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Folkemøde på Bornholm
”Tillid er godt – Socialtilsyn er bedre” var et af temaerne for socialtilsynenes
indlæg til 2015 Folkemødet på Bornholm den 12. og 13. juni 2015.
Socialtilsynet blev oprettet for 1,5 år siden og koster ca. 250 millioner kroner årligt. Har det givet
bedre kvalitet i botilbuddene? Kan man i det hele taget måle kvalitet i det pædagogiske arbejde?
Hvad får vi for de penge? Kunne pengene være brugt bedre ude i kommunerne?
Det blev diskuteret af paneldeltagerne, som bl.a. bestod af to tilsynschefer, repræsentanter fra LOS,
Socialpædagogerne, Landsforeningen SIND samt LEV. Læs mere på vores hjemmeside.
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Status på 1. kvartal
Socialtilsyn Hovedstaden har nået vores ønskede kvartalsmål for 1. kvartal i 2015. For hele 2015, har
Socialtilsyn Hovedstaden estimeret med 1.723 tilsyn, primært som regodkendelser.

I alt
Regodkendelser
Driftsorienterede
Nygodkendelser

Mål for antal
tilsyn 1. kvartal
339
226
82
31

Antal tilsyns pr.
31. marts 2015
378
232
108
38

Alle tilbud og plejefamilier skal regodkendes inden udgangen af 2015. I 2014 nåede socialtilsynet at
regodkende ca. 26 pct. af vores tilbud og plejefamilier, hvorfor regodkendelse af de resterende tilbud
vil være en prioriterede opgave i 2015.

__________________________________

Invitation til fællesmøde med
kommuner og regionen den 24. juni 2015
Socialtilsyn Hovedstaden inviterer vores kommunale og regionale samarbejdspartnere til fællesmøde
på Frederiksberg den 24. juni kl. 9-12. Mødet afholdes på Frederiksberg Ungdomsskole.
På fællesmødet bliver det erfaringsudveksling som er i højsæde – hvad er lykkes i forhold til tilsyn og
hvad er vigtigt at holde fokus på fremadrettet. Vi inviterer deltagerne til en fælles drøftelse såvel som
fremlæggelse af status på vores første år i drift som socialtilsyn. Det sidste sker ved en præsentation
af Socialtilsyn Hovedstadens årsrapport 2014.
Se hele programmet og tilmeld på via vores hjemmeside [klik her].

__________________________________

Husk at sende ansøgning om nygodkendelse i god tid
Socialtilsyn modtager mange henvendelser om nygodkendelser af tilbud både fra private og kommunale driftsherre. Det er vigtigt som kommende driftsherre at vide, at socialtilsynet skal godkende nye
tilbud førend disse kan tages i brug, og dermed før borgere kan flytte ind i tilbuddet. Ofte er driftsherre dog meget sent ude med deres ansøgning, hvilket betyder at det kan være svært for Socialtilsynet at nå at godkende et nyt tilbud til den ønskede startdato.
Nyansøgere skal derfor være opmærksomme på, at Socialtilsynet har min. 3 måneders sagsbehandlingstid for nygodkendelser og dette kun, hvis alle oplysninger som skal bruge i processen er tilstede.
Beregn derfor god tid i forbindelse med en nygodkendelse.
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Vejledning om socialtilsyn
Den 30. april 2015 kom den længe ventede vejledning om socialtilsyn. Det har alle fem socialtilsyn
set frem til. Der arbejdes nu på at påse, at vores praksis også følger vejledningen og mindre justeringer i forhold til måden vi arbejder på kan forekomme.
Læs vejledning på retsinformation.

__________________________________

Alle kommuner skal fra 1. juli 2015 tilbyde sine borgere
anonym ambulant stofmisbrugsbehandling.
Med en ny bestemmelse i Servicelovens § 101a vedr. anonym ambulant stofmisbrugsbehandling, skal
alle kommuner kunne tilbyde deres borgere denne behandling. Socialtilsynet skal føre tilsyn med
tilbuddene samt godkende nye tilbud inden det kan indgå i den kommunale forsyningsforpligtelse.
Anonym ambulant stofbehandling er ifølge loven, designet til borgere uden andre psykiske eller sociale problemer end stofmisbrug. Det er borgere i arbejde eller i uddannelse eller med tæt tilknytning
til dette.
Læs mere på socialtilsynets hjemmeside om, hvad det kommer til at betyde for jeres kommune.

__________________________________

Du kan læse mere om Socialtilsyn Hovedstaden på vores hjemmeside
http://socialtilsyn.frederiksberg.dk Du kan altid afmelde dig nyhedsbrevet på vores hjemmeside.
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