
 

 

    

  

    

Tilsynsrapport 
Driftsorienteret tilsyn 

Tilbuddets navn: Cathrinegården 

Dato for generering af rapport: 07-09-2022 

Status for godkendelse: Godkendt 

Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden 



Indholdsfortegnelse 
Læsevejledning - Tilsynsrapportens indhold 3 

Læsevejledning - Kvalitetsmodellen 3 

Basisinformation 4 

Basisinformation (Afdelinger) 4 

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet 5 

Særligt fokus i tilsynet 5 

Sanktioner 5 

Sundhed og trivsel 6

 Kriterium 4 6

 Kriterium 5 7

 Kriterium 6 9

 Kriterium 7 9 

Organisation og ledelse 11

 Kriterium 8 11

 Kriterium 9 12 

Fysiske rammer 15

 Kriterium 14 15 

Økonomi 17

 Økonomi 1 17

 Økonomi 2 18

 Økonomi 3 18 

Spindelvæv 19 

Datakilder 19 

Interviewkilder 19 

Observationskilder 20 

07-09-2022 Side 2 af 21 



$eg-print-section-heading-start$Læsevejledning - Kvalitetsmodellen$eg-print-section-heading-end$

$eg-print-section-heading-start$Læsevejledning - Tilsynsrapportens indhold$eg-print-section-heading-end$

                 
                       
   

         

                  
                     

                     
                    

 

   

                
               

                      
                    

                 

                      
                

                   
   

                   
                

                   
            

     

    

    

    

     

                

                     
                  

                  
 

                 
              

                

               

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. 

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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Basisinformation 

Tilbuddets  navn Cathrinegården 

Hovedadresse Taxvej  27 

2880  Bagsværd 

Kontaktoplysninger Tlf.:  39573780 

E-mail:  handicaptilbud@gladsaxe.dk 

Hjemmeside:  https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/handicap/botilbud/cathrinegaarden 

Tilbudsleder Kristian  Andersen 

CVR-nr. 62761113 

Virksomhedstype kommunal 

Tilbudstyper Botilbudslignende tilbud, Almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 1 

Pladser i alt 24 

Målgrupper Udviklingshæmning 

Resultat  af  tilsynet 

Status for godkendelse Godkendt 

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden 

Tilsynskonsulenter Heidi Schmidt 
Christina Dahl 

Tilsynsbesøg 19-07-2022 10:00, Uanmeldt, Cathrinegården 

Basisinformation (Afdelinger) 

Afdeling   Målgrupper Pladser i alt   Afdelinger   

Cathrinegården Udviklingshæmning 24 Botilbudslignende tilbud, Almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 1 
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet 
Socialtilsynet har den 13. juli 2022 været på uanmeldt driftsorienteret tilsyn på Cathrinegården. Tilbuddet er godkendt efter ABL § 105, stk. 1, hvor 

borgerne modtager støtte efter servicelovens § 85. Tilbuddet er godkendt til 24 pladser og er målrettet voksne psykisk udviklingshæmmede. 

Tilbuddet er beliggende på adressen Taxvej 27, 2880 Bagsværd og kan ikke uden forudgående godkendelse fra socialtilsynet anvendes på andre 

fysiske rammer end de godkendte i tilbuddet. 

Borgerperspektivet i indeværende tilsyn er inddraget ved dialog og observation af borgere. Derudover udgør dialog med medarbejdere og ledelse 

samt fremsendt materiale , grundlaget for tilsynet. 

Tilsynet er gennemført med særligt fokus på Kvalitetsmodellens temaer: Sundhed og trivsel, Organisation og ledelse, samt de fysiske rammer og 

økonomi. Øvrige temaer er ikke behandlet og vurderinger fra tidligere tilsyn er fortsat gældende. 

Socialtilsynet konkluderer samlet set, at tilbuddet fortsat opfylder godkendelsesgrundlaget i forhold til kvalitetsmodellens 7 temaer og betingelserne 

for fortsat godkendelse jf. §§ 6 og 12-18 i lov om Socialtilsyn. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har forholdt sig til og haft relevant fokus på de tidligere fremsendte udviklingspunkter. Derudover vurderer 

socialtilsynet, at tilbuddet fremstår veldrevet og 

med en kompetent ledelse, der udviser ansvarlighed og engagement. 

Socialtilsynet vurderer, at den daglige drift varetages kompetent, trods rekrutteringsvanskeligheder og der pågår et relevant fokus på at skabe 

kontinuitet for borgerne i mødet med medarbejdere. Tilbuddet har fokus på at kvalificere vikarer og ikke fastansatte medarbejdere til at indgå i 
arbejdet omkring borgerne og i tråd med den pædagogiske indsats. 

Socialtilsynet vurderer, at ledelsen med fordel kan sikre den daglige drift, således at personalegennemstrømning og sygefravær nedbringes. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har engagerede og kompetente medarbejdere, som tilrettelægger en hensigtsmæssig indsats, der modsvarer 

borgernes behov og vurderer at borgerne trives. 

Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer fremstår egnede til formålet og imødeser en optimering af målgruppens behov for aktivitetsmuligheder 

i de fysiske rammer, som er igangværende. 

Socialtilsynet har vurderet, at der er tilfredsstillende gennemsigtighed i tilbuddets økonomi, at de økonomiske forhold giver mulighed for en 

bæredygtig drift, at den faglige kvalitet i tilbuddet vurderes tilfredsstillende og at der helt overordnet er sammenhæng mellem pris og kvalitet. 

Særligt fokus i tilsynet 
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 Sundhed og trivsel 
Det er afgørende for kvaliteten, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Det er herunder vigtigt, at tilbuddets viden og 

indsats i forhold til borgernes sundhed og trivsel modsvarer målgruppens behov. Det kan for eksempel være i forhold til kost, motion, rygning samt 
uhensigtsmæssig brug af rusmidler. Det kan også være i forhold til færden på sociale medier. Det er endvidere vigtigt, at tilbuddet respekterer borgernes 

værdighed, autonomi og integritet og herunder sikrer borgernes medinddragelse samt selv- og medbestemmelse vedrørende beslutninger om dem selv 

samt hverdagen i tilbuddet. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats har fokus på at forebygge magtanvendelser, herunder 

dokumenterer og anvender viden fra eventuelle magtanvendelser til løbende læring og forbedring af indsatsen. Desuden er det væsentligt, at tilbuddet 
forebygger vold og overgreb. Herunder er det vigtigt, at tilbuddets medarbejdere både har relevant faglig viden om forebyggelse af vold og overgreb set i 
forhold til tilbuddets målgruppe, og at de kan handle hensigtsmæssigt ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb. 

Vurdering af tema 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har relevant fokus på at understøtte borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Tilbuddet har tidligere 

tilført viden omkring psykiatriske diagnoser ud fra målgruppens behov, og arbejdet systematisk i forhold til borgere som skal udredes for demens 

med relevant sparring herom. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet møder borgerne med respekt og anerkendelse og har fokus på borgernes selv- og medbestemmelse, trods 

dilemmaer forbundet hermed. Således opnår borgerne indflydelse på eget liv samt i hverdagen. 

Socialtilsynet vurderer, tilbuddet understøtter tilbud om varieret og sund kost samt understøtter og ledsager borgerne til relevante 

sundhedsydelser. Tillige vurderes det, at tilbuddet forebygger magtanvendelser samt vold og overgreb med brug af fagrelevante metoder og 

tilgange. 

Gennemsnitlig bedømmelse 4,6 

Kriterium 4 

Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse 

Bedømmelse af kriterium 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har relevante refleksioner omkring at møde borgerne ud fra deres behov og med viden og nysgerrighed 

omkring borgernes selv- og medbestemmelse samt inddragelse i eget liv. Socialtilsynet bemærker, at der forekommer relevante refleksioner 

omkring borgernes selvbestemmelse, og anbefaler at tilbuddet fortsat sikrer opfølgning på dialog omkring disse, for at forebygge forråelse og 

indgreb i selvbestemmelsen. 

Det vurderes, at den systemisk narrative samtalemetode og iPads fortsat anvendes til at understøtte borgernes aktive deltagelse i deres egen 

hverdag, herunder som led i udarbejdelse af livshistorier. Borgerne har indflydelse på hverdagen i tilbuddet via husmøder, hvor beslutninger 

omkring fællesskabet træffes samt individuelle evalueringer om udvikling og trivsel. Der anvendes en visuel metode rød-gul-grøn for at 
understøtte borgernes selvbestemmelse og indflydelse i form af medborgerskab. 

Indikator 4.a 

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt. 

Bedømmelse 5 

Bedømmelse af Indikator 4.a 

Det vægter, at borgere oplyser, at medarbejderne taler ordenligt til dem, og at de har det godt på tilbuddet. En borger oplyser, at medarbejderne er 

gode til at hjælpe. 

Leder oplyser, at vedkommende har flere fokusområder omkring selvbestemmelse og inddragelse og vedkommende stiller spørgsmål til 
forskellige rutiner for at skabe refleksion. Eksempelvis hvis der anvendes kuverter med penge i, og hvorfor borger eksempelvis ikke har pengene i 
en pung. 

Leder oplyser, at der på tilbuddet er en sund kultur, hvor der bankes på inden man går ind hos borgerne, samt at alle respekterer borgernes nej 
etc. Tillige forefindes der en nysgerrighed, så medarbejderne hele tiden forholder sig undrende til egen praksis. 

Medarbejder oplyser, at borgerne respekteres og anerkendes, men at der er udfordringer med etik og selvbestemmelse i forhold til voksne 

mennesker. Herom benævnes kost og selvbestemmelse og fællesskabet og borgernes indvirkning på hinanden. Medarbejderne oplyser, at de 

drøfter det løbende. 

