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$eg-pr int-section-heading-star t$Læsevejledning - Tilsynsr appor tens indhold$eg-pr int-section-heading-end$

Læsevejledning - Tilsynsrapportens indhold

Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om plejefamilien eller tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet
set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne er hentet fra Tilbudsportalen, hvor
der fremgår bl.a. stamoplysninger.
For tilbud med ﬂere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.
Udover en samlet vurdering af kvaliteten i plejefamilien eller tilbuddet, indeholder tilsynsrapporten en gennemgang af de syv temaer fra
kvalitetsmodellen, hvor der kan være lagt særligt fokus på udvalgte temaer. Et tilsyn kan godt indeholde mere end ét tilsynsbesøg, eksempelvis både
et anmeldt og et uanmeldt tilsynsbesøg, eller hos et tilbud med ﬂere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet være administrativt og ikke indeholde et
konkret tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten, hvorvidt der har været et fysisk tilsynsbesøg, på hvilken afdeling, og hvorvidt det var anmeldt
eller uanmeldt.
$eg-pr int-section-heading-star t$Læsevejledning - Kvalitetsmodellen$eg-pr int-section-heading-end$

Læsevejledning - Kvalitetsmodellen

Socialtilsynet vurderer kvaliteten og sikrer dialogen med plejefamilien eller tilbuddet med udgangspunkt i kvalitetsmodellen, som beskrevet i
Bekendtgørelse om socialtilsyn. Kvalitetsmodellen giver et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets samlede faglige vurdering af
kvaliteten.
Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af § 6, i Lov om socialtilsyn. Hvert tema er konkretiseret i et
antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål for indsatsen i plejefamilien eller tilbuddet. For hvert kriterium er fastlagt en
eller ﬂere kvalitetsindikatorer. Indikatorerne er tegn på, at den kvalitet, som er udtrykt i kriteriet, forekommer i praksis.
Vurderingen af en plejefamilie eller et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under hensyn til
plejefamiliens eller tilbuddets godkendelse. Bedømmelsen af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets samlede vurdering af, om den
fornødne kvalitet er til stede. Socialtilsynet kan inddrage andre forhold i kvalitetsvurderingen, som vurderes at være relevante for kvaliteten inden
for rammerne af temaet
Ved det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om kvaliteten i plejefamilien eller tilbuddet i praksis er tilstrækkelig, og om betingelserne
for godkendelsen fortsat er opfyldt. Der anvendes forskellige systematikker for, hvordan indikatorer og kriterier bedømmes ved henholdsvis
godkendelse og det driftsorienterede tilsyn. Ved en godkendelse vurderes der ud fra, om Socialtilsynet forventer, at plejefamilien eller tilbuddet kan
opfylde indikatorer og kriterier. Ved det driftsorienterede tilsyn bedømmes indikatorerne efter følgende skala:
5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.
Bedømmelsen af indikatorerne understøtter vurderingen af kriterierne, hvilket resulterer i en samlet, skriftlig kvalitetsvurdering for hvert tema.
Hver indikator gives i forlængelse af den skriftlige bedømmelse en værdi (score) for opfyldelsesgraden. Ud fra den værdi, som indikatorerne er givet,
udregnes der automatisk en samlet værdi for opfyldelsesgraden for henholdsvis hvert kriterium og hvert tema. Værdien udregnes som et
gennemsnit af henholdsvis indikatorerne og kriteriernes værdier. Det samlede resultat af denne talmæssige bedømmelse udtrykkes graﬁsk i form af
et ”spindelvæv”.
Spindelvævet og scorer oﬀentliggøres ikke på Tilbudsportalen. Spindelvæv og scorer giver overblik over kvalitetsbedømmelsen inden for hvert tema
og bruges i dialogen med plejefamilien eller tilbuddet om at fastholde og udvikle kvaliteten fremadrettet.
Efter endt høringsperiode vil den samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår blive publiceret på Tilbudsportalen.
Der henvises i øvrigt til www.socialstyrelsen.dk , hvor der kan ﬁndes yderlige oplysninger om socialtilsynets kvalitetsvurdering.
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$eg-pr int-section-heading-star t$Basisinfor mation$eg-pr int-section-heading-end$

