
 

 

 

 

 

Re-godkendelse af aflastningstilbuddet på Torvevej 31. 

Aflastningstilbuddet Torvevej er et tilbud etableret i henhold til Service-

lovens § 107 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn 

om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet har ansøgt om blive re-godkendt 

hos Socialtilsyn Hovedstaden. 

 

Afgørelse 

Socialtilsyn Hovedstaden har truffet beslutning om at godkende Torvevej  

Tilbuddet er godkendt til 10 aflastningspladser til voksne inden for følgende 

målgrupper, jævnfør Lov om Social service § 107 (§ 108):   

 

Målgruppe 

 Fysisk og psykisk udviklingshæmmede 

 Udviklingshæmmede 

 Senhjerneskadede 

 

Fysiske rammer 

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at de fysiske rammer er egnet til målgrup-

pen, og at tilbuddet er indrettet således, at borgernes har mulighed for at træk-

ke sig tilbage til eget værelse, og samtidig kan have glæde af fællesskabet. 

Ligesom de fysiske rammer, kan imødekomme forskellige borgeres særlige 

behov. 

 

Personalenormering 

1 pædagogisk uddannet leder 

23 medarbejdere med uddannelse eller erfaring indenfor det pædagogiske felt 

og det sundhedsfaglige område. 

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i 

forhold til målgruppen.  

 

Begrundelse  

Afgørelsen er truffet på baggrund af anmeldt tilsyn 13 marts 2014, kl. 

13-16, på baggrund af oplysninger på Tilbudsportalen samt de oplysnin-

ger, som socialtilsynet har fået tilsendt i forbindelse med ansøgningen 

om re-godkendelse. 

 

Socialtilsynet vurdere, at tilbuddet ud fra en samlet vurdering af de aktuelle 

faglige, økonomiske og organisatoriske forudsætninger opfylder de indikatorer 
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og kriterier, der fremgår af kvalitetsmodellen.  

Vi har særlig lagt vægt på, at tilbuddet har den fornødne kvalitet i indsatsen inden for følgende 7 te-

maer  i § 6 i lov om socialtilsyn: 

 

1. Uddannelse og beskæftigelse 

2. Selvstændighed og relationer 

3. Målgrupper, metoder og resultater 

4. Organisation og ledelse 

5. Kompetencer 

6. Økonomi 

7. Fysiske rammer 

 

 

Faktuelle rettelser i rapporten 

 

Tilsynsrapporten har i perioden den 27 juni 2014 og 6 uger frem været i faktuel høring. Der er den 22 juli 

2014 fremkommet følgende rettelser fra tilbuddet,som Socialtilsynet har taget til efterretning og indarbejdet 

i den endelige rapport. 

 

- Side 10, organisation og ledelse< Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse>: Der er 1 overordnet 

leder og 3 daglige ledere med hver deres funktionsområde (1 har medarbejderorganisering og fra-

vær, 1 har arbejdsmiljø og kompetenceudvikling og 1 har pædagogik og fag) 

 

- Side 10, Organisation og ledelse <Tilbuddets daglige drift varetages kompetent>: Personalegrup-

pen er sammensat af pædagoger, omsorgsmedhjælpere og social og sundhedsassistenter.  

 

 

 

Resultat af partshøring 

Tilsynsrapporten har været sendt i faktuel høring og de medsendte rettelser, er indskrevet i den ende-

lige tilsynsrapport. 

 

Oplysningspligt 

Tilbuddet er forpligtet til af egen drift at give socialtilsynet oplysninger om væsentlige ændringer i 

forhold til godkendelsesgrundlaget, jf. § 12, stk. 2 i lov om socialtilsyn. Tilbuddet er desuden forpligtet 

til at indsende budget inden 1. oktober og regnskab til Socialtilsyn Hovedstaden inden 1. maj, jf. §§ 

12, stk. 3 og 14, stk. 3 i bekendtgørelse om socialtilsyn og § 16 stk. 1 i lov om socialtilsyn. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lovhenvisning: 

Lov nr. 608 af 12. juni 2013 om socialtilsyn §§ 5, stk. 1, 4, stk. 1. nr. 2, § 6 og §§ 12 og 14. 