På baggrund af ovenstående fastholdes bedømmelsen og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. 
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Indikator 4.b 

Borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov. 

Bedømmelse 5 

Bedømmelse af Indikator 4.b 

Det vægter, at adspurgt til udviklingspunkt vedrørende, at tilbuddet bør sikre borgerne indflydelse og gennemsigtighed omkring måltidsprojektet, 
oplyser tilbuddet i notatark, at det i gennem det sidste års tid har været praksis at der på husmøderne, 1 gang om måneden laves madplaner for 1 

uge i hvert basehus. Madplanerne laves ud fra den overordnede ramme som indeholder 1x Klov, 1x fugl, 2x grønt, 2x fisk og 1x valgfri samt 
dessert 1x ugentligt. Tilbuddet oplyser, at der benyttes kogebøger og andet visuelt materiale til at støtte beboerne i deres valg af menu. 

Alle de valgte menuer bliver samlet og er derefter at se på IBG skærmen og i en mappe i køkkenet. I mappen i køkkenet fremgår det hvilket hus der 

har valgt menuen, så det gerne skulle give større genkendelighed i forhold til det beboerne husker at de har valgt. Ved fødselsdage vælger man den 

menu man ønsker på dagen, uagtet hvilket hus der står for madplanen. 

Ledelse og medarbejdere oplyser, at borgerne beslutter selv, omkring hvor de vil indtage måltidet, og om de vil spise fælles eller selv købe ind til 
eget køleskab, ud fra egne ønsker. 

Borgere oplyser, at de selv bestemmer, og at medarbejderne ikke bestemmer over dem. Borgerne oplyser, at de har husmøder, hvor de kan 

beslutte ting de gerne vil, eksempelvis ture eller aktiviteter. Medarbejder oplyser, at borgerne inddrages i alle forhold vedrørende dem selv. På 

tilbuddet omhandler det madvalg, aktiviteter og rækkefølge på en hjemmedag etc. 

Medarbejdere oplyser, at borgere kan have ønsker om f.eks vægttab og samtidigt have brug for at medarbejderne agerer rammesættende. 
Heriblandt forefindes flere dilemmaer som medarbejdere reflekterer omkring. Medarbejderne oplyser, at de generelt oplever, at borgerne har 

indflydelse. Der har i tilbuddet været diskussioner omkring eksempelvis hvornår en borger skal klippes og der kan opstå synsninger, som der tales 

om. Medarbejder oplyser, at de er begyndt, at have et fast punkt til fagligt forum på personalemøder, hvor ting de ikke kan nå til enighed tages til 
behandling. Dagsorden til dette forum ses nedskrevet ved herværende tilsyn. 

Medarbejder oplyser tillige, at de inddrager borgerne i eksempelvis farvevalg i fælleshusene og benytter smileys/ rød-gul-grøn aktivt i hverdagen 

samt ved husmøder. Således kan det overfor borgere gøres tydeligt i hvilken grad af indflydelse de har. 

På baggrund af tidligere tilsyn fremgår, at medarbejderne oplyser, at borgerne inddrages systematisk i dokumentationen, hvor det skrevne læses 

op for borger og der tjekkes om borger er enig eller ej eller har tilføjelser/rettelser. Den narrative samtalemetode og iPads anvendes. 

På baggrund af ovenstående øges scoren fra 4 til 5, og indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt. 

Kriterium 5 

Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel 

Bedømmelse af kriterium 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed. Socialtilsynet vurderer, at borgerne trives og modtager 

relevant støtte i forhold til sundhedsrelevante ydelser samt varetager relevant afdækning og ekstern sparring i forhold til eksempelvis demens. 
Desuden er der uddannet medarbejdere omkring psykiatriske lidelser, som skal sikre den øvrige personalegruppe introduceres. Tilbuddet har 

fokus på sund kost og motion i samarbejde med borgerne, trods manglende ressourcer til at understøtte borgernes deltagelse i motionslignende 

aktiviteter. Socialtilsynet vurderer derudover, at borgernes mentale sundhed understøttes i form af et fokus på inddragelse ud fra metoden rød-
gul-grøn og en systemisk narrativ tilgang, for at give borgeren stemme i eget liv. 
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Indikator 5.a 

Borgerne trives i tilbuddet. 

Bedømmelse 5 

Bedømmelse af Indikator 5.a 

Det vægter, at leder oplyser, at borgerne generelt trives. Vedkommende går en runde hver morgen og følger med i trivsel samt hverdagen mest 
muligt. Tillige spiser leder frokost med borgerne. 

Borgere oplyser tilsammen, at de trives på tilbuddet. De lægger særlig vægt på medarbejdernes støtte. 

Medarbejder oplyser, at borgerne fremstår trygge ved tilbuddet, og i personalegruppen findes en god omgang med hinanden, hvilket har 

afsmittende effekt på borgerne. Medarbejdere har opmærksomhed på at få alle inddraget i samtaler fx over måltidet. 

