Frederiksberg Kommune

Fonden Hellebæk
Nordre Strandvej 95A
3150 Hellebæk

Afgørelse om godkendelse med vilkår.
Socialtilsynet Hovedstaden har som følge af jeres ansøgning om nygodkendelse af Fonden Hellebæk aflagt besøg i tilbuddet 27. marts 2019.
Socialtilsynet påtænker at træffe afgørelse om at godkende Fonden Hellebæk
med vilkår, jf. Lov om socialtilsyn § 5, stk. 5.
Fonden Hellebæk godkendes til i alt 15 pladser fordelt på:
- 8 pladser, oprettet i henhold til lejeloven med støtte jf. servicelovens § 85.
Socialtilsynet vurderer, at disse pladser er botilbudslignende, jf. lov om
socialtilsyn § 4, stk.1, nr. 3, a-d., idet de opfylder kriterierne herfor.
- 5 pladser oprettet i henhold til servicelovens § 107 – midlertidigt botilbud.
- 2 pladser i henhold til servicelovens § 103 – beskyttet beskæftigelse. Disse pladser vil alene blive anvendt til borgere, som bor i tilbuddet, hvorfor
de falder under Lov om Socialtilsyn.

11. juli 2019
Sagsbeh.: LT
J.nr.: 27.30.16-K09-281-17
Socialtilsyn Hovedstaden
Frederiksberg Rådhus
2000 Frederiksberg
http://socialtilsyn.frederiksberg.dk
Telefon: 9133 3200
socialtilsyn@frederiksberg.dk
Åbningstider
Mandag – torsdag kl. 9-15
Fredag kl. 9-12

Afdeling/adresse

Pladser

Paragraf

Målgruppe/aldersgruppe

Fonden Hellebæk
Nordre Strandvej
95A
3150 Hellebæk

8

Lejeloven/SEL
§ 85

Normaltbegavede
borgere
mellem 18 – 35 år med spiseforstyrrelse og præget af omsorgssvigt, stressbelastning
og forandret virkelighedsopfattelse.
Borgerne kan desuden være
præget af autismespektrumforstyrrelse, hvor dette giver
sig udslag i følelsesmæssige,
sociale og adfærdsmæssige
problemer.
Borgere, som visiteres i henhold til SL § 85 må formodes
at have opnået et stadie af
selverkendelse, som gør, at
vedkommende har forudsætninger for at have lejebolig.

Fonden Hellebæk
Nordre Strandvej
95A
3150 Hellebæk
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SEL §107

Normalt begavede borgere
mellem 18 – 35 år med spiseforstyrrelse og præget af omsorgssvigt, stressbelastning
og forandret virkelighedsopfattelse.
Borgerne kan endvidere være
præget af autismespektrumforstyrrelse, hvor dette giver
sig udslag i følelsesmæssige,
sociale og adfærdsmæssige
problemer.

Fonden Hellebæk
Nordre Strandvej
95A
3150 Hellebæk
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SEL §103

Normalt begavede borgere
mellem 18 – 35 år, visiteret til
bolig i tilbuddet og med behov for beskyttet beskæftigelse

Socialtilsynet kan efter gennemgang af vedtægterne for Fonden Hellebæk samt stiftelses dokumentet,
godkende Fonden Hellbæk, som lovligt etableret, jf. Lov om socialtilsyn § 15, stk.1. Fonden Hellebæk er
herefter underlagt Socialtilsynet som fondsmyndighed jf. Lov om socialtilsyn § 15, stk.1. Socialtilsynet
vurderer ligeledes, på baggrund af fremsendt materiale at bestyrelsens sammensætning lever op til kravet i Lov om Socialtilsyn § 14
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Socialtilsyn Hovedstaden vurderer dermed at endelig godkendelse af Fonden Hellebæk kan gives på betingelse af, at tilbuddet opfylder nedenstående vilkår:
Vilkår:
- Tilbuddets fysiske rammer er under ombygning, og kan i den nuværende konstruktion ikke godkendes til det samlede antal pladser på 8 i henhold til SEL § 85, idet alle boliger ikke er indrettet
med selvstændigt bad, toilet og køkken. Tilbuddets ledelse har igangsat renovering, så forholdene vil leve op til kravene i lovgivningen.
Socialtilsynet opstiller på den baggrund vilkår for godkendelse af tilbuddet om, at Fonden Hellebæk skal sikre, at tilbuddets fysiske rammer kan godkendes som egnede efter ombygning og
senest 1. september 2019
Vilkåret skal være opfyldt inden:


