21. december 2016

Informationsbrev fra Socialtilsyn Hovedstaden
1) Større lovændringer træder i kraft pr. 1. januar 2017
2) Fokus for tilsynet i 2017 på voksen, børne- og plejefamilieområdet

Til alle tilbud og plejefamilier
Til kommunerne i Region Hovedstaden, Holbæk Kommune og Region Hovedstaden
Til alle tilmeldte til Socialtilsyn Hovedstadens nyhedsbrev

Større lovændringer træder i kraft pr. 1. januar 2017
På baggrund af midtvejsevalueringen af tilsynsreformen vedtog folketinget den 6. december 2016 en
række ændringer i Lov om Socialtilsyn. Ændringerne vedrører blandt andet følgende:


Botilbudslignende tilbud etableret i lejeboliger er nu omfattet af lov om socialtilsyn



Ændringer i det økonomiske tilsyn



Ændringer i kvalitetsmodellen



Ændringer i whistleblower ordningen mv.

Læs om alle de enkelte ændringer i loven samt bekendtgørelsen på Socialtilsyn Hovedstadens hjemmeside

Lovændringerne får blandt andet følgende betydning for tilsynsbesøg i 2017 på tilbudsområdet


Temaet ”økonomi” udgår som et selvstændigt tema med kriterier/indikatorer i kvalitetsmodellen.
Socialtilsynene skal dog fortsat føre et økonomisk tilsyn med tilbuddenes økonomi. Tilsynet indebærer fortsat en vurdering af tre forhold: 1) økonomisk bæredygtighed, 2) økonomisk gennemsigtighed, 3) og om tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til
prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe.



Afrapporteringen af det økonomiske tilsyn vil fortsat ske i tilsynsrapporter, men økonomi vil ikke
længere være en del af spindelvævet. Økonomi afrapporteres derfor i et selvstændigt afsnit til slut
i rapporterne.



Der kommer et nyt tema i kvalitetsmodellen: ”Sundhed og Trivsel” Dette tema vil være i fokus i alle
tilsyn i 2017 med henblik på at få beskrevet og vurderet tilbuddene i forhold til det nye tema. Socialtilsyn Hovedstaden har således øget fokus på borgernes trivsel og borgerinddragelse i 2017.



Botilbudslignende botilbud, hvor boligerne reguleres efter lejeloven skal have tilsyn ved Socialtilsyn Hovedstaden. Det betyder, i forhold til de tilbud, hvor Socialtilsyn Hovedstaden ikke allerede
har ført tilsynet, at sagen skal overdrages til Socialtilsyn Hovedstaden. Kommunerne skal derfor
være opmærksomme på om de selv driver disse tilbud eller er bekendt med tilbud beliggende i
deres kommune, hvor socialtilsynet ikke allerede føre tilsynet.

Lovændringerne får blandt andet følgende betydning for tilsynsbesøg i 2017 på plejefamilieområdet:


Temaet ”økonomi” udgår som et selvstændigt tema med kriterier/indikatorer i kvalitetsmodellen.
Socialtilsynene skal dog fortsat føre et økonomisk tilsyn med plejefamilierne. Socialtilsynet skal
således fortsat vurdere om plejefamiliens økonomiske forhold muliggør, at der leveres en tilstrækkelig kvalitet til plejebarnet.



Afrapporteringen af det økonomiske tilsyn vil fortsat ske i tilsynsrapporter, men økonomi vil ikke
længere være en del af spindelvævet. Økonomi afrapporteres derfor i et selvstændigt afsnit til slut
i rapporterne.



Der kommer et nyt tema i kvalitetsmodellen: ”Sundhed og Trivsel” Dette tema vil være i fokus i alle
tilsyn i plejefamilier i 2017 med henblik på at få beskrevet og vurderet plejefamilierne i forhold til
det nye tema. Socialtilsyn Hovedstaden har således øget fokus på borgernes trivsel og borgerinddragelse i 2017.