Basisinformation
Tilbuddets navn

Drosthuset

Hovedadresse

Roskildevej 7
4330 Hvalsø

Kontaktoplysninger

Tlf.: 46409604
E-mail: Mogensh@drosthusene.dk
Hjemmeside: http://www.drosthusene.dk

Tilbudsleder

Mogens Hedengran

CVR-nr.

15156589

Virksomhedstype

Privat

Tilbudstyper

Længerevarende botilbud, § 108
Midlertidigt botilbud, § 107

Pladser i alt

10

Målgrupper

Anden psykisk vanskelighed
Angst
Forandret virkelighedsopfattelse
Personlighedsforstyrrelse

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse

Godkendt

Tilsynet er udført af

Socialtilsyn Øst

Tilsynskonsulenter

Anders Thomsen
Lau Alex Larsen

Tilsynsbesøg

07-04-2022 10:00, Anmeldt, Drosthuset

$eg-pr int-section-heading-star t$Basisinfor mation (Afdelinger )$eg-pr int-section-heading-end$

Basisinformation (Afdelinger)
Afdeling 

Drosthuset

Målgrupper
Anden psykisk vanskelighed, Angst, Personlighedsforstyrrelse, Forandret
virkelighedsopfattelse

29-04-2022

Pladser i alt 


Afdelinger  

4

Længerevarende botilbud, §
108

6

Midlertidigt botilbud, § 107
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$eg-pr int-section-heading-star t$Samlet vur der ing af kvaliteten i tilbuddet$eg-pr int-section-heading-end$

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. §§ 6 og 12-18 i lov om socialtilsyn og
dermed besidder den fornødne kvalitet der skal til for at sikre at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med oﬀentlige
og private tilbud efter lov om social service.
Det vurderes, at tilbuddet i høj grad at have en tilstrækkelig klart deﬁneret målgruppe.
Det er socialtilsynets vurdering, at de beboere tilsynet taler med og træﬀer i tilbuddet alle er i overensstemmelse
med tilbuddets godkendte målgruppe. Der er også socialtilsynets vurdering, at der i tilbuddet fremstår høj grad af
overensstemmelse mellem tilbuddets deﬁnerede faglige tilgange og metoder, som de oplyses på Tilbudsportalen,
og målgruppens støttebehov, ligesom der fremstår samme overensstemmelse i den dokumentation socialtilsynet
har gennemgået.
Tilbuddets samlede dokumentationsstruktur - og kvalitet - afspejler sig i den dokumentation tilsynet har gennemgået ved seneste tilsynsbesøg.
Beboerne oplyser i lighed med tidligere tilsynsbesøg, at de i høj grad oplever sig hørt og respekteret af tilbuddets ledelse og medarbejdere.
Tilsvarende beskriver beboerne, at de oplever sig reelt inddraget i opstilling af mål for deres ophold i tilbuddet,
herunder ønsker om eventuel beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud eller eventuelt uddannelses eller undervisningstilbud.
Socialtilsynet har givet tilbuddet et opmærksomhedspunkt i tema målgruppe og metoder.
Godkendelse:
Det er socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet lever op til den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellen og således kan opretholde sin
godkendelse jf. lov om social service §§ 107/108 med i alt 10 pladser, hvoraf de 4 pladser er ﬂexpladser §§ 107/108 for aldersgruppen 18 – 85 år.
(18-40 på indskrivningstidspunktet)
6 pladser §107 for aldersgruppen (18-62)
Tilbuddet er godkendt til at modtage borgere inden for følgende målgrupper:
Angst
Personlighedsforstyrrelse
Forandret virkelighedsopfattelse
Anden psykisk vanskelighed
Der skal være tale om personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, således at de ikke er i stand til at bo for sig selv, men kan klare og
proﬁtere af ophold i bofællesskab med personalestøtte.
Der skal være behov for personalestøtte i støre omfang, dog således at pågældende kan være uden personale om natten. Som udgangspunkt skal
personen være hospitalsmæssigt færdigbehandlet ved indﬂytningstidspunktet. Målgruppen omfatter ikke personer med primær
misbrugsproblemer eller som er aggressivt udadreagerende.
$eg-pr int-section-heading-star t$Sær ligt fokus i tilsynet$eg-pr int-section-heading-end$