Medarbejder oplyser, at borgerne opsøger personalet som samtaleparter, og der er fokus på at skabe fællesskab og relationer blandt borgerne. 

Ved frokosten iagttages flere borgere i interaktion med medarbejdere, og der forekommer en god kærlig tone, som borgerne responderer positivt 
på. 

På baggrund af ovenstående fastholdes bedømmelsen og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. 

Indikator 5.b 

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser. 

Bedømmelse 5 

Bedømmelse af Indikator 5.b 

Det vægter, at borgere oplyser, at de får hjælp til tandlæge eller lægebesøg, hvis de har behov for det. Medarbejdere bekræfter, at at borgerne 

tilbydes faste læge og sundhedsydelser generelt, og at de deltager eller har styr på aftaler etc. 

På baggrund af tidligere tilsyn fremgår oplysninger om, at tilbuddet forestår fortsat selv demensudredninger, og er oplært i at udfylde skemaer 

herom og kan søge sparring fra sygeplejerske på Bakkegården. 

På baggrund af ovenstående fastholdes bedømmelsen og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. 

Indikator 5.c 

Tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed modsvarer borgernes behov. 

Bedømmelse 5 

Bedømmelse af Indikator 5.c 

Det vægter, at borger oplyser, at vedkommende trives og lægger vægt på et aktivt liv i og udenfor tilbuddet. Borger oplyser, at vedkommende er 

en del af kommunens frivillighedsprojekt og deraf arbejder på en bar. Borger fremstår stolt. 

Anden borger oplyser om et aktivt liv med fodbold og musik. Medarbejder oplyser, at tilbuddets indsats omhandler at understøtte borgerne, da 

tilbuddet ikke selv har ressourcer til at deltage, hvilket for flere borgere, vil være en forudsætning for deltagelse i motionsrelaterede aktiviteter. 

Medarbejder oplyser, at borgerne primært tilbydes motion og bevægelse via dagtilbuddet. En medarbejder oplyser at vedkommende indimellem 

spiller bold med nogle borgere, men at dette afbrydes, da vedkommende må gå fra til øvrige opgaver. 

Medarbejder oplyser tillige, at der benyttes en del tid til borgernes problemstillinger for at skabe mental trivsel. 

Medarbejdere og ledelse oplyser, at der i tilbuddet er fokus på en sund og varieret kost. Derudover har borgerne mulighed for at indkøbe til eget 
køleskab, hvilket medarbejdere ikke har styring omkring. 

Medarbejdere oplyser, at der er flere borgere der har et forbrug med cigaretter og øget fokus på søde sager, hvilket der forsøges at motiveres til en 

sundere livsstil. 

På baggrund af ovenstående fastholdes bedømmelsen og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. 
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Kriterium 6 

Tilbuddet forebygger magtanvendelser 

Bedømmelse af kriterium 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har relevant viden og refleksioner omkring brug af magtanvendelser. Tilbuddet har aktuelt ingen 

magtanvendelser, og der er fokus på gråzoner, som med fordel kan løbende drøftes for at skabe yderligere fokus på om borgerene kan stå i 
mellem selvbestemmelse og medarbejderes synsninger. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet fremstår reflekteret i forhold til forholden til 
dilemmaer omkring spisemønstre og motivation til normal søvnrytme. Dette dog uden at begå indgreb i selvbestemmelsesretten. Der er dog 

gråzoner, da fællesstuerne aflåses kl. 22, hvilket giver anledning til yderligere refleksion omkring hjemlige rammer samt adgang i fællesarealer 

som er en del af borgernes hjem. Socialtilsynet anbefaler tilbuddet at være fortsat nysgerrig på gråzoner således borgernes ejendele, snacks eller 

cigaretter eksempelvis låses inde, da dette ikke er tilladt. 

Indikator 6.a 

Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at magtanvendelser så vidt muligt undgås. 

Bedømmelse 5 

Bedømmelse af Indikator 6.a 

Det vægter, at leder bekræfter, at tilbuddet ikke har magtanvendelser. 

På rundvisning ses i en borgers bolig lås på et køkkenskab. Borger oplyser, at dette ikke er aflåst. Medarbejdere oplyser, at de ikke benytter magt, 
og ved herværende tilsyn femstår medarbejdere reflekteret omkring gråzoner i forhold til at borgere kan være påvirkelige overfor medarbejdernes 

synsninger. Dette eksemplificeres ved indeværende tilsyn. Medarbejdere oplyser omkring dilemmaer, hvor borgerne og pårørende har 

divergerende ønsker. Det kunne omhandle indtagelse af søde sager, hvor medarbejdere opfordres til at portionsanrette. Medarbejdere giver 

udtryk for ved herværende tilsyn, at dette er meldt ud, at tilbuddet ikke må og skal gøre, hvilke socialtilsynet bekræfter. 

