
formålsbestemmelse er opfyldt. Læs mere her.

•

Socialtilsynet skal fra 1. juli godkende og føre tilsyn med tilbuddenes samlede indsats efter
serviceloven. Det betyder, at socialtilsynets tilsyn med sociale tilbud efter serviceloven
omfatter både bodelen og den øvrige indsats efter serviceloven, der ydes i tilbuddet. For
eksempel skal socialtilsynet fremover føre tilsyn med indsatser efter § 84, når denne er en
del af tilbuddet. I kan læse mere om lovændringen her.

Temadag om børn og unges brug af sociale medier
Hvordan kan man som professionel bedst muligt forstå børn og unges digitale univers og
understøtte deres trivsel og dannelse? Det kan I få mere viden om ved at deltage i temadagen,
som vi afholder den 1. oktober. Tilmeldingsfristen er den 15. august. Læs mere og tilmeld jer her

Fejl i udleverede opslag om whistleblowerordningen
På de plakater om whistleblowerordningen, som tilsynskonsulenterne har udleveret til jer med
henblik på at I kan hænge dem op i jeres tilbud, er der et link til whistleblower-formularen. Linket til
formularen virker ikke længere. Vi har rettet linket i vores nye plakater, som I finder her. Vi
opfordrer til, at I smider de gamle plakater ud og erstatter dem med denne.

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