ibrugtagning af 1 plads med støtte i henhold til Lejeloven samt servicelovens § 85, således at tilbuddet kan anvende i alt 7 pladser til denne målgruppe. Det endelig pladsantal kan anvendes,
når Socialtilsyn Hovedstaden kan træffe endelig afgørelse om godkendelse af Fonden Hellebæk
efter besigtigelse af de fysiske rammer.



ibrugtagning af 1 plads med støtte i henhold til Servicelovens § 107, således at tilbuddet kan anvende i alt 4 pladser til denne målgruppe. Det endelig pladsantal kan anvendes, når Socialtilsyn
Hovedstaden kan træffe endelig afgørelse om godkendelse af Fonden Hellebæk efter besigtigelse af de fysiske rammer.

Begrundelse
Socialtilsynet finder det efter en samlet vurdering sandsynligt, at Fonden Hellebæk kan levere en tilstrækkelig høj kvalitet i tilbuddet i forhold til målgruppens behov sammenholdt med opholdsprisen. Vi
lægger ved afgørelsen særligt vægt på, at tilbuddet vil anvende Community baseret støtte, hvor tilbuddet
er en del af et inkluderende miljø. Der vil således være tale om en tilgang, hvor indsatsen vil tage udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger og behov for støtte og som vil foregå i et struktureret
og forudsigeligt miljø,
Videre vægtes det, at tilbuddet forventer at anvende ressourceorienteret- og social læringstilgang som
støtte for borgernes udvikling af kompetencer til at kunne bo mere selvstændigt på sigt, samt at metoderne vil være relationspædagogik og social færdighedstræning, der varetages i en struktureret ramme.
Socialtilsynet har ligeledes lagt til grund, at tilbuddet ikke er et behandlingstilbud. Det betyder, at der ikke
foretages systematisk observation, men alene refleksion på baggrund af iagttagelser i hverdagen. Det
har desuden den betydning, at tilbuddet vil dokumentere mål, delmål, indsats og resultater, samt at dokumentationen løbende vil danne baggrund for forbedring af indsatsen samt faglige drøftelser.
Socialtilsynet har endvidere lagt vægt på, at tilbuddets organisering og ledelse efter det oplyste kan understøtte en hensigtsmæssig drift af tilbuddet, herunder sikre tilstrækkeligt kompetent personale i forhold
til målgruppens behov og tilbuddets metoder.
Personalenormeringen består af en grundnormering på 15 medarbejdere med relevant uddannelse og
erfaring, set i forhold til målgruppens behov og forudsætninger. Socialtilsynet forventer, at tilbuddet ved
visitation af borgere til tilbuddet, som har brug for udvidet støtte eksempelvis med spiseforstyrrelse og
behov for støtte til måltider, sikres en ydelse ved personale ud over tilbuddets grundnormering. Socialtilsynet vægter, at indsatser leveres af fastansatte lønnede medarbejdere, og at frivillige og studerende
alene indgår som ekstra ressource i tilbuddets hverdag.
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Socialtilsynet vurderer, at der er tale om en målgruppe, som i meget høj grad kræver en tydelig og professionel personalegruppe, som er i stand til at formidle forventninger og refleksioner sammen med borgerne. Indsatserne skal leveres af en kerne af faste medarbejdere med fagligt relevante uddannelser, ligesom disse faste medarbejdere skal kunne kommunikere med beboerne med udgangspunkt i beboernes eget sprog.
Socialtilsynet har lagt vægt på, at tilbuddets ledelse fortløbende vil initiere faglige drøftelser om praksis
og forebyggelse af magtanvendelser.
Afslutningsvis har Socialtilsynet lagt vægt på, at tilbuddets fysiske rammer vurderes at være egnede til
den angivne målgruppes behov. For den del af tilbuddet, som er godkendt i henhold til SEL § 107 gælder
det, at alle borgere har egen bolig samt adgang til fællesrum, som alene bruges af borgere fra denne del
af tilbuddet.
Borgerne i tilbuddet har endvidere adgang til fællesområder, hvor der også kommer borgere fra andre
dele af dette og andre tilbud, som ligger på samme matrikel. Socialtilsynet har i den forbindelse været
opmærksom på, at tilbuddets faglige tilgang tager udgangspunkt i en antagelse om, at det samlede terapeutiske miljø vil understøtte borgernes udvikling.
Det samme er gældende for den del af tilbuddet, som er godkendt i henhold til SEL § 85, hvor alle borgere har egen bolig med eget køkken, bad og toilet.
Den del af tilbuddet, som er godkendt i henhold til SEL § 103 har gode og relevante faciliteter til beskæftigelse i køkken og rengøring samt udenoms områder.
Økonomi
Til grund for godkendelsen ligger ledelsens oplysninger om forventninger til tilbuddets økonomiske drift,
herunder tilbuddets indberettede budget af 2019, hvoraf det fremgår, at tilbuddet forventes at opnå en
85%belægning og en bæredygtig drift.
Godkendelsen indebærer, at tilbuddet ved ansættelser skal indhente straffeattest.
Lovhenvisning
Vi træffer denne afgørelse i henhold til
Lov nr. 42 af 19.01.2018 om socialtilsyn § 4, §§ 5 og 6, §§ 12, 16, 17, 18 samt § 19, § 22 og § 23
Bekendtgørelse nr. 1251 af 13.11.2017 om socialtilsyn §§ 1, 13 og 16.
Forvaltningsloven § 19