Medarbejdere eksemplificerer ligeledes hvorledes de forebygger brug af magt ved at konfliktnedtrappe samt kravstilpasse. 

På baggrund af tidligere tilsyn fremgår, at der er udarbejdet risikovurdering på alle borgere. 

På baggrund af ovenstående fastholdes bedømmelsen og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. 

Indikator 6.b 

Tilbuddet kan håndtere eventuelle magtanvendelser ved at dokumentere og følge op på disse med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen. 

Bedømmelse 4 

Bedømmelse af Indikator 6.b 

På baggrund af tidligere tilsyn, oplyser medarbejder og leder fortæller, at de er blevet undervist i de magtanvendelsesregler der trådte i kraft den 

1/1 2020. 

Det vægter tillige, at tilbuddet ikke har haft magtanvendelser og derfor kan socialtilsynet ikke vurdere, om tilbuddet kan håndtere og følge op på 

indsatsen. 

Adspurgt til udviklingspunkt vedrørende, at tilbuddet bør sikre at indberetninger af magtanvendelser indsendes rettidigt til socialtilsynet, oplyser 

tilbuddet i fremsendt notatark, at Gladsaxe handicap tilbud har rettet henvendelse til Psykiatri og Handicap (PH) om udfordringen med den 

nuværende praksis i håndteringen af magtanvendelser hos Fagspecialisterne. Tilbuddet oplyser endvidere, at på et ledermøde i foråret 2022 

fortalte en fagspecialist at praksis var ændret. 

Leder oplyser dog, at såfremt der forekommer brug af magt, drøftes dette på personalemødet i henhold til en justering af indsatsen. 

På baggrund af ovenstående øges bedømmelsen og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. 

Kriterium 7 

Tilbuddet forebygger vold og overgreb 

Bedømmelse af kriterium 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet generelt forebygger episoder med vold/ overgreb med en pædagogisk funderet indsats samt håndterer 

efterhåndtering af den implicerede borger og de øvrige borgere, med fokus på forebyggelse. 

Der er lavet risikovurderinger vedrørende alle borgere, som alle medarbejdere introduceres til. På baggrund af tidligere tilsyn, foretages 

registrering elektronisk og bearbejdning af alle hændelser sker systematisk på personalemøder, i Trio regi og på VV-erfamøder for vidensdeling. 
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Indikator 7.a 

Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer vold eller overgreb i tilbuddet. 

Bedømmelse 4 

Bedømmelse af Indikator 7.a 

Det vægter, at tilbuddet har fremsendt 3 registreringer med vold/ overgreb borger/ medarbejder. Der er ikke fremsendt opgørelse over antal 
episoder med vold/ overgreb samt riv/krads såsom borgernes råb, materiel skade etc. 

Medarbejdere oplyser, at der er borgere der kan udtrykke frustration ved råb. Medarbejdere oplyser, at der er borgere der kan blive utrygge, men 

at de forebygger episoder med struktur og guidning. Særligt i forhold til en konkret borger, hvor der er etableret en særlig indsats med 

afskærmning, har dette påvirket de øvrige borgere positivt, samt den konkrete borgers trivsel. Medarbejdere oplyser, at der er lavet sætninger 

/pædagogiske strategier i forhold til konkrete borgere, som anvendes når der har været episoder. Derudover drøftes disse på teammøder. 
Medarbejdere oplyser tillige, at de arbejder med risikovurdering i forhold til rød/ gul/ grøn, for at forebygge egentlige uhensigtsmæssige episoder. 

Tilbuddet oplyser i oplysningsskema, at leder godkender de indberetninger der måtte være, ved at journalise dem fra kladder. 

På baggrund af ovenstående fastholdes bedømmelsen og indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. 
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 Organisation og ledelse 

En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig organisering samt en kompetent og ansvarlig ledelse. En kompetent og 

ansvarlig ledelse er blandt andet kendetegnet ved at drive tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt, sætte rammerne for tilbuddets strategiske udvikling 

og varetage den daglige drift. Herunder er tilbuddets brug af ikkefastansatte medarbejdere med borgerrelaterede opgaver, et væsentligt element. 

Vurdering af tema 

Socialtilsynet vurderer, at ledelsen fremstår kompetent med relevant uddannelse, erfaring samt viden omkring faget ledelse samt målgruppen og 

tilbuddets metoder. Tilbuddets ledelse udføres vellykket, og der er relevant fokus på sparring medarbejderne imellem og daglig sparring med 

ledelsen. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med fordel kan iværksætte ekstern supervision for at sikre vedligeholdelse af den høje faglighed samt 
forebygge egen subjektiv praksis på det samlede tilbud. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har relevant fokus på kompetenceudvikling og på at sikre, at viden og indsigt videreføres i indsatsen til 
borgerne. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets drift har været præget af en højere gennemstrømning men et stabilt sygefravær. Tilbuddets ledelse har en 

opmærksomhed på de aktuelle rekrutteringsvanskeligheder samt på at organisering i tilbuddet er hensigtsmæssig i forhold til indsatsen til 
borgerne. 