Lov om Social service nr 254 af 20.03.2014, §§ 1,81 og 107. 

Kopier af de henviste §’er sat ind nederst i dette brev. 

Tilsynsrapport vedlægges. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Susanne Hellstrøm 

Tilsynskonsulent 

 

 

Lov om Social Service af  LBK nr 254 af 20/03/2014 

1. Formålet med denne lov er 

1) at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer, 
2) at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte, og 
3) at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige so-
ciale problemer. 

Stk. 2. Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig 
selv  eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. 

Stk. 3. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjæl-
pen tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons 
behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Afgørelse efter loven træffes på 
baggrund af faglige og økonomiske hensyn.

1)
 

 

81. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en særlig indsats til voksne med nedsat fysisk eller psy-
kisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Formålet med indsatsen er 

1) at forebygge, at problemerne for den enkelte forværres, 
2) at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder, 
3) at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om sam-
vær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje og 
4) at yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige 
behov i egen bolig, herunder i botilbud efter lov om almene boliger m.v. eller i botilbud efter 
denne lov. 

§ 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på 
grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har 
behov for det. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158071#Par1_Stk3_Not1


 

1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for om-
fattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har be-
hov for særlig behandlingsmæssig støtte, og 
2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der 
har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare 
sig uden støtte. 

Lov om Socialtilsyn – lov nr 608 af 12.06.2013 

Anvendelsesområde 

§ 4. Socialtilsynet godkender og fører driftsorienteret tilsyn med følgende sociale tilbud: 

1) Plejefamilier og kommunale plejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om social service. 
2) Døgntilbud efter § 66, stk. 1, nr. 5 og 6, og §§ 107-110 i lov om social service samt stofmis-
brugsbehandlingstilbud efter § 101 i lov om social service. 
3) Tilbud i form af hjælp og støtte efter §§ 83-87, 97, 98 og 102 i lov om social service, når 
a) tilbuddet leveres til beboere i plejeboliger eller lignende boligformer efter andre bestemmel-
ser end nævnt i nr. 2, hvor borgeren er visiteret af kommunalbestyrelsen til ophold i boligen, 
dog ikke friplejeboliger, 
b) hjælpen udgår fra servicearealer knyttet til boligerne og ydes af et fast ansat personale, 
c) tilbuddet til beboerne omfatter i væsentligt omfang støtte efter § 85 i lov om social service og 
d) tilbuddets målgruppe er personer, der har ophold i boligen på grund af nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 

Stk. 2. Socialtilsynet træffer afgørelse om, hvorvidt det konkrete tilbud er omfattet af godkendel-
se og driftsorienteret tilsyn efter stk. 1, nr. 3, eller af tilsyn efter § 151 i lov om social service. 

 

§ 5. Socialtilsynet træffer efter ansøgning afgørelse om godkendelse som generelt egnet af so-
ciale tilbud m.v., jf. § 4, på baggrund af en vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betin-
gelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18. 

Stk. 2. Godkendelse efter stk. 1 er en betingelse for, at tilbuddet kan indgå i den kommunale 
forsyning, jf. § 4, stk. 3, i lov om social service. 

Stk. 3. Socialtilsynet kan, når særlige grunde taler for det, træffe afgørelse om, at ikkegodkendte 
tilbud, som kommunalbestyrelsen i akutsituationer har visiteret borgere til i en periode på op til 3 
uger, jf. § 4, stk. 4, i lov om social service, kan anvendes i yderligere 3 uger. 