Venlig hilsen

Lars Thomsen
Tilsynskonsulent
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Uddrag af anvendt lovgivning.
Lov om socialtilsyn
(LBK nr. 42 af 19/01/2018)
Anvendelsesområde
§ 4. Socialtilsynet godkender og fører driftsorienteret tilsyn med følgende 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. 5-7, jf. dog § 66 a, stk. 7, og §§ 107-110 i lov om social service samt
stofmisbrugsbehandlingstilbud efter §§ 101 og 101 a 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 boligformer efter andre bestemmelser end nævnt i nr. 2, dog ikke
friplejeboliger,
b) hjælpen udgår fra servicearealer knyttet til boligerne og ydes af et fast ansat personale,
c) tilbuddet til beboerne i væsentligt omfang omfatter 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.
4) Alkoholbehandlingssteder efter sundhedslovens § 141.
Stk. 2. Socialtilsynet træffer afgørelse om, hvorvidt det konkrete tilbud er omfattet af godkendelse og
driftsorienteret tilsyn efter stk. 1, nr. 3, eller af tilsyn efter § 151 i lov om social service.
Godkendelse
§ 5. Socialtilsynet træffer efter ansøgning og dialog med ansøger afgørelse om godkendelse som generelt egnet af tilbud, som er nævnt i § 4, stk. 1, såfremt tilbuddet opfylder betingelserne for godkendelse,
jf. §§ 6 og 12-18.
Stk. 2. Godkendelse efter stk. 1 er en betingelse for, at tilbud, som er nævnt i § 4, stk. 1, nr. 1-3, kan
indgå i den kommunale forsyning, jf. § 4, stk. 3, i lov om social service.
Stk. 3. Socialtilsynets godkendelse efter stk. 1 er en betingelse for, at kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe
tilbud om alkoholbehandling på behandlingssteder, som er nævnt i § 4, stk. 1, nr. 4, jf. § 141, stk.
6, i sundhedsloven.
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Stk. 4. Socialtilsynet kan, når særlige grunde taler for det, træffe afgørelse om, at ikkegodkendte tilbud,
som er nævnt i § 4, stk. 1, nr. 1-3, og 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. 5. 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. 6. Socialtilsynet kan efter anmodning fra tilbuddet eller plejefamilien træffe afgørelse om, at den
meddelte godkendelse og de meddelte vilkår for godkendelsen, jf. stk. 1, kan fraviges på nærmere bestemte betingelser eller inden for en nærmere bestemt periode. Socialtilsynet kan i forbindelse med afgørelsen fastsætte vilkår, jf. stk. 5, som betingelse for afgørelsen om, at godkendelsen kan fraviges. Socialtilsynet kan knytte frister til et vilkår fastsat efter 2. pkt. Afgørelsen om fravigelse, jf. 1. pkt., bortfalder,
når betingelserne ikke længere er opfyldt eller den fastsatte periode er udløbet.
Stk. 7. Socialtilsynet kan træffe afgørelse om ophør af godkendelsen af et tilbud, hvis tilbuddet ikke
længere opfylder betingelserne for godkendelse, jf. stk. 1, jf. §§ 6 og 12-18.
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Stk. 8. 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. 9. 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. 10. Børne- og socialministeren kan fastsætte nærmere regler om godkendelsens tilrettelæggelse,
om socialtilsynets forpligtelser i forbindelse med godkendelsen og om socialtilsynets afgørelser efter stk.
4.
§ 6. Det er en betingelse for godkendelse af tilbud, som er nævnt i § 4, stk. 1, 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) Sundhed og trivsel.
5) Organisation og ledelse, jf. dog stk. 4.
6) Kompetencer.
7) Økonomi, jf. dog stk. 4.