Ny bekendtgørelse om socialtilsyn er udarbejdet
Samtidig med ændringerne af Lov om Socialtilsyn er en ændring af bekendtgørelse om Socialtilsyn udarbejdet. Reglerne for blandt andet det økonomiske tilsyn fra budget 2018 vil blandt andet fremgå af den nye
bekendtgørelse.
Ny vejledning om socialtilsyn er på vej
På baggrund af lovændringerne forventer Socialtilsyn Hovedstaden desuden, at der kommer en ny vejledning til lov om socialtilsyn i starten af 2017.

Særlig fokus i socialtilsynet i 2017 – borgerperspektiv og udviklingsmuligheder
Det nye tema i kvalitetsmodellen ”Sundhed og Trivsel” vil som nævnt være i fokus i alle tilsyn i 2017. Det
betyder, at Socialtilsyn Hovedstaden i 2017 har et særligt fokus på borgerne, deres trivsel og at inddrage
borgerperspektivet i vurderingen af tilbud og plejefamiliers kvalitet.
Socialtilsyn Hovedstaden ønsker desuden at sætte yderligere fokus på udviklingsmuligheder i tilbud og
plejefamilier, hvorfor der i 2017 ligeledes vil være særlig fokus på udviklingsmuligheder, og i nogen tilfælde
at inddrage tilbud og plejefamilier i formuleringen af hvilke udviklingsmuligheder der er.
Indenfor de enkelte målgrupper for tilsyn har Socialtilsyn Hovedstaden der udover formuleret følgende
fokus områder:
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Handicapområdet, særlig fokus i 2017:


Selvbestemmelse vs. omsorgsret



Metodeudvikling: Inddragelse af borgerne i tilsynsbesøgene. Hvordan sikres borgenes stemme?



Udfordringer i forhold til udviklingshæmmede borgeres sundhed



Samarbejde med tilbud om formulering af udviklingspunkter

Psykiatri- og misbrugsområdet, særlig fokus i 2017


Alkoholområdet



Koordinerende indsats- og behandlingsplaner



Ensomhed og social isolation hos borgene



Samarbejde med tilbud om formulering af udviklingspunkter

Børne- og ungeområdet, særlig fokus i 2017:


Tilbuddenes implementering af lov om voksenansvar og herunder på forvaltningen af børnenes
selv- og medbestemmelse.



Vi vil endvidere have særligt fokus på at formulere udviklingspotentiale for det enkelte tilbud.

Plejefamilieområdet, særlig fokus i 2017:


Plejefamiliesektionen vil have fokus på Implementering af lov om voksenansvar. Plejefamilierne
vil blive informeret om den nye lov og betydningen for dem. Det vil desuden indgå som et element
i vores grundkurser til nye plejefamilier.



Plejefamiliesektionen vil have fokus på plejefamiliernes ret og pligt til deltagelse i efteruddannelse
og supervision. Fokusområdet er valgt, fordi Ankestyrelsen er ved at udarbejde rapport om plejefamiliernes uddannelsesniveau. Det er desuden valgt, fordi der er et stort behov for og efterspørgsel på plejefamilier der har erfaring og viden, så de kan rumme plejebørn og forældresamarbejde
med høj belastning. Det er målet, at der i årsrapporten for 2017 kan afrapporteres i hvor høj grad
den supervision og efteruddannelse plejefamilierne modtager opkvalificerer dem til de opgaver de
løser.



Vi vil i 2017 i hele Socialtilsyn Hovedstaden have fokus på, i samarbejde med plejefamilierne at
formulere udviklingspunkter i forhold til at hæve kvaliteten. Tilsynskonsulenterne vil være opmærksomme på sammen med plejefamilien at drøfte på hvilke områder de med fordel kan arbejde på
at løfte kvaliteten.

Socialtilsyn Hovedstaden ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår og ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2017.
Med venlig hilsen

Mie Andresen
Chef for Socialtilsyn Hovedstaden
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