afklaring på dette, har socialtilsynet udarbejdet et notat, som henvender sig såvel til kommunerne og
private tilbud, der besvare en række af spørgsmålene. Læs mere her.

Socialtilsynene skal i 2016 gennemgå alle gældende dispensationer
I forbindelse med at Ankestyrelsen udsendte en ny principafgørelse, nr. 74-15 vedr. manglende
hjemmel til at socialtilsynene kan udstede dispensationer, udsendte vi en orienteringsskrive den
16.11.15 om dette. Det fremgik også af orienteringsskrivelsen, at Socialtilsyn Hovedstaden ikke ville
ændre i de dispensationssager vi allerede havde behandlet, men at det kun var fremadrettet at praksis
ville blive ændret.
Ankestyrelsen har dog i deres nyhedsbrev nr. 7 november/december 2015 skrevet, at socialtilsynene
skal gennemgå alle eksisterende sager med dispensationer med henblik på lovliggørelse af disse
sager. Det betyder, at vi uagtet vores udmelding i orienteringsskrivelsen om dispensationer, skal
gennemgå sagerne snarest. De tilbud og plejefamilier der fortsat har en dispensation må således
forvente, at vi tager kontakt til dem med henblik på en vurdering af lovliggørelse af den ændrede
ramme. Vi henviser til Ankestyrelsens nyhedsbrev af 27.11.2015

Nye indberetningsfelter på Tilbudsportalen
I forbindelse med opdatering af Tilbudsportalens indberetning i november, er der kommet nye
indberetningsfelter som tilbuddene skal udfylde. Det er bl.a. CVR nr., EAN nr., gyldighedsår for budget
– og flere. Husk at få udfyldt de nye felter således at jeres tilbud altid er synlig på Tilbudsportalen.
Det er tilbuddenes løbende ansvar at udfylde og opdatere alle felter på Tilbudsportalens
indberetningsdel, så tilbuddet altid er synligt. Socialtilsynet skal godkende de indberettede oplysninger,
og vi er særlig opmærksomme på, at få dem godkendt snarest efter I har indberettet.

Nyhedsbrevet er sendt ud til alle tilmeldte via vores hjemmeside, samt alle tilbud som socialtilsynet fører tilsyn med. Du kan
læse mere om Socialtilsyn Hovedstaden på vores hjemmeside http://socialtilsyn.frederiksberg.dk Du kan altid afmelde dig
nyhedsbrevet på vores hjemmeside.

Venlig hilsen
Socialtilsyn Hovedstaden
Frederiksberg Kommune
Smallegade 1
2000 Frederiksberg
Mobil:

+45 9133 3202

http://socialtilsyn.frederiksberg.dk
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