8) Fysiske rammer.
Stk. 3. Ved vurderingen af, om de tilbud, som er nævnt i § 4, stk. 1, nr. 2-4, har den fornødne økonomiske kvalitet, jf. stk. 2, nr. 7, skal socialtilsynet tage stilling til,
1) om tilbuddet er økonomisk bæredygtigt,
2) om tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og i
forhold til tilbuddets målgruppe, og
3) om der er gennemsigtighed i tilbuddets økonomi.
Stk. 4. Er tilbuddet omfattet af § 66, stk. 1, nr. 7, i lov om social service, fører socialtilsynet ikke tilsyn
med tilbuddets organisation, ledelse og økonomi, jf. stk. 2, nr. 5 og 7, og §§ 13-18.
Stk. 5. Børne- og socialministeren fastsætter nærmere regler om det økonomiske tilsyn og vurderingen
af tilbuddenes kvalitet, herunder i form af opstilling af kriterier og indikatorer for kvalitetstemaerne, jf.
stk. 2.
Oplysningspligt
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§ 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, der lå til grund for
godkendelsen, jf. § 5, stk. 1,
2) efter anmodning give socialtilsynet oplysninger om, hvilke kommuner der har ansvar for at yde hjælp
til borgere, der har ophold i tilbud, som er nævnt i § 4, stk. 1, nr. 1-3, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed
og administration på det sociale område,
3) efter anmodning give socialtilsynet oplysninger om, hvilke kommuner der i henhold til sundhedslovens
§ 141, stk. 1, har visiteret borgere til behandlingsstedet, og
4) efter anmodning give socialtilsynet de oplysninger, som er nødvendige for, at socialtilsynet kan udføre
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det driftsorienterede tilsyn.
Stk. 3. Sundhedspersoner, jf. sundhedslovens § 6, skal efter anmodning give socialtilsynet oplysninger
om borgere i sundhedsfaglig behandling, jf. sundhedslovens § 5, på tilbud omfattet af § 4, stk. 1, i lov om
socialtilsyn, når de er nødvendige, for at socialtilsynet kan udføre det driftsorienterede tilsyn.
Stk. 4. Tilbud omfattet af § 4, stk. 1, nr. 2-4, der er godkendt efter § 5, skal udarbejde en årlig rapport
om tilbuddets virksomhed.
Stk. 5. Børne- og socialministeren fastsætter nærmere regler om tilbuddenes oplysningspligt efter stk.
Tilbuddenes årsbudget
§ 16. Tilbud som nævnt i § 4, stk. 1, nr. 2-4, der søger om godkendelse, eller som er godkendt, skal som
grundlag for godkendelsen og det driftsorienterede tilsyn efter denne lov udarbejde et årsbudget for varetagelsen
af opgaverne efter lov om social service, der skal godkendes af socialtilsynet.
Stk. 2. For private koncerner og koncernlignende konstruktioner, jf. § 2, stk. 4, skal der ud over årsbudget for de enkelte tilbud, jf. stk. 1, udarbejdes en koncernnote, hvoraf bl.a. pengestrømmene mellem
koncernens enkelte dele skal fremgå. Det er en forudsætning for godkendelse af årsbudgettet, jf. stk. 1,
at afregninger mellem tilbuddet og andre enheder inden for koncernen sker på markedsvilkår.
Stk. 3. Børne- og socialministeren kan fastsætte nærmere regler om udarbejdelse og godkendelse af
årsbudget.
Børne- og socialministeren kan fastsætte regler om frister for tilbuddenes indsendelse af årsbudget
til socialtilsynet og socialtilsynets godkendelse af tilbuddenes årsbudget.
Tilbuddenes regnskaber
§ 17. Private tilbud godkendt efter § 5 skal aflægge årsregnskab i overensstemmelse med reglerne i
årsregnskabslovens
afsnit II, medmindre andet følger af særlige regler. Hvis tilbuddets balancesum, nettoomsætning
