Nyt fra Socialtilsyn Nord til sociale tilbud
Tilbuddenes årsrapport 2020 til Tilbudsportalen
Tilbuddenes årsrapport, med nøgletal for 2020, skal uploades til Tilbudsportalen inden 1. maj
2021.
Nærmere oplysninger om krav til tilbuddenes årsrapporter fremgår af § 20 i ”Bekendtgørelsen om
socialtilsyn”, der kan læses her.

Årsregnskaber 2020
Private tilbud skal indsende et revideret årsregnskab med revisionsprotokollat til Socialtilsyn Nord.
Indsendelsen skal ske umiddelbart efter revisionens afslutning og gerne samtidigt med
årsrapporten 1. maj 2021. Dette fremgår af § 29 i ”Bekendtgørelsen om socialtilsyn”, der kan læses
her.
Nærmere oplysninger om regnskabernes og revisionsprotokollaternes form og indhold, fremgår af
”Bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud, foreninger og private virksomheder
omfattet af lov om socialtilsyn”. Læs denne her.

Vejledning til forebyggelse af smittespredning på samværs-, aktivitets- og
beskæftigelsestilbud
Socialstyrelsen har samlet op på eksisterende anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om
forebyggelse af coronasmitte på samværs-, aktivitets- og beskæftigelsestilbud og indarbejdet disse
i en vejledning. Hensigten er, at vejledningen på den måde kan udgøre et enkelt og oversigtsbart
redskab til de enkelte tilbud. Læs mere og find vejledning her.

Angivelse af supplerende adresser på Tilbudsportalen
Det er nu muligt at angive supplerende adresser på Tilbudsportalen. Fanen hedder "Adresser".
På baggrund af den nye mulighed for at angive supplerende adresser skal tilbud sikre sig, at alle
supplerende adresser er indberettet korrekt. Indberetningen af de supplerende adresser skal ske
straks. Dette følger af § 8, stk. 3 i ”Bekendtgørelse om Tilbudsportalen”. Læs denne her.

Indberetningsskemaer for magtanvendelser
Magtanvendelser skal indberettes på de indberetningsskemaer, som findes på Socialstyrelsens
hjemmeside.
Det følger, af § 11, stk. 1 i ”Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i
selvbestemmelsesretten over for voksne” samt § 22, stk. 1 i ”Bekendtgørelse om voksenansvar for
anbragte børn og unge”, at det er disse skemaer, der skal anvendes.
Skemaerne til indberetning af magtanvendelser på voksenområdet kan ses her.
Skemaerne til indberetning af magtanvendelser på børneområdet kan ses her.