Stk. 4. Socialtilsynet kan i forbindelse med godkendelsen efter stk. 1 fastsætte vilkår, hvis opfyl-
delse er en betingelse for fortsat godkendelse. Socialtilsynet kan knytte frister til et vilkår. 

Stk. 5. Socialtilsynet kan træffe afgørelse om ophør af godkendelsen af et tilbud, hvis tilbuddet 
ikke længere opfylder betingelserne for godkendelse, jf. § 6. 

Stk. 6. Godkendelsen bortfalder, hvis tilbuddet ikke har været benyttet til det godkendte formål i 
en sammenhængende periode på 2 år, dog 3 år for plejefamilier og kommunale plejefamilier, jf. 
§ 66, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om social service. 



 

Stk. 7. Socialtilsynet skal i forbindelse med godkendelsen af plejefamilier og kommunale pleje-
familier, jf. § 66, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om social service, tilbyde plejefamilien et kursus i at være 
plejefamilie. 

Stk. 8. Social- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om godkendelsens tilret-
telæggelse og om socialtilsynets forpligtelser i forbindelse med godkendelsen 

 

§ 6. Det er en betingelse for godkendelse af sociale tilbud, at tilbuddet efter en samlet vurdering 
har den fornødne kvalitet. 

Stk. 2. Tilbuddenes kvalitet vurderes inden for følgende temaer: 

1) Uddannelse og beskæftigelse. 
2) Selvstændighed og relationer. 
3) Målgrupper, metoder og resultater. 
4) Organisation og ledelse. 
5) Kompetencer. 
6) Økonomi. 
7) Fysiske rammer. 

Stk. 3. Social- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om vurderingen af tilbudde-
nes kvalitet, herunder i form af opstilling af kriterier og indikatorer for hvert af kvalitetstemaerne, 
jf. stk. 2. 

 

Bekendtgørelse  om Socialtilsyn. 

12. Tilbud omfattet af § 4, stk. 1, nr. 2 og 3, i lov om socialtilsyn, der er godkendt efter lovens § 
5, skal udarbejde en årlig rapport om tilbuddets virksomhed, jf. lovens § 12, stk. 3. 

Stk. 2. Rapporten skal indeholde: 

1) Følgende økonomiske nøgletal, jf. seneste årsregnskab: 
a) Omsætning. 
b) Soliditetsgrad, hvis der er tale om et privat tilbud. 
c) Overskud/underskud i forhold til omsætning. 
d) Lønomkostninger i forhold til omsætning. Lønomkostningerne opgøres for henholdsvis om-
kostninger til personale ekskl. leder, omkostninger til leder og omkostninger til bestyrelsesho-
norarer. 
e) Omkostninger til kompetenceudvikling i forhold til omsætning. 
f) Ejendomsudgifter i forhold til omsætning. 
g) Overskud/underskud. 
2) Oplysninger om sygefravær. 
3) Oplysninger om personalegennemstrømning. 
4) Oplysninger i kort form om det seneste og det kommende års faglige udvikling samt forven-
tede større ændringer. 

Stk. 3. Årsrapporten udarbejdes som en særlig indberetning til Tilbudsportalen, jf. bekendtgørel-
se om Tilbudsportalen, senest den 1. maj året efter det kalenderår, årsrapporten vedrører. 



 

 

§ 14. Tilbuddets budget indberettes til socialtilsynet på et skema via Tilbudsportalen. Hvis der er 
udarbejdet delbudgetter for et tilbuds enkelte afdelinger indberettes skema for det samlede bud-
get og for de enkelte delbudgetter. 

Stk. 2. For koncerner eller koncernlignende konstruktioner indberettes koncernbudget, jf. § 13, 
stk. 2, på et særskilt skema på Tilbudsportalen. 

Stk. 3. Budgettet indberettes senest 1. oktober for det kommende kalenderår. Budgetter for 
kommunale og regionale tilbud indsendes med forbehold for kommunalbestyrelsens eller re-
gionsrådet godkendelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