og gennemsnitlige antal medarbejdere overstiger grænser fastsat i § 4 i årsregnskabsloven, skal
årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens afsnit III.
Stk. 2. Socialtilsynet kan stille yderligere krav til det enkelte tilbuds regnskabsaflæggelse, hvis det i
særlige tilfælde vurderes nødvendigt for at sikre tilstrækkelig gennemsigtighed i tilbuddets økonomi.
§ 18. Regnskaber for private tilbud som nævnt i § 4, stk. 1, nr. 2-4, skal revideres af en godkendt revisor.
Det reviderede regnskab sendes til socialtilsynet til orientering.
Stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter og med
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indgåede aftaler og sædvanlig praksis, samt om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og ved driften af de tilbud, der er omfattet af regnskabet.
Stk. 3. Tilbuddets revisor skal på anmodning fra socialtilsynet oplyse om forhold, der er behandlet i forbindelse med revisionen, og som er af betydning for socialtilsynets vurdering af, om betingelserne for
godkendelsen er opfyldt. Revisor skal give socialtilsynet besked, hvis revisor ved revisionen konstaterer
forhold, der giver revisor anledning til tvivl om, hvorvidt betingelserne for godkendelsen er opfyldt.
Stk. 4. Socialtilsynet lægger revisionspåtegningen til grund ved socialtilsynets gennemgang af regnskaberne, medmindre der efter en konkret vurdering ikke er grundlag herfor.
Stk. 5. Børne- og socialministeren kan fastsætte nærmere regler om revisionens tilrettelæggelse og indhold.1-4.
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Tilbudsportalen
§ 22. Socialtilsynet skal registrere oplysninger på Tilbudsportalen, jf. § 14 i lov om social service, om
tilbud omfattet af § 4, stk. 1.
Stk. 2. Oplysningerne skal bl.a. angå
1) godkendelse af tilbud,
2) tilbuddets aktuelle status i forhold til godkendelsen, herunder oplysning om eventuelle vilkår, påbud
og skærpet tilsyn, og
3) resultaterne af udført tilsyn med et tilbud.
Stk. 3. Børne- og socialministeren fastsætter nærmere regler om indberetningerne efter stk. 1.
Finansiering af socialtilsynet
§ 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 og 4.
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 de kommuner, hvor det enkelte socialtilsyn
godkender og fører tilsyn, jf. § 2, stk. 2 og 3, efter objektive kriterier.
Stk. 3. For opgaverne i forbindelse med godkendelse af og tilsyn med tilbud efter § 4, stk. 1, nr. 2-4,
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. For opgaverne i forbindelse med godkendelse af og tilsyn med foreninger og private virksomheder
omfattet af kapitel 3 a fastsætter socialtilsynet takster for godkendelse og takster for tilsyn, som opkræves
hos de omfattede foreninger og private virksomheder.
Stk. 5. 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. 6. Når socialtilsynet på vegne af Udlændingestyrelsen udfører tilsyn med indkvarteringssteder, jf.
udlændingelovens § 42 a, stk. 5, hvor der alene er indkvarteret uledsagede mindreårige udlændinge, og
med særlige afsnit eller afdelinger på andre indkvarteringssteder end børnecentre, hvor der opholder sig
uledsagede mindreårige udlændinge, dækkes omkostningerne hertil af Udlændingestyrelsen på grundlag
af den aftale, der er indgået i henhold til § 3, stk. 3.
Stk. 7. Socialtilsynet kan i 2014 og 2015 indregne udgifter til etablering af tilsynsvirksomheden afholdt
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inden lovens ikrafttræden i de objektive finansieringsandele, jf. stk. 2.