Gennemsnitlig bedømmelse 3,9 

Udviklingspunkter 

Tilbuddet kan med fordel reflektere om ekstern supervision vil kunne skabe yderligere refleksion i medarbejdergruppen, set i forhold til deres 

daglige selvforvaltende håndtering. 

Kriterium 8 

Tilbuddet har en kompetent ledelse 

Bedømmelse af kriterium 

Socialtilsynet vurderer, at ledelsen fremstår kompetent og formår at håndtere tilbuddet og den daglige drift, således at borgerne trives i indsatsen. 

Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne fremstår motiveret, men tilbuddet kan med fordel reflektere om hvorvidt medarbejdere og ledelsen vil 
udvikle egen praksis ved tilbud om ekstern supervision. 

Tilbuddet understøtter kvalificerede medarbejdere med efteruddannelse og daglig sparring samt ved kontinuerlige teammøder, hvor der pt ikke 

kontinuerligt er ledelse tilstede, og hvor medarbejderne agerer selvforvaltende, hvilket skaber tilfredshed i medarbejder gruppen. 

Indikator 8.a 

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet. 

Bedømmelse 5 

Bedømmelse af Indikator 8.a 

Det vægter, at leder oplyser, at vedkommende er optaget af den daglige drift i forhold til rekrutteringsvanskeligheder. Derudover er leder optaget 
af borgernes trivsel, og vedkommende vægter højt at være nærværende i borgerkontakten. Leder er optaget af borgernes selvbestemmelse og 

inddragelse og har opmærksomhed på, at stille spørgsmål for at skabe øget refleksion omkring dette. 

Leder oplyser, at vedkommende ikke deltager kontinuerligt på teammøder, grundet travlhed, da leder tillige er leder for et andet botilbud. Leder 

oplyser, at der er ansat en administrativ koordinator, for at understøtte leder. Vedkommende fungerer som et bindeled mellem medarbejdere og 

leder. 

Medarbejdere oplyser, at leder er tilgængelig og nærværende og ser leder dagligt. Derudover har leder som regel en åben dør. Leder er 

uddelegerende og udviser tillid til, at medarbejderne kan agere selvforvaltende, oplyser en medarbejder. 

Medarbejdere oplyser, at organiseringen fungerer tilfredsstillende. 

På baggrund af ovenstående fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. 
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Indikator 8.b 

Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere. 

Bedømmelse 3 

Bedømmelse af Indikator 8.b 

Det vægter, at leder oplyser, at vedkommende har fælles ledersparring med lederkolleger på Kellersvej. Der er kontinuerligt samarbejde og 

ledermøder hver 14. dag. Leder oplyser, at vedkommende ikke pt får ekstern supervision. 

Adspurgt til medarbejdere, oplyser leder, at de har valgt ( leder og medarbejdere ) at de vil konvertere de økonomiske midler til efteruddannelse i 
stedet. Dog oplyser leder, at såfremt en medarbejder eller et team står i en særlig situation, så tilrettelægges supervision. 

Leder oplyser, at de tre teams afholder teammøder hver 14. dag, hvor der er en fast dagsorden, der sikrer gennemgang af relevante emner og 

opfølgning. 

Medarbejder oplyser, at der har været tilbud om supervision enkelte gange i forhold til særlig borger og i forhold til konkret borger i team 4. 
Medarbejder udtrykker, at der kunne være behov for supervision i forhold til forebyggelse af irritation hvis en problemstilling fylder hos en borger, 
men det opfattes som et vilkår, at der ikke er supervision. 

Medarbejdere oplyser, at ved behov kan leder altid kontaktes og yde sparring. Derudover oplyser medarbejdere, at der er daglig sparring 

medarbejderne imellem. 

Ved andre udfordringer indhentes tillige ekstern sparring fra andre faggrupper i kommunen. 

På baggrund af ovenstående og med vægt på manglende ekstern supervision, sænkes scoren, og indikatoren bedømmes opfyldt i middel grad. 

Kriterium 9 

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent 

Bedømmelse af kriterium 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent med de udfordringer det medfører når tilbuddet aktuelt står i 
rekrutteringsvanskeligheder og vakante stillinger. 

Borgerne har i forhold til deres behov generelt tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer, hvor hovedparten har fagrelevant 
uddannelse. Derudover står tilbuddet aktuelt overfor en omorganisering af ressourcer, således at ressourcerne fordeles så der frigives mere 

pædagogisk tid til relations arbejde med borgerne. 

Socialtilsynet vægter tillige, at borgerne udtrykker glæde og tryghed ved medarbejderne, og at de oplever at få den støtte de har behov for. 

