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1. Generelt om tilsyn  
 

 

1.1 Lovgrundlag 
Servicelovens § 148 a stk. 1: Den stedlige kommunalbestyrelse fører det generelle 

driftsorienterede tilsyn med tilbuddets personale, bygninger og økonomi. 

 

 

1.2 Tilsynets formål 
Tilsynet har til formål at undersøge: 

 Om tilbuddet generelt giver de ydelser borgeren er berettiget til at få 

 Om tilbuddet drives efter det retlige grundlag, som det er oprettet efter og i 

overensstemmelse med de politiske beslutninger eller den godkendelse, der ligger til 

grund for tilbuddet. 

 Om tilbuddet lever op til de data der fremgår af Tilbudsportalen. 

 Om og hvordan tilbuddet arbejder med at opfylde faglige mål og faglig udvikling. 

 

Tilsynet tager udgangspunkt i følgende temaer: 

 Den faglige indsats, dvs. tilbuddets pædagogiske, omsorgsmæssige og plejemæssige 

praksis 

 Ledelses- og personalemæssige forhold 

 Organisatoriske og fysiske rammer 

 Økonomiske forhold: budget, regnskab og takstfastsættelse 

 

 

1.3 Tilsynets kompetence 
 Tilsynet kan give en generel vejledning om f. eks lovstof og vil ikke ”holde viden 

tilbage” 

 Tilsynet kan give anbefalinger på områder, som bør rettes efter aftale  

 Tilsynet kan give henstillinger på områder, der skal rettes efter nærmere aftale  

 Tilsynet kan give påbud på områder, der skal rettes straks 

 

Sanktioner: I helt særlige tilfælde kan tilsynet indstille til det politiske udvalg, at tilbuddet i 

en konkret angivet periode kommer under skærpet tilsyn i forhold til konkrete forhold. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Om tilsynsbesøget  
 

 

2.1 Anmeldt tilsyn  
 

Tilsynsbesøg på baggrund af fremsendt dagsorden. 

Det fremgår af dagsordenen, at det er det afsluttende tilsyn fra Slagelse Kommune. 

 

 

2.2 Fokuspunkter 
 

 Opfølgning på anbefalinger og henstillinger fra det seneste tilsyn den 09.11.2012. 

 Aktuel status 

 Orientering om den nye lovgivning og oplysninger om overgangen til Socialtilsyn Øst. 

 

 

2.3 Beskrivelse af tilbuddet 

 

Kontaktoplysninger 

Tilbuddets navn Fonden den selvejende institution opholdsstedet Li. Valbygaard 

Adresse Valby Engvej 3, 4200 Slagelse 

Email helle@lillevalbygaard.dk 

Tlf.nr. / mobilnr.  22159219 

Web adresse www.lillevalbygaard.dk 

Leders navn Helle Pedersen 

 

 

 

Beskrivelse af tilbuddet 

Personalenormering 10 medarbejdere 

Antal pladser 7 opholdsstedspladser og 3 udslusningspladser 

Mdr. takst 57.203,-kr.pr.mdr. /53.756,-kr. pr. mdr. 

Organisationsform Fond 

Godkendt målgruppe Normaltbegavede unge med sociale eller psykiske 

problemer fra 12 år på indskrivningstidspunktet. Unge der 

har haft ophold på institutioner eller akutte tilbud, som har 

brug for et længerevarende opfølgende ophold i et 

professionelt miljø. 

Godkendt jf. SEL  § 66 stk. 5. 
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2.4 Deltagere ved tilsynsbesøget 
 

Fra tilbuddet 

Stilling og navn Leder Helle Pedersen 

Stilling og navn Medarbejder Jesper Pedersen 

 

Fra Tilsyn 

Stilling og navn Konsulent Hans-Erik Olsen 

 

 

3. Opfølgning på seneste tilsynsbesøg. 
 

På tilsynsbesøget den 09.11.2012  blev der givet følgende anbefalinger, henstillinger, påbud: 

 

3.1 Anbefalinger 
 Tilsynet anbefaler, at der nedskrives opmærksomheds punkter i forhold til de 

sammenhænge, hvor det kan være problematisk, at medarbejdere er alene med de 

unge. Dette for at forebygge, at der kan opstå situationer, hvor medarbejdere kan 

mistænkeliggøres for overgreb. 

Det oplyses, at der på personalemøde har været en særlig drøftelse i relation til 

anbefalingen. Medarbejderne føler at de hele tiden har været opmærksomme på 

problemstillingen, men det var og er et tilbagevendende dilemma når der arbejdes med 

relationer, oplyses det. 

Det er videre besluttet at stedets holdninger nedfældes på skrift. Der er nedsat et 

udvalg til at lave oplæg herom. 

 

 Tilsynet anbefaler, at der fortsat er fokus på kosten og at det udarbejdede kostprogram 

forsøges fastholdt.  

Der er fortsat fokus på kosten og kostprogrammet fastholdes, selvom der fra flere af de 

unge presses på for at få genindført en mere sukkerholdig kost. 

 

 At der er skærpet opmærksomhed i forhold til de unges rygevaner og der generelt er 

fokus på, at minimere de unges rygekultur på stedet. 

Det oplyses, at der aktuelt er 3-4 rygere iblandt de unge. Der har været en periode, 

hvor de har været optaget af at ryge E- cigaretter (elektroniske cigaretter). Iblandt 

medarbejderne er der aktuelt 2 rygere, oplyses det. Der bliver talt meget med de unge 

om rygning og de regler der er gældende på stedet. Emnet er et stort og vigtigt 

fokuspunkt for medarbejderne, oplyses det. 