Særligt fokus i tilsynet

Målgruppe

29-04-2022
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Målgruppe, metoder og resultater

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og at tilbuddets metoder medvirker til at sikre borgernes trivsel og
resulterer i den ønskede udvikling for borgerne. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet kan redegøre for dets målsætning, målgruppe(r) og metoder.
Herunder er det vigtigt, at tilbuddet kan redegøre for, hvordan og i hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de konkrete mål, som
tilbuddet i samarbejde med borgerne sætter for de enkelte borgeres udvikling og trivsel. De konkrete mål skal ses i sammenhæng med de mål, der er
opstillet fra de anbringende eller visiterende kommuner. Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med resultatdokumentation og
kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet og positiv eﬀekt.

Vurdering af tema
Socialtilsynet vurderer, at Drosthuset i meget høj grad formår at skabe sammenhæng mellem målsætning, målgruppe og metoder.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad redegør relevant for valgte metoder og tilgange,
Socialtilsynet vurderer, at tilgange og metoder i meget høj grad er forankret i praksis.
Socialtilsynet vurderer, at borgerne i meget høj grad trives og udvikles som resultat af tilbuddets metoder og tilgange.
Socialtilsynet vurderer at tilbuddet i meget høj grad opstiller konkrete mål for de enkelte borgere, dokumenterer og følger op herpå.
Socialtilsynet vurderer, at borgernes mål i meget høj grad har sammenhæng til mål opstillet af visiterende kommune.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad benytter resultatdokumentation til at synliggøre og forbedre tilbuddets indsats.
Gennemsnitlig bedømmelse

4,5

Opmærksomhedspunkter
Ved tilsynsbesøg er socialtilsynet gjort bekendt med at der har været en voldsom episode med en borger med truende adfærd, hvor der var en
kniv involveret. Hændelsen er politianmeldt.
Socialtilsynet har oplyst, at tilbuddets godkendelse ikke omfatter personer med primære misbrugsproblemer eller som er aggressivt
udadreagerende. Socialtilsynet har bedt tilbuddet om at sikre at de kun har indskrevet borgere der inden for personkredsen af tilbuddets
godkendelse.

29-04-2022
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Kriterium 3

Tilbuddet arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne
Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet arbejder i høj grad med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive
resultater for borgerne
Det vægtes i bedømmelsen:
At tilbuddet har en tydelig målgruppebeskrivelse.
At tilbuddet anvender relevante metoder og tilgange.
At tilbuddets metoder og tilgange bidrager til borgernes trivsel og udvikling.
At tilbuddet opstiller konkrete individuelle mål i samarbejde med borgerne.
At tilbuddet arbejder systematisk med mål, dokumenterer og følger op herpå.

Andre forhold:
Ved tilsynsbesøg er socialtilsynet gjort bekendt med at der har været en voldsom episode med en borger med truende adfærd, hvor der var en
kniv involveret. Hændelsen er politianmeldt.
Socialtilsynet har oplyst, at tilbuddets godkendelse ikke omfatter personer med primære misbrugsproblemer eller som er aggressivt
udadreagerende. Socialtilsynet har bedt tilbuddet om at sikre at de kun har indskrevet borgere der inden for personkredsen af tilbuddets
godkendelse.

