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Afgørelse om re-godkendelse og udvidelse af godkendelse   

I har ansøgt Socialtilsyn Øst om ændring af, jeres nuværende godkendelsesgrundlag. Socialtilsyn 

Øst har i forlængelse af jeres ansøgning gennemført re-godkendelse af tilbuddet i henhold til § 26 i 

Lov om Socialtilsyn. 

Slagelse Kommune har i afgørelse af 04.02.2009 godkendt, at I kan modtage 10 børn og unge fra 

12 år på indskrivningstidspunktet. Lille Valbygård er godkendt efter § 142, stk. 5 i lov om social 

service.  

Af godkendelsen fremgår det, at: 

Opholdsstedet kan modtage 7 børn/unge på opholdsstedet og 3 unge i efterværn i ”lejligheden” 

I har søgt om, at jeres godkendelse bliver udvidet til 11 børn og unge  

Vi imødekommer jeres ansøgning og har nu truffet følgende afgørelse: 

Afgørelse 

 I godkendes til at modtage 11 børn og unge efter § 66, stk. 1, nr. 5 og § 76, stk. 3, i lov om 

social service, med følgende fordeling: 

 Opholdsstedet kan modtage 8 børn/unge på opholdsstedet og 

 3 unge i efterværn i ”lejligheden. 

 Som vilkår for udvidelsen af antallet af pladser, skal personalet opnormeres i et omfang, så 

personaleressourcerne i forhold til de øvrige børn og unge ikke forringes set i forhold til 

vilkårene anført i den oprindelige godkendelse. Det er samtidigt et vilkår, at der er den 

nødvendige personalemæssige normering til at løfte opgaven for så vidt angår det ekstra 

barn / ung 

 Tilbuddets målgruppe er normalt begavede unge med sociale eller psykiske problemer fra 

12 på indskrivningstidspunktet. Unge der har haft ophold på institutioner eller akutte tilbud, 

som har brug for et længerevarende, opfølgende ophold i et professionelt miljø. 

 Tilbuddets pædagogiske metode er miljøterapi. 

Godkendelsen er gældende i forhold til de af Socialtilsyn Øst besigtigede lokaler på adressen 

Valby Engvej 3, 4200 Slagelse. Der kan ikke ske flytning til andre lokaler eller ibrugtages yderligere 

lokaler uden forudgående godkendelse fra Socialtilsyn Øst. 

Vi vurderer i forhold til den i foråret 2014 gennemførte re-godkendelse, at Fonden den Selvejende 

institution Lille Valbygård opfylder kvalitetsmodellens 7 temaer og de underliggende kriterier og 

indikatorer. 



I forhold til vurderingen af kvalitetsmodellens enkelte temaer, kriterier og indikatorer henvises der til 

vedlagte re-godkendelsesrapport. 

Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på, at I skal give socialtilsynet oplysninger om væsentlige 

ændringer i forhold til godkendelsesgrundlaget, jf. Lov om socialtilsyn § 12, stk. 2, nr.1. 

Retsregler og praksis 

Vi har truffet afgørelse efter Lov om socialtilsyn (lov nr. 608 af 12. juni 2013) § 5, stk., §§ 6, 12-18, 

samt § 23, stk. 3, 2. pkt.  

§ 5. Socialtilsynet træffer efter ansøgning afgørelse om godkendelse som generelt egnet af sociale tilbud 
m.v., jf. § 4, på baggrund af en vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne 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 opfyldelse 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 plejefamilier, 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 tilrettelæggelse 
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 tilbuddenes kvalitet, 

herunder i form af opstilling af kriterier og indikatorer for hvert af kvalitetstemaerne, jf. stk. 2. 

 

§ 12. Tilbud, der søger om godkendelse efter § 5, skal til brug for vurderingen af ansøgningen give 
socialtilsynet de faglige, organisatoriske og økonomiske oplysninger om tilbuddet, som socialtilsynet 
anmoder om. 

Stk. 2. Tilbud, der er godkendt efter § 5, skal 
1) af egen drift give socialtilsynet oplysninger om væsentlige ændringer i forhold til 
godkendelsesgrundlaget, 
2) efter anmodning give socialtilsynet oplysninger om, hvilke kommuner der har ansvar for at yde hjælp til 
borgere, der har ophold i tilbuddet, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale 
område, og 
3) efter anmodning give socialtilsynet de oplysninger, som er nødvendige for, at socialtilsynet kan udføre 
det driftsorienterede tilsyn. 
Stk. 3. Tilbud omfattet af § 4, stk. 1, nr. 2 og 3, der er godkendt efter § 5, skal udarbejde en årlig rapport 

om tilbuddets virksomhed. 



Stk. 4. Social- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om tilbuddenes oplysningspligt efter 
stk. 1-3. 

 

§ 23. Socialtilsynets drift finansieres af kommunerne efter objektive kriterier, jf. stk. 2, og ved opkrævning 
af omkostningsbaserede takster for godkendelse og driftsorienteret tilsyn, jf. stk. 3. 

Stk. 2. Opgaverne i forbindelse med godkendelse af og tilsyn med generelt godkendte plejefamilier og 
kommunale plejefamilier, jf. § 4, stk. 1, nr. 1, finansieres af kommunerne i hver region efter objektive kriterier. 

Stk. 3. For opgaverne i forbindelse med godkendelse af og tilsyn med tilbud efter § 4, stk. 1, nr. 2 og 3, 
fastsætter socialtilsynet takster for godkendelse og takster for tilsyn, som opkræves hos de omfattede tilbud. 
Taksterne differentieres efter tilbuddets størrelse og tilsynets omfang, og der fastsættes en særlig takst for 
godkendelse af væsentlige ændringer i allerede eksisterende godkendelser. 

Stk. 4. Når socialtilsynet varetager andre opgaver for kommuner, regionsråd eller tilbud end de opgaver, 
der fremgår af § 2, dækkes omkostningerne hertil af den pågældende kommune eller det pågældende 
regionsråd eller tilbud på grundlag af den konkrete aftale. 

Stk. 5. Socialtilsynet kan i 2014 og 2015 indregne udgifter til etablering af tilsynsvirksomheden afholdt 
inden lovens ikrafttræden i de objektive finansieringsandele, jf. stk. 2. 

Stk. 6. Social- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om finansieringen, herunder om 
opkrævning og beregning af finansieringsandelene samt om indregning af etableringsudgifter, jf. stk. 5. 

  

Med venlig hilsen 

 

Henriette Lindberg 

Tilsynschef 

 


