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Endelige takster for 2016
Socialtilsyn Hovedstaden udsender den 6. oktober 2015 brev om takster og objektiv
finanisering for 2016. Taksterne og den objektiv finansiering er uændret i forhold til
2015. Læs mere her

Kommunerunde
For tredje år i træk tager Socialtilsyn Hovedstaden på kommunerunde og mødes med de forskellige kommunale ledere på det specialiserede socialområde. Det er bl.a. tilsynschef Mie
Andresen, som tager rundt til de 29 kommuner og Region Hovedstaden. Kommunerunderne
er møntet på de kommunale tilbud. De private tilbud indbydes til fællesmøde den 18. november og til temamødet om resultat og dokumentation 20. november, der er for alle interesserede.
Kommunerunderne er et vigtigt dialogredskab imellem kommunerne og Socialtilsyn Hovedstaden. Vi modtager her vigtig feedback om de kommunale tilbuds erfaring med vores tilsynsbesøg, rapporterne og det generelle samarbejde med socialtilsynet. Dialogen er derfor
vigtig, og den feedback vi får på kommunerunderne, er essentiel for socialtilsynets videre
udvikling og tilrettelæggelse af arbejdet.
Møderne er således planlagt:
September

Albertslund, Brøndby, Gribskov, Helsingør, Herlev, Hvidovre, Hørsholm, Rødovre

Oktober

Allerød, Ballerup, Bornholm, Egedal, Frederikssund, Glostrup, Holbæk, Region Hovedstaden

November

Furesø, Halsnæs, Hillerød, København (voksenområdet), Lyngby-Taarbæk, Rudersdal,

December

Dragør, Gladsaxe, Ishøj/Vallensbæk, København (børneområdet)

Januar

Høje-Taastrup, Fredensborg, Gentofte
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Budgetskema for 2016 offentliggjort
Et nyt og forbedret budgetskema for 2016 for private tilbud og offentlige tilbud kan hentes på Tilbudsportalen. Det nye budgetskema indeholder som noget nyt en udbygget
guide, som skal lette brugen af budgetskemaet for tilbuddene.
Tilbud, som allerede har benyttet og evt. indsendt budget for 2016 på det tidligere skema, behøver ikke anvende det nye budgetskema. Tilbud som endnu ikke har påbegyndt
arbejdet bør anvende det nye budgetskema. Læs mere her.

1.532 tilsynsbesøg
Socialtilsynet har indtil nu være på over 1.500 tilsynsbesøg i 2015 - både anmeldte og
uanmeldte. Vores forvetning er, at inden året er omme, har vi været på næsten 1900
besøg i 29 kommuner og i regionen.
Opgaven i 2014-2015 har været at regodkende alle eksisterende tilbud og plejefamilier,
og den opgave er vi godt på vej i mål med.
Vores portefølje ænder sig dagligt, idet det
specialiserede socialområde er omfattende
og foranderligt. Tilbud bliver omlagt til
afdelinger, plejefamilier og tilbud ophører,
og nye tilbud og plejefamilier godkendes.
Med udgangen af september ser vores
portefølje således ud:

Antal tilbud
Tilbud voksenområdet

389

Tilbud børneområdet

145

Plejefamilier

953
I alt

1487

Socialtilsynet inviterer:
Aktiviteter i efteråret 2015
Hvert år inviterer socialtilsynet til forskellige forums og fællesmøder. For det sidste
kvartal i 2015, har vi planlagt tre aktiviteter for forskellige målgrupper. Vi sender
invitationer ud, men ellers hold øje med vores hjemmeside.




2/11 – Orienteringsmøde for pårørende, brugere af tilbud og andre interesserede.
18/11 – Fællesmøde for private driftsherrer
20/11 – Temamøde for tilbud: Resultat og dokumentation
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Fællesmøde afholdt for plejefamilier
Den 21. september 2015 havde Socialtilsyn Hovedstaden inviteret til fællesmøde for alle
plejefamilier som modtager tilsyn af Socialtilsyn Hovedstaden.
Formålet var ikke kun at orientere om socialtilsynets status, årsrapport, kurser mv., men
også at tilbyde plejefamilierne et overblik over det sociale område, de alle arbejder
indenfor og med. Hvor mange plejefamilier er der egentligt, hvem ansøger om at blive
plejefamilier, hvor mange godkender socialtilsynet, hvilke emner og problemstillinger
optager socialtilsynet lige nu? osv.osv.

Det var det andet fællesmøde vi har afholdt for plejefamilier. Vores sektionsleder for
plejefamilier, et par tilsynskonsulenter samt ca. 80. plejeforældre deltog. Download de
forskellige oplæg her.

Tilsynskonsulenter bliver klædt på til økonomisk tilsyn

For at styrke de fælles kompetencer i den økonomiske del af tilsynsopgaven har socialtilsynets konsulenter deltaget i en række læringsdage på Center for offentlig kompetenceudvikling (COK). Det handler om at sikre, at konsulenterne føler sig klædt på til opgaven,
og besidder de nødvendige kompetencer til at føre økonomiske tilsyn i kombination med
det socialfaglige tilsyn. Læs mere her.

______________________________
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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