Indikator 3.a
Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgrupper.
Bedømmelse

3

Bedømmelse af Indikator 3.a
Tilbuddet anvender tilgange og metoder, der er relevante for målgruppen. Dette bedømmes på baggrund af borgere og medarbejdere oplyser at
der arbejdes ud fra et recovery tankesæt og Socialpædagogisk metode. Både borgere og medarbejdere oplever tilgange og metoder som relevante.
Tilbuddets borgere svarer delvist til tilbuddets godkendte målgruppe. Dette bedømmes på baggrund af ved tilsynsbesøg er socialtilsynet gjort
bekendt med at der har været en voldsom episode med en borger med truende adfærd, hvor der var en kniv involveret. Hændelsen er
politianmeldt.
Socialtilsynet har oplyst at tilbuddets godkendelse ikke omfatter personer med primære misbrugsproblemer eller som er aggressivt
udadreagerende. Socialtilsynet har bedt tilbuddet om at sikre at de kun har indskrevet borgere der inden for personkredsen af tilbuddets
godkendelse.

29-04-2022
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Indikator 3.b
Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 3.b
Tilbuddet har en systematisk praksis for at opsætte, dokumentere og følge op på mål for borgerne. Dette bedømmes på baggrund af, at der
opleves et godt
samarbejde med behandlingspsykiatrien omkring de borgere, der lejlighedsvis har kontakt til psykiatrien. Dog
beskrives udfordringer omkring inddragelse og orientering, når behandlingspsykiatrien eksempelvis henvender sig skriftlig til tilbuddets beboere.
Det oplyses, at risikoen for misforståelser umiddelbart kan reduceres, hvis der var lidt mere dialog og lidt højere informationsniveau fra
psykiatriens side.
Tilbuddet har en praksis for, hvordan der læres af arbejdet med borgernes mål. Dette bedømmes på baggrund af borgere oplever et tæt
samarbejde i forhold til delmål og mål. Endvidere oplever tilbuddet et godt samarbejde med Lejre Kommune, herunder samarbejdet med Lejre
Kommunes hjemmesygepleje fremhæves som konstruktivt. Ligeledes nævnes også denne gang Lejre Kommunes praksis omkring kommunens SEL
§ 104 aktivitets- og samværstilbud som konstruktivt og med fokus på reel varetagelse af beboernes mulighed for adgang til et for dem
meningsfyldt dagtilbud.

Indikator 3.c
Tilbuddet opnår positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 3.c
Tilbuddet tager udgangspunkt i mål opsat af visiterende kommune. Dette bedømmes på baggrund af , at tilbuddets ydelser i meget høj grad tager
afsæt i de visiterende kommuners formålsbeskrivelser.
Fra nogle beboerne bekræftes det, at de både er bekendt med deres handlekommunes formålsbeskrivelser og deraf følgende mål i deres
pædagogiske handleplaner. Fra disse beboere oplyses det, at de oplever sig inddraget i udarbejdelse af egne mål og delmål.
Tilbuddet opnår og dokumenterer positive resultater på individuelt niveau. Dette bedømmes på baggrund af socialtilsynet noterer sig, at ﬂere
beboere gennem de seneste år har opnået færdigheder og sociale kompetencer til at kunne tage ophold i egen bolig, hvilket netop har været
formålet med beboernes ophold i tilbuddet. Tilsvarende
noterer tilsynet sig også, at den overordnede målsætning for nogle beboere er, at de fortsat kan rummes i tilbuddet og at eksisterende færdigheder
skal opretholdes bedst muligt. Også for disse beboere noterer socialtilsynet sig, at tilbuddet opnå opfyldelse af formålet/baggrunden for de
pågældende beboeres visitation til tilbuddet
Tilbuddet opnår og dokumenterer positive resultater for den samlede borgergruppe. Dette bedømmes på baggrund af indsendt materiale.
.
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Indikator 3.d
Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte, at målene for borgerne opnås.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 3.d
Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører. Dette bedømmes på baggrund af leder og medarbejder oplyses det i lighed med
samtlige tidligere tilsynsbesøg, at der opleves et godt
samarbejde med behandlingspsykiatrien omkring de borgere, der lejlighedsvis har kontakt til psykiatrien. Dog beskrives udfordringer omkring
inddragelse og orientering, når behandlingspsykiatrien eksempelvis henvender sig skriftlig til tilbuddets beboere. Det oplyses, at risikoen for
misforståelser umiddelbart kan reduceres, hvis der var lidt mere dialog og lidt højere informationsniveau fra psykiatriens side.
Fra leder og medarbejder fremhæves det fortsat, at tilbuddet oplever et godt samarbejde med Lejre Kommune, herunder samarbejdet med Lejre
Kommunes hjemmesygepleje fremhæves som konstruktivt. Ligeledes nævnes også denne gang Lejre Kommunes praksis omkring kommunens SEL
§ 104 aktivitets- og
samværstilbud som konstruktivt og med fokus på reel varetagelse af beboernes mulighed for adgang til et for dem meningsfuldt dagtilbud.
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Side 9 af 15