Adspurgt til udviklingspunkt vedrørende fokus på medarbejderes travlhed, oplyser tilbuddet i notatark, at når de har haft svært ved at ansætte 

kvalificerede pædagoger er det lykkes for os at ansætte andre faggrupper i faste stillinger. Tilbuddet oplyser, at de har to pædagogiske assistenter 

og derudover har de haft 2-3 midlertidige medhjælperstillinger på 3 -6 måneder indtil de så igen har slået en pædagogstilling op. 
Denne fremgangsmåde har været med til at mindske travlheden hos de faste medarbejdere, oplyser tilbuddet. 

Tilbuddet oplyser tillige, at de har haft fokus på arbejdsgange, specielt om eftermiddagen/aftenen, hvor det nu er lykkedes, at få ansat en kok, der i 
hverdagene skal stå få madlavning sammen med beboerne til hele Cathrinegården. 

Personalegennemstrømning og sygefravær fremstår højere end på sammenlignelige arbejdspladser men på baggrund af aktuelle oplysninger for 

2022, ses begge nedadgående, hvilket socialtilsynet vurderer betryggende. 
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Indikator 9.a 

Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til medarbejdere med relevante kompetencer. 

Bedømmelse 4 

Bedømmelse af Indikator 9.a 

Det vægter, at medarbejdere oplyser, at de er normeret til 6 medarbejdere morgen og 6 medarbejdere aften til de 3 teams. Derudover er der pt 
lavet et solistteam med en 1:1 normering udover det oplyste. 

Medarbejder oplyser, at normeringen er en intension, og at den ikke ser sådan ud i praksis. Dette begrundet med vakante stillinger, 
rekrutteringsvanskeligheder samt mangel på vikarer. Medarbejder oplyser, at de i perioder kan klare det med 4-5 medarbejdere, men det har 

betydning for hvilken indsats der kan leveres, og hvor nærværende medarbejderkontakten kan være i forhold til borgerne. Medarbejder benævner 

dog, at borgerne er gode til at hjælpe til og tilpasse sig og afstemme forventninger uden at måtte undvære. 

Leder oplyser, at vedkommende er i gang med en om organisering, således at der ansættes en kok der kan lave maden, så flere pædagogiske 

hænder frigives. Det er hensigten, at der skal planlægges relations arbejde, gå-cykelture etc. i tidsrummet 16-18 hver dag, da de således ikke skal 
benytte ressourcer til at lave mad. 

Leder vurderer, at der er tilstrækkelige medarbejdere, særligt når der ikke går tre pædagoger fra til madlavning hver aften. 

Derudover oplyser leder at der er to vågne nattevagter. 

Af fremsendt materiale fremgår, at der er 22 fastansatte medarbejdere, hvoraf de 17 har fagrelevant uddannelse. 

På baggrund af ovenstående og med vægt på påvirkning af vakante stillinger, nedsættes scoren, og indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. 

Indikator 9.b 

Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. 

Bedømmelse 3 

Bedømmelse af Indikator 9.b 

Det vægter, at leder oplyser at tilbuddet har rekrutteringsvanskeligheder og deraf vakante stillinger. Derudover oplever leder ikke den store 

personalegennemstrømning og de opsigelser/afskedigelser der har været har været forventelige. Leder oplyser, at vedkommende nu ser tilbuddets 

gennemstrømning som værende stabil. 

Medarbejder oplyser, at der er mere stabilitet i gennemstrømningen, men det kan være svært at få besat stillingerne. Dette har betydning i forhold 

til personaledækning. 

På baggrund af oplysninger fra årsrapport 2021 på tilbudsportalen fremgår, at gennemstrømningen i 2021 har været på 33,33 %, hvilket 
bedømmes højt. På baggrund af fremsendt materiale fremgår, at der i 2022 har været 6 fratrådte. 

På baggrund af ovenstående fastholdes bedømmelsen og indikatoren bedømmes opfyldt i middel grad. 

Indikator 9.c 

Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. 

Bedømmelse 4 

Bedømmelse af Indikator 9.c 

Det vægter, at leder oplyser, at sygefraværet generelt er for højt i kommunen, men det ikke er det der fylder mest på tilbuddet. Leder oplyser 

sygefraværet har været præget af covid-19 og kommer lidt i bølger. 

På baggrund af årsrapport på tilbudsportalen fremgår at sygefraværet i 2021 har været på 25,4 dage, hvilket bedømmes højt. På baggrund af 
fremsendt materiale for 2022 fremgår at sygefraværsdagene er faldende og pr. 1/8 2022 ligger på 16,9 dage i gennemsnit pr. medarbejder. 

På baggrund af ovenstående med vægt på et højt sygefravær men dog faldende sænkes bedømmelsen, og indikatoren bedømmes opfyldt i høj 
grad. 
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Indikator 9.d 

Brugen af ikkefastansatte medarbejdere er hensigtsmæssig i forhold til at sikre, at tilbuddet er i stand til at tilrettelægge og udøve en systematisk 

pædagogisk indsats. 