Stk. 8. Børne- og socialministeren fastsætter nærmere regler om finansieringen, herunder om opkrævning
og beregning af finansieringsandelene samt om indregning af etableringsudgifter, jf. stk. 7.
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Bekendtgørelse om socialtilsyn
(BEK nr. 1251 af 13/11/2017)
Godkendelsens tilrettelæggelse og socialtilsynets forpligtelser i forbindelse hermed
§ 1. Socialtilsynet træffer efter ansøgning og dialog med ansøger afgørelse om godkendelse som generelt
egnet af tilbud, som er nævnt i § 4, stk. 1, i lov om socialtilsyn, såfremt tilbuddet opfylder betingelserne
for godkendelse efter lovens §§ 6 og 12-18, jf. lovens § 5, stk. 1. Ansøgningen om godkendelse skal
være skriftlig.
Stk. 2. Socialtilsynets afgørelse skal meddeles i en skriftlig afgørelse, der skal begrundes i overensstemmelse med forvaltningslovens kapitel 6.
Stk. 3. Hvis en godkendelse er betinget af, at visse vilkår opfyldes, jf. § 5, stk. 5, i lov om socialtilsyn,
skal vilkårene samt den eventuelle frist for deres opfyldelse fremgå af afgørelsen.
Stk. 4. Socialtilsynet kan efter § 5, stk. 6, i lov om socialtilsyn efter anmodning fra tilbuddet eller plejefamilien træffe afgørelse om, at den meddelte godkendelse og de meddelte vilkår for godkendelsen, jf.
lovens § 5, stk. 1, kan fraviges på nærmere bestemte betingelser eller inden for en nærmere bestemt
periode. Socialtilsynet kan i forbindelse med afgørelsen fastsætte vilkår, jf. lovens § 5, stk. 5, som betingelse for afgørelsen om, at godkendelsen kan fraviges. Socialtilsynet kan knytte frister til et vilkår fastsat
efter
2. pkt. Afgørelsen om fravigelse, jf. 1. pkt., bortfalder, når betingelserne ikke længere er opfyldt, eller den
fastsatte periode er udløbet.
Stk. 5. Når socialtilsynet har godkendt et tilbud, offentliggøres oplysningerne om tilbuddet på Tilbudsportalen, jf. § 14, stk. 1 og 3, i lov om social service.
Tilsyn med tilbuddenes økonomi
§ 13. Ved vurderingen af, om de tilbud, som er nævnt i § 4, stk. 1, nr. 2-4, i lov om socialtilsyn, har den
fornødne økonomiske kvalitet, jf. lovens § 6, stk. 2, nr. 7, skal socialtilsynet, jf. lovens § 6, stk. 3, tage
stilling til,
1) om tilbuddet er økonomisk bæredygtigt,
2) om tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og i
forhold til tilbuddets målgruppe, og
3) om der er gennemsigtighed med tilbuddets økonomi.
Stk. 2. Som led i vurderingen efter stk. 1 skal socialtilsynet sikre sig,
1) at revisor ikke har anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger til årsregnskabet,
2) at der ifølge tilbuddets årsbudget er et rimeligt forhold mellem den forventede omsætning og omkostningerne,
3) at det private tilbuds soliditetsgrad er rimelig set i forhold til tilbuddets alder og specialiseringsgrad,
og
4) at tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling
og større ændringer.
Stk. 3. Kommunale og regionale driftsherrer indsender den kommunale eller regionale revisions beretning om revisionen af kommunens eller regionens regnskab til socialtilsynet.
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Stk. 4. Socialtilsynet skal i sin vurdering af, om tilbuddet har den fornødne økonomiske kvalitet, jf. § 6,
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stk. 2, nr. 7, og § 6, stk. 3, i lov om socialtilsyn, tage udgangspunkt i de oplysninger, der fremgår af budgetskemaet, budget- og regnskabsnøgletal, revisionspåtegninger og de private tilbuds årsregnskaber.
