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Da det i forbindelse med dialog mellem Socialtilsyn Syd og tilbuddet er
konstateret, at afdelingen Platformen, der har været godkendt i henhold til lov om
social service § 103, ikke længere er omfattet af Socialtilsyn Syds saglige
kompetence, ændres tilbuddets godkendelse hermed administrativt.

Sagsid. 27.30.00-K09-52-16

Ændringen medfører, at afdelingen Platformen ikke længere er omfattet af
Socialpsykiatrisk Center ABS godkendelse efter lov om socialtilsyn.

Kontakt
Sissel Schmidt (sschm)

Tilbuddet er organiseret som et tilbud med 3 afdelinger, der er godkendt med
følgende målgrupper, pladsantal og fysiske rammer:
Afdeling
Bostøtten

Værested,
Socialpsykiatrisk
Center
Søndergade 72

Juridisk
grundlag
§ 107

Fysisk ramme

§ 104

Botilbudsli
gnende

sschm@fmk.dk
+4572531964

Antal
pladser*
9

Alder

Målgruppe

Ydelse

Fra 18 år

Angst
Andet socialt problem
Depression
Anden psykisk
vanskelighed
Tilknytningsforstyrrelse
Forandret
virkelighedsopfattelse
Overgreb, andet
Selvskadende adfærd
Indadreagerende adfærd
Personlighedsforstyrrelse

Døgnophold

Skolegade 7,
6650 Brørup

15

Fra 18 år

Dagbeskæftigelse

Søndergade
72 A, 6650
Brørup

3

Fra 18 år

Døgnophold

Fredensvej 10,
6650 Brørup

*Pladsantal beskriver, hvor mange borgere, der maksimalt kan have
ophold/modtage behandling ad gangen.
Generelle vilkår for godkendelsen fremgår nederst i afgørelsen.
Regelgrundlag
Lov om socialtilsyn (LBK nr. 846 af 21/08/2019), bekendtgørelse om socialtilsyn
(BEK nr. 536 af 02/05/2019) og bekendtgørelse om Tilbudsportalen (BEK nr. 699 af
04/07/2019).
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Sagsfremstilling
Ved skrivelse af 1. oktober 2019, som var bilagt beskrivelse af den
samarbejdsstruktur, der nu er for afdelingen Platformen, som er et
beskæftigelsestilbud efter lov om social service § 103, rettede tilbuddet
henvendelse til Socialtilsyn Syd vedrørende ændrede organisatoriske forhold.
Det fremgik bl.a. af skrivelsen, at afdelingen efter tilbuddets opfattelse rettelig ikke
skulle være omfattet af Socialtilsyn Syds kompetence, ligesom det fremgik, at
ledelsesansvaret for tilbuddet nu lå hos Vejen Idrætscenter, ligesom tilbuddet også
havde særskilt driftsbudget- og økonomi.
Supplerende hertil oplyste tilbuddets leder skriftligt den 26. november 2019, at det
ikke er medarbejdere fra Socialpsykiatrisk Center ABS botilbud, der leverer
indsatsen til borgerne i Platformen. Der er tale om medarbejdere, der i det daglige
indgår i opgaverne på Vejen Idrætscenter, og hvis eneste tilknytning til tilbuddet er,
at de organisatorisk refererer til tilbuddets leder vedrørende personalemæssige
forhold.
Begrundelse
Da der alene er tale om en administrativ opdatering, har Socialtilsyn Syd ikke
foretaget vurdering af tilbuddets kvalitet i forbindelse med den administrative
ændring.
Det fremgår af bemærkningerne til lov om socialtilsyn § 4, at socialtilsynenes tilsyn
omfatter den samlede indsats efter serviceloven, hvis f.eks. dagtilbud efter lov om
social service §§ 103 og 104 leveres i eller af de tilbud, der er nævnt i § 4.
Indsatsen efter Platformen leveres ikke fysisk i Socialpsykiatrisk Center ABS, og da
Socialtilsyn Syd jf. tilbuddets beskrivelse af 1. oktober 2019 med supplerende
skriftlige oplysninger af 26. november 2019 kan konstatere, at indsatsen ikke
længere leveres af tilbuddet, fordi der ikke leveres ydelser fra tilbuddet til
Platformen, er afdelingen Platformen ikke længere omfattet af Socialtilsyn Syds
kompetence.
Det betyder, at afdelingen vil blive fjernet fra Tilbudsportalen.
Generelle vilkår
Tilsyn og takst
Socialtilsyn Syd varetager det driftsorienterede tilsyn med tilbuddet for at sikre, at
tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og fortsat opfylder betingelserne for
den aktuelle godkendelse.
For opgaver i forbindelse hermed betaler tilbuddet en gang årligt den takst,
Socialtilsyn Syd har fastsat.
Oplysningspligt
Tilbuddet har oplysningspligt over for Socialtilsyn Syd, jf. lov om socialtilsyn § 12.
Det betyder, at tilbuddet af egen drift skal oplyse socialtilsynet om væsentlige
ændringer i forhold til godkendelsesgrundlaget, herunder vedrørende
personalesammensætning, fysiske rammer mv.
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Hvis tilbuddet undlader at oplyse Socialtilsyn Syd om væsentlige ændringer, kan
det medføre, at den aktuelle godkendelse bringes til ophør eller ændres.
Økonomi og organisation
Tilbuddet er forpligtet til at udarbejde budget og årsrapport i overensstemmelse
med reglerne i lov om socialtilsyn og bekendtgørelse om socialtilsyn, ligesom
tilbuddet med henblik på Socialtilsyn Syds mulighed for vurdering af den
økonomiske bæredygtighed skal afgive de økonomiske oplysninger, socialtilsynet
herudover efterspørger.
Private tilbud er tillige forpligtede til at indsende revideret årsregnskab til
Socialtilsyn Syd.
Tilbudsportalen
Tilbuddet er optaget på Tilbudsportalen som generelt egnet i henhold til lov om
social service.
Det fremgår af bekendtgørelse om Tilbudsportalen, at tilbuddet er forpligtet til at
indberette oplysninger om tilbuddet som nævnt i bekendtgørelsen.
Socialtilsyn Syd registrerer tilsynsrapporter på Tilbudsportalen, idet kriterierne og
indikatorerne i kvalitetsmodellen dog vil være udeladt.
Øvrigt
Godkendelse omfatter alene godkendelse som generelt egnet i henhold til lov om
social service, idet det påhviler tilbuddet selv at sikre sig fornøden tilladelse fra
andre myndigheder, herunder at sikre sig, at regler i anden lovgivning er overholdt.
Venlig hilsen
Sissel Schmidt
Chefjurist
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