$eg-pr int-section-heading-star t$Fysiske r ammer $eg-pr int-section-heading-end$



Fysiske rammer

De fysiske rammer udgør en central del af et tilbud, både som ramme om borgernes liv og som ramme om den indsats, der ﬁnder sted. Det er derfor
væsentligt, at tilbuddets omgivelser, indretning, faciliteter og stand understøtter målgruppens behov og formålet med indsatsen, herunder at de fysiske
rammer inde og ude tilgodeser borgernes trivsel og tryghed samt ret til privatliv.

Vurdering af tema
Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer på Drosthuset i meget høj grad understøtter formålet med tilbuddets indsats og er velegnede til
målgruppen.
Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer i meget høj grad understøtter borgernes trivsel og tryghed.
Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer i meget høj grad tilgodeser borgernes/børnenes/de unges behov for både fællesskab og privatliv,
Socialtilsynet vurderer, at lejligheder, fællesarealer og faciliteter i meget høj grad fremtræder velholdte og hjemlige

Gennemsnitlig bedømmelse

5,0

$eg-pr int-section-heading-star t$ Kr iter ium 14$eg-pr int-section-heading-end$

Kriterium 14

Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel
Bedømmelse af kriterium
Tilbuddets fysiske rammer understøtter i meget høj grad borgernes udvikling og trivsel.
Det vægtes i bedømmelsen:
At de fysiske rammer og faciliteter er tilpasset målgruppen og tilbuddets målsætning.
At tilbuddet sikrer og respekterer borgernes selvbestemmelse og selvstændighed i brug og indretning af egne lejligheder.
At de fysiske rammer og faciliteter fremstår velholdte og hjemlige.

Andre forhold:
I april 2020 måned påbegyndte opførelsen af to lejligheder på Drosthusets grund. Byggeriet stod færdigt og var klar til indﬂytning d. 1. september
og begge lejligheder blev hurtigt besat, hvorefter der er 10 boliger i Drosthuset. Alle lejligheder på ca. 48m med entre, stue med lille køkken,
soveværelse, badeværelse.
På disse to lejligheder, samt på 2 andre lejligheder på matriklen er der i 2020 og 2021 opsat solcelleanlæg med 65 solceller, hvad der dækker en
meget stor del af El forbruget i Drosthuset.

29-04-2022
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Indikator 14.a
Borgerne trives i de fysiske rammer.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 14.a
Borgerne trives i meget høj grad i de fysiske rammer. Dette bedømmes på baggrund af både ved seneste og samtlige foregående tilsynsbesøg,
oplyser samtlige beboere tilsynet taler med, at de trives med tilbuddets fysiske rammer.
Borgerne er tilfredse med de fysiske rammer og faciliteter. Dette bedømmes på baggrund af Fra ﬂere beboere fremhæves også tilbuddets
udendørsarealer og fællesfaciliteter positivt for trivsel og beboernes oplevelser af tilhørsforhold/medejerskab til tilbuddet.
Borgerne anvender de fysiske rammer og faciliteter. Dette bedømmes på baggrund af de borgere socialtilsynet talte med oplyste at de anvender de
fysiske rammer og faciliteter som en naturlig del af deres hverdagsliv.