 

 At der fortsat er fokus på konflikthåndteringen og, hvilke metoder der kan være 

medvirkende til minimering af magtanvendelser. 
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Der har ikke været anvendt magt siden konkret ung er fraflyttet opholdsstedet i 

slutningen af 2012. I forhold til den unge var der flere magtanvendelser og det var en 

stor udfordring for tilbuddet og var et tilbagevendende emne på supervision. 

Selv om der ikke aktuelt er unge på stedet, hvor magtanvendelse har været anvendt er 

der fortsat fokus på konflikthåndtering, oplyses det. 

 

 

3.2 Henstillinger 
Tilsynet havde ikke fundet anledning til at give henstillinger. 

 

 

3.3 Påbud 
Tilsynet havde ikke fundet anledning til at give påbud. 

 

 

4. Aktuel Status 

4.1 De unge 
Siden sidste tilsynsbesøg har der på været en periode med afslutning og flytning af en ung. 

Den unges adfærd skabte meget uro både for personalet og de andre unge. Dette har bevirket, 

at man på stedet har været afventende med at indskrive ny beboer. 

Der har i marts måned 2013 været indskrivning af nye unge således, at der aktuelt er 8 

drenge og 2 piger indskrevet på stedet. 
 

4.2 Medarbejdere  
Det oplyses, at de på stedet har været afventende med, at ansætte ny medarbejder indtil 

indskrivningen af nye beboere. Der har i stedet været trukket på de faste vikarer. Det aftales, 

at der fremsendes oplysninger om ny medarbejder og der indhentes straffe- og børneattest. 

 

Sedac1 er fortsat stedets uddannelsestilbud til medarbejderne. Det opleves, at nye 

medarbejdere efter introforløbet er meget optaget af uddannelsen og de kommende 2 års 

uddannelsesprogram er planlagt. 

I juni måned 2013 er planlagt 2 procesdage, hvor der skal arbejdes med den enkeltes rolle, 

bevidste og ubevidste processer, og de temaer der opstår i arbejdet med de unge. 

 

4.3 Regnskab 2012 
Regnskabet er gennemgået og vurderet af Tilsynet med følgende kommentarer:  

Det fremgår af revisors bemærkninger, at der er udbetalt skattefri kilometergodtgørelse til 

bestyrelsen, som ikke er indberettet. Tilsynet henstiller til at dette sker løbende i forbindelse 

med udbetalingen. 

                                            
1 SEDAC er et uddannelsesfællesskab mellem 5 opholdssteder med fokus på at tilbyde en fortløbende miljøteraputisk uddannelse for opholdsstedernes 

medarbejdere og ledelse. 
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Tilsynet kan konstatere, at budgetopfølgningen vedrørende et budget tilpasset 

belægningsprocenten ikke er udført efter den beskrivelse, som fremgår af Slagelse Kommunes 

instruks til udarbejdelse af budget og årsregnskab. 

 

Tilsynet kan konstatere, at specifikation af anlægsaktiver mangler, jf. Slagelse Kommunes 

instruks til udarbejdelse af budget og årsregnskab. 

 

4.4 Øvrige forhold 
De sundhedsmæssige forhold blev drøftet herunder kost og rygning. Det oplyses, at 

Fødevarestyrelsen har været på besøg og opholdsstedet nu er godkendt som kantine med de 

regulativer som det indebærer i forhold til fødevaresikkerhed. 

Det oplyses, at der aktuelt er 3- 4 rygere iblandt i de unge og at 2 medarbejdere er rygere. 

Rygning er et stort og vigtigt fokuspunkt for stedet oplyses det. 

 

4.5 Tilsynets bemærkninger 
Tilsynet har konstateret, at der arbejdes med på skrift at beskrive medarbejdernes 

handlemuligheder når de er alene med de unge. 

 

I forhold til kost og generel sundhed anbefales det, at kostprogrammet fastholdes og at der i 

forhold til rygning iblandt såvel de unge som medarbejderne, arbejdes med at nedbringe dette 

eller et rygestop.  

 

Tilsynet konstaterer, at der ikke har været magtanvendelse siden konkret ung fraflyttede. 

Tilsynet finder det relevant, at der fortsat er fokus på konflikthåndtering selvom der aktuelt 

ikke er magtanvendelser på stedet. 

5. Orientering/drøftelse af ny lovgivning. 

5.1 Orientering fra Tilsynet om ny lovgivning. 
Tilsynet orienterede om den nye lovgivning og de væsentligste ændringer. Der blev fra 

opholdsstedet stillet spørgsmål hertil. 

Der blev bl.a. orienteret om indførelsen af en kvalitetsmodel til vurderingen af kvaliteten i 

tilbuddene. 

Tilsynet anbefalede, at opholdsstedet var på forkant i forhold til den nye lovgivning og ser på, 

hvorvidt deres nuværende praksis lever op til de nye kvalitetskrav. 

6.  Overgangen til Socialtilsyn Øst. 
 

6.1 Orientering fra Tilsynet om Socialtilsyn Øst. 
Tilsynet orienterede om at Holbæk Kommune sammen med 4 andre kommuner på landsplan 

har fået tildelt opgaven at varetage det generelle driftsorienterede tilsyn med bl.a. 

opholdssteder.  

Tilsynet formidlede oplysninger om Socialtilsyn Øst hjemmeside : 

http://www.socialtilsynost.dk/Forside.aspx ,som det blev anbefalet løbende, at holde sig 

informeret på. 

http://www.socialtilsynost.dk/Forside.aspx
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7. Opholdsstedets leders bemærkninger til 

rapporten. 
 

 

 

 

 


