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Kære alle eksterne samarbejdspartnere

Nyhedsbrevets indhold:
• Årsrapport 2015
• Kommunemøder og møder med interesseorganisationer i 2016
• Orienteringsbrev om vedtagelse af L162 om voksenansvar for anbragte børn og
unge samt L163 om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om
folkeskolen (konsekvensændringer som følge af lov om voksenansvar for anbragte
børn og unge m.v.)
• Dispensationer, fravigelse af en meddelt godkendelse på nærmere bestemte betingelser eller inden for en nærmere bestemt periode
• Håndbog i resultatdokumentation og evaluering
• Nyt layout af tilsynsrapporter
• Tilkøb 2016
• Brug af sikker mail eller digital post

Årsrapport 2015

Socialtilsynets årsrapport 2015 tegner et billede af et område, som er i positiv udvikling.
Den samlede vurdering fra Socialtilsyn Øst er, at ønsket fra regeringens side, om et
kvalitetsløft er i en positiv udvikling, og at samarbejdsrelationerne mellem socialtilsynet, tilbuddene og kommunerne fortsat styrkes blandt andet ved kontinuerlig dialog.
”Det er signifikant, at både plejefamilier og børne- og ungetilbud i højere grad end
tidligere har modtaget handleplaner fra kommunerne, og at de fagprofessionelle kender målsætningerne. Dette er en positiv udvikling, der er sket, efter socialtilsynet kom
til. Der er også kommet en øget forståelse af magtanvendelsesbegrebet, og ikke
mindst gråzonerne heri. Det kan konstateres, at whistleblowordningen virker efter
hensigten, da det er Socialtilsyn Østs klare fornemmelse, at oplysninger, der ellers
ikke var kommet frem, nu bliver inkorporeret i tilsynspraksis,” fortæller Henriette
Lindberg.
Ifølge tilsynschef Henriette Lindberg, så er der dog også nogle områder, som, efter
socialtilsynets anbefalinger bør styrkes yderligere. Det drejer sig, blandt andet om:
• Tilbuddene sætter særlig fokus på en passende størrelse af medarbejderstab og en
realistisk budgettering i forhold til kompetenceudvikling
• Kommunerne arbejder med færre sagsbehandlingsskift af hensyn til stabiliteten i
anbringelsen
• Kommunerne fortsætter den positive udvikling i forhold til arbejdet med indsatsmål
for borgerne

Tilbuddene fortsætter den positive udvikling i forhold til at dokumentere og følge
op på magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen
Hele Årsrapport 2015 kan ses her: Socialtilsyn Østs årsrapport

•

Kommunemøder og møder med interesseorganisationer i 2016
Socialtilsyn Øst har planlagt samarbejdsmøder med kommunerne i Region Sjælland
(og Hjørring) i efteråret. Møderne er planlagt således:
Kommune

Dato

Næstved
Sorø
Kalundborg
Køge
Ringsted
Guldborgsund
Lolland
Slagelse
Region Sj.

16. september 2016
28. september 2016
30. september 2016
3. oktober 2016
3. oktober 2016
6. oktober 2016
6. oktober 2016
14. oktober 2016
14. oktober 2016

Kommune
Roskilde
Odsherred
Lejre
Hjørring
Greve
Vordingborg
Faxe
Stevns
Solrød

Dato
3. november 2016
9. november 2016
9. november 2016
11. november 2016
16. november 2016
16. november 2016
17. november 2016
17. november 2016
Ønsker ikke møde i 2016