Indikator 14.b
De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 14.b
De fysiske rammer er velegnede til målgruppen. Dette bedømmes på baggrund af at borgerne fortæller at tilbuddets fysiske rammer og faciliteter
imødekommer deres ønsker og behov.
Faciliteterne er velegnede til målgruppen. Dette bedømmes på baggrund af at nogle beboere fremhæver aktiv deltagelse i havehold og lettere
udendørs vedligeholdelse, som meningsfuld aktivitet, der giver indhold i hverdagen og på sin vis øger fornemmelsen af årstidernes skiften.
Tilbuddets beliggenhed er velegnet til målgruppen. Dette bedømmes på baggrund af beboere fremhæver tilbuddets centrale beliggenhed i Hvalsø
by som særlig positivt, herunder mulighed for at deltage i lokale arrangementer og kulturtilbud, uden at skulle tænke på transport til og fra.
Nogle supplerede med positiv fremhævelse af tilbuddets beliggenhed i forhold til Hvalsø station og muligheden for at komme rundt med oﬀentlig
transport.

Indikator 14.c
De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 14.c
Borgerne inddrages i indretning af egen lejlighed. Dette bedømmes på baggrund af samtale med enkelte i beboernes egne boliger/lejligheder,
konstaterer socialtilsynet, at beboerne i vid udstrækning indretter deres boliger i ud fra egne ønsker, smag og interesser. Tilsvarende noterer
socialtilsynet at
beboerne også har vidtstrakt selvbestemmelse vedrørende standard/præferencer for oprydning og rengøring i egne boliger.
Borgerne inddrages udformning og indretning af fællesarealer og faciliteter. Dette bedømmes på baggrund af overfor tilsynet oplyser samtlige
beboere tilsynet taler med, at de betragter tilbuddet - og deres boliger i tilbuddet - som deres reelle hjem. Under tilsynet konstaterer socialtilsynet,
at fællesarealer og fælleskøkken er indrettet og udsmykket i hjemlig stil.
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Økonomi

Økonomi

Vurdering af tema
Konklusion
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet samlet set delvist rummer den fornødne økonomiske kvalitet. Det skyldes, at vi har konstateret væsentlige
kritiske forhold.
Vurderingsgrundlag
Vi har vurderet tilbuddets økonomi på baggrund af revisionspåtegning på årsregnskab, årsrapport på Tilbudsportalen og budget.
I vurderingen er der taget stilling til:
om tilbuddet er økonomisk bæredygtigt.
om tilbuddets økonomi kan give mulighed for den fornødne kvalitet til tilbuddets målgruppe i forhold til prisen.
om der er gennemsigtighed i tilbuddets økonomi.
Begrundelse
Vi har konstateret nedenstående kritiske forhold i relation til tilbuddets økonomi:
Tilbuddets overskud var ud fra årsregnskab 2020 kr. 674.311, svarende til 13,56 % af omsætningen. Tilbuddet forklarer at overskuddet bl.a.
skyldes en højere belægning end budgetteret. Derudover har kursuser og diverse aktiviteter været aﬂyst grundet covid-19 nedlukning.
Socialtilsynet vurderer dog alligevel, at overskuddet er af en størrelse, at tilbuddets økonomi giver mulighed for en lavere pris og/eller en højere
kvalitet i forhold til prisen og målgruppen.
Tilbuddet har i forbindelse med tilsynsbesøg oplyst at omkostningerne fremadrettet vil stige pga. nedenstående forhold:
Ændring af Soﬁes stilling fra medarbejder til Souschef fra d. 1. maj, hvilket vil øge lønudgifterne.
I den forbindelse køb af PC. Skrivebord m.m.
Der ansættes en ny medarbejder på 30 timer fra 1. juni. 2022.
Vi vil fremadrettet følge op på sammenhængen og evt. afvigelser imellem overskuddet i budget og årsregnskab.
Det fremgår af punkt 53 i revisionsprotokollatet til årsregnskab 2020 at leders faste grundløn afviger væsentlig fra det i kontrakten aftalte. Vi har
en forventning om at dette forhold bringes i orden.
$eg-pr int-section-heading-star t$ Økonomi 1$eg-pr int-section-heading-end$