Hvis disse oplysninger vurderes ikke at være tilstrækkelige, kan socialtilsynet efter en konkret vurdering
indhente supplerende oplysninger hos tilbuddet, driftsherren eller revisor.
§ 16. Socialtilsynet godkender tilbuddets årsbudget, jf. § 16, stk. 1, i lov om socialtilsyn, som led i godkendelsen af tilbuddet, jf. lovens § 5, stk. 1, i lov om socialtilsyn, og det driftsorienterede tilsyn, jf. lovens
§ 7, stk. 1.
Stk. 2. Socialtilsynet skal godkende tilbuddets årsbudget, hvis budgettet
1) sikrer den nødvendige sammenhæng mellem den faglige indsats og de afsatte økonomiske ressourcer,
2) ikke indeholder poster uvedkommende for tilbuddets virksomhed, og
3) giver mulighed for ansvarlig forvaltning af offentlige midler.
Stk. 3. Som led i godkendelsen af årsbudgettet skal socialtilsynet påse,
1) at udgifter til leje af fast ejendom ikke overstiger, hvad der anses for normale lejeudgifter for tilsvarende ejendom, der anvendes til tilsvarende formål (markedslejen),
2) at vederlag til bestyrelsesmedlemmer ikke overstiger, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art
og arbejdets omfang,
3) at goodwill ikke medregnes, og
4) at afregninger mellem enkelte enheder i en koncern eller en koncernlignende konstruktion sker på
markedsvilkår.
Stk. 4. Årsbudgetter, der er indberettet til socialtilsynet inden 1. oktober, skal være godkendt af socialtilsynet
senest 1. januar, medmindre konkrete forhold gør, at dette ikke er muligt. Årsbudgetter, der er indberettet
til socialtilsynet mellem 1. oktober og 15. november, skal være godkendt af socialtilsynet senest
1. april, medmindre konkrete forhold gør, at dette ikke er muligt.
Forvaltningsloven
(LBK nr 433 af 22/04/2014)
§ 19. Kan en part ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, må der ikke træffes afgørelse, før
myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne eller vurderingerne og givet denne lejlighed til
at fremkomme med en udtalelse. Det gælder dog kun, hvis oplysningerne eller vurderingerne er til ugunst for den pågældende part og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis
1) det efter oplysningernes eller vurderingernes karakter og sagens beskaffenhed må anses for ubetænkeligt at træffe afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag,
2) udsættelse vil medføre overskridelse af en lovbestemt frist for sagens afgørelse,
3) partens interesse i, at sagens afgørelse udsættes, findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, der taler imod en sådan udsættelse,
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4) parten ikke har ret til aktindsigt efter reglerne i kapitel 4 med hensyn til de pågældende oplysninger,
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5) den påtænkte afgørelse vil berøre en videre, ubestemt kreds af personer, virksomheder m.v., eller
hvis forelæggelsen af oplysningerne eller vurderingerne for parten i øvrigt vil være forbundet med væsentlige vanskeligheder, eller
6) der ved lov er fastsat særlige bestemmelser, der sikrer parten adgang til at gøre sig bekendt med
grundlaget for den påtænkte afgørelse og til at afgive en udtalelse til sagen, inden afgørelsen træffes.
Stk. 3. Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at nærmere angivne sagsområder, hvor bestemmelserne i stk. 2, nr. 1 eller 5, i almindelighed vil finde anvendelse, ikke skal være omfattet af bestemmelsen i stk. 1
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