Deltagere fra:
• Kommunerne forventes at være følgende: Direktører og/eller chefer/ledere af
leder for områder, der har samarbejde med socialtilsynet.
• Socialtilsyn Øst vil deltage med tilsynschef Henriette Lindberg og afdelingsleder
for staben, Tore Kargo.
Mødernes indhold:
• Gennemgang af status for den enkelte kommunes egne tilbud. Hvad ser socialtilsynet, som er særligt godt, og hvor er der udviklingsområder?
• Eventuelle aktuelle udfordringer i den enkelte kommune/region?
• Forhold som den enkelte kommune ønsker at drøfte med socialtilsynet.
• Gensidig erfaringsudveksling og oplevelser med afvikling af tilsyn i den enkelte
kommune.
Såfremt der er interesseorganisationer der ønsker samarbejdsmøde med Socialtilsyn Øst er dette muligt. Henvendelse bedes ske til socialtilsynost@holb.dk, att.: Tilsynschef Henriette Lindberg og afdelingsleder Tore Kargo.
Orienteringsbrev om vedtagelse af L162 om voksenansvar for anbragte børn
og unge samt L163 om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn
og lov om folkeskolen (konsekvensændringer som følge af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge m.v.)
Folketinget har den 31. maj 2016 vedtaget L162 om voksenansvar for anbragte børn
og unge (vedtaget ved lov nr. 619 af 8. juni 2016) samt L 163 om ændring af lov om
social service, lov om socialtilsyn og lov om folkeskolen (konsekvensændringer som
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følge af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge mv. og vedtaget ved lov nr.
647 af 8. juni 2016).
Social- og indenrigsministeriet har udsendt brev vedr. loven. Brevet kan ses her
Dispensationer, fravigelse af en meddelt godkendelse på nærmere bestemte
betingelser eller inden for en nærmere bestemt periode
Der er pr. 1. juli 2016 foretaget en ændring i lov om socialtilsyn, der giver socialtilsynet mulighed for at give et tilbud eller plejefamilier en dispensation i forhold til den
eksisterende godkendelse.
Dispensation er kendetegnet ved at det er en afgrænset afvigelse fra tilbuddets / plejefamiliens eksisterende godkendelse.
Årsagen til, at tilbuddene/plejefamilierne ansøger om dispensation, er hovedsageligt
begrundet i alder, pladser og evt. målgruppe.
Ansøgningen kan ligeledes være begrundet i ændring af de fysiske rammer, f.eks. ved
renovering og forbedring/vedligeholdelse.
En dispensation er kendetegnet ved at være tidsbegrænset i modsætning til ”en væsentlig ændring”, som er permanent eller længerevarende. Der er også forskel på,
hvor stor en fravigelse, der er tale om – i nogle tilfælde vil fravigelsen af godkendelsen være så stor, at det ikke kan anses for bare at være en fravigelse, men i stedet er
en ændring af godkendelsesgrundlaget
Anmodning om dispensation skal ske skriftligt (digitalt) til Socialtilsyn Øst og gerne
direkte til den tilsynskonsulent tilbuddet / plejefamilien kender.
Håndbog i resultatdokumentation og evaluering
Socialstyrelsen har udarbejdet en Ny håndbog i resultatdokumentation og evaluering.
Håndbogen indeholder vejledning og værktøjer, der kan understøtte den faglige læring og arbejdet med at dokumentere og evaluere indsatserne for borgerne.
Socialtilsyn Øst er i dialog med Socialstyrelsen for at afvikle en temadag om resultatdokumentation. Information om dagen vil komme i en nyhed via vores hjemmeside,
socialtilsynost.dk. Tilmelding vil ligeledes komme til at ske via denne.
Nyt layout af tilsynsrapporter
Der er på nuværende tidspunkt ved at blive udviklet et nyt design af tilsynsrapporten
med et layout, der sigter mod at sikre læsevenligheden.
Det nye design bygger på et mere nutidigt layout, hvilket betyder en overskuelig opbygning, med bl.a. en tydeligere opdeling mellem afsnittene og ændret papirretning
fra stående til liggende.
Tilsynsrapporten forventes at være klar til ibrugtagning inden udgangen af 2016.
Tilkøb 2016
Socialtilsyn Øst tilbyder en række tilkøbsydelser. Vores katalog kan ses her: Tilkøbsydelser
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Såfremt der er behov for andre tilkøb, undervisning, oplæg mm., er alle velkomne til
at kontakte os via socialtilsynost@holb.dk

Brug af sikker mail eller digital post

Socialtilsynet oplever ofte, at såvel plejefamilier som sociale tilbud, advokater og revisorer, benytter almindelig (ukrypteret) mail til at sende dokumenter til socialtilsynet.
For at forebygge, at oplysninger falder i hænderne på uvedkommende og bliver misbrugt, gør Socialtilsyn Øst opmærksom på, at når der sendes personfølsomme oplysninger, herunder personnumre, så skal der benyttes krypteret mail.
Krypteret mail kan sendes på følgende måder:
• Brug sikker mail, hvis du har en sådan – send til siksocost@holb.dk
• Brug digital post via borger.dk, hvis du er plejefamilie.
• Brug digital post via virk.dk, hvis du har et socialt tilbud.
I ønskes alle en god sommer
Med venlig hilsen
Socialtilsyn Øst
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