Økonomi 1

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?
Bedømmelse af kriterium
Konklusion
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt.
Vurderingsbaggrund
Vi har vurderet tilbuddet på baggrund af revisionspåtegning på årsregnskab.
Begrundelse
Der er ikke konstateret væsentlige kritiske forhold.
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Økonomi 2

Giver tilbuddets økonomi mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen?
Bedømmelse af kriterium
Konklusion
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er udfordret i forhold til at levere den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets
målgruppe.
Vurderingsgrundlag
Vi har vurderet tilbuddet på baggrund af årsregnskab, årsrapport på Tilbudsportalen og budget.
Begrundelse
Vi har konstateret nedenstående kritiske forhold:
Tilbuddets overskud var ud fra årsregnskab 2020 kr. 674.311, svarende til 13,56 % af omsætningen. Tilbuddet forklarer at overskuddet bl.a.
skyldes en højere belægning end budgetteret. Derudover har kursuser og diverse aktiviteter været aﬂyst grundet covid-19 nedlukning.
Socialtilsynet vurderer dog alligevel, at overskuddet er af en størrelse, at tilbuddets økonomi giver mulighed for en lavere pris og/eller en højere
kvalitet i forhold til prisen og målgruppen.
Tilbuddet har i forbindelse med tilsynsbesøg oplyst at omkostningerne fremadrettet vil stige pga. nedenstående forhold:
Ændring af Soﬁes stilling fra medarbejder til Souschef fra d. 1. maj, hvilket vil øge lønudgifterne.
I den forbindelse køb af PC. Skrivebord m.m.
Der ansættes en ny medarbejder på 30 timer fra 1. juni. 2022.
Vi vil fremadrettet følge op på sammenhængen og evt. afvigelser imellem overskuddet i budget og årsregnskab.
$eg-pr int-section-heading-star t$ Økonomi 3$eg-pr int-section-heading-end$

Økonomi 3

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?
Bedømmelse af kriterium
Konklusion
Socialtilsynet vurderer, at der er gennemsigtighed i tilbuddets økonomi.
Vurderingsbaggrund
Vi har vurderet tilbuddet på baggrund af årsregnskab, årsrapport på Tilbudsportalen og budget.
Begrundelse
Der er ikke konstateret væsentlige kritiske forhold.

29-04-2022

Side 13 af 15

$eg-pr int-section-heading-star t$Spindelvæv$eg-pr int-section-heading-end$

Spindelvæv

Spindelvævet afspejler socialtilsynets gennemsnitlige vurdering af kvaliteten i tilbuddet fordelt på syv temaer. Formålet med illustrationen er, at give
tilbuddet et overbliksbillede af socialtilsynets vurdering på baggrund af den samlede rapport. De (scoringerne) repræsenterer derfor ikke det fulde
indblik i tilsynet. Spindelvævet er først og fremmest ment som et dialogredskab mellem socialtilsynet og tilbuddet.
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Datakilder

Kilder
Handleplan
Medarbejderoversigt
Øvrige dokumentkilder
Pædagogiske planer
Borgeroversigt
Beskrivelse
Økonomi Kommentarer til regnskab for 2021 og budget 2022.
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Interviewkilder
Kilder
Borgere
Medarbejdere
Ledelse
Beskrivelse
5 borgere
3 medarbejdere
Ledelsen
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Observationskilder
Kilder
Borgere
Beskrivelse
Under fremvisning af de fysiske rammer samt interview med borgerne oplever Socialtilsyn en tryghed og rar stemning i tilbuddet.
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