Bedømmelse 4 

Bedømmelse af Indikator 9.d 

Det vægter, at leder oplyser, at der er ansat dels tilkaldevikarer men tillige medarbejdere på færre timer . Disse deltager ikke i personalemøder 

men inviteres med til personalemøder med MED status. Leder oplyser, at alle introduceres med følvagter og udarbejdet materiale og beskrivelse af 
den pædagogiske indsats. 

Ved herværende tilsyn oplyser en ikke fastansat medarbejder at vedkommende er introduceret til dels kulturen samt til borgerne. Vedkommende 

oplyser tillige, at der dokumenteres og følges op på igangsatte initiativer. Medarbejder oplyser, at i forhold til borgernes mål, så videregives 

oplysninger fra det faste personale. Derudover oplyser medarbejdere, at alle vikarer er kendte i huset og blandt borgerne, og kommer 

regelmæssigt. Medarbejder nævner tillige, at ikkefastansatte medarbejdere har en lang anciennitet og har relevant viden med sig fra studie etc. 

På baggrund af fremsendt materiale ses, at der er 25 ikke fastansatte medarbejdere, hvoraf 7 er fratrådt i 2022. Tillige ses et forbrug i 2022 fra den 

1/1 2022- 31/7 2022 svarende til 5,4 fuldtidsstillinger. Heri indgår ferieperiode i juli 2022. 

På baggrund af ovenstående og med fokus på at ikke fastansatte medarbejdere indgår i den pædagogiske praksis samt fremstår vidende og 

reflekterende omkring praksis og borgerne, bedømmes indikatoren opfyldt i høj grad. 
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 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 tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel samt imødekommer behovet for sociale 

fællesskaber samt behov for eget privatliv. 

De fælles fysiske rammer er i gang med en ændring, med fokus på at imødese de forskellige behov borgerne har, særligt i takt med at flere unge 

borgere er indflyttet. 

Socialtilsynet vurderer, at ledelse og medarbejdere fremstår reflekteret omkring muligheder i brugen af de fysiske rammer. 

Gennemsnitlig bedømmelse 4,3 

Udviklingspunkter 

Tilbuddet kan med fordel reflektere på behovet for handicaptilgængelighed i tilbuddets have. 

Kriterium 14 

Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel 

Bedømmelse af kriterium 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes borgernes behov, ved at der er mulighed for fælles ophold og 

fællesskaber samt privatliv i egen bolig. Tilbuddet beskriver på tilbudsportalen, at der bliver ændret på indretningen i fællesrummet og tilhørende 

gangareal. Der kommer nye farver, ruminddeling, store billeder og musikanlæg fast i rummet. I gangen skal der være store billeder og en 

”hyggesofa”. 

Leder vurderer, at de fysiske rammer imødekommer borgernes behov, er ved at ændre fællesrum mod yngre borgere og rum for pårørende på 

tværs at basehusene. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets arealer i haven med fordel kan gøres mere handicapegnede, således at tilgængeligheden øges for alle 

borgere. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets organisering og ændringer af de fysiske rammer ville kunne imødese borgernes forskellige behov og tilmed 

skabe yderligere grobund for sociale fællesskaber. 

Indikator 14.a 

Borgerne trives i de fysiske rammer. 

Bedømmelse 4 

Bedømmelse af Indikator 14.a 

Det vægter, at borgere oplyser, at de trives med deres boliger. Derudover fremvises fællesarealerne og borger oplyser, at dette benyttes til spisning 

eller hygge. Dog oplyser borger, at borgerne primært er i deres egne boliger. 

Socialtilsynet får rundvisning af to borgere, og det bemærkes at der i det ene hus/ base, ses en ødelagt kogeplade. Borger oplyser, at derfor laves 

der mad i fælleskøkkenet. Ved fremvisning af en borgers lejlighed ses en etværelses bolig med mindre tekøkken og eget bad/ toilet. 

Medarbejdere og leder oplyser, at borgerne trives i de fysiske rammer, bortset fra en enkelt borger, der pt afskærmes i egen bolig, da 

vedkommende ikke trives med fællesrammerne. 

På baggrund af ovenstående og med vægt på en konkret borgers behov for afskærmning i egen bolig, sænkes bedømmelsen og indikatoren 

bedømmes opfyldt i høj grad. 
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Indikator 14.b 

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov. 

Bedømmelse 4 

Bedømmelse af Indikator 14.b 

Det vægter, at borger oplyser at være tilfreds. Medarbejdere oplyser, at enkelte borgere har svært ved at komme rundt, fx i haven hvor der skal 
gås gennem basehusene for at krydse haven. 

Derudover benævner medarbejdere, at der er mindre plads i boligerne til opbevaring hos de borgere der måtte have behov for hjælpemidler som 

eksempelvis bleer mv. 

Leder oplyser, at borgerne har varierende behov, og der er kommet gode input fra blandt andet pårørende omhandlende indretning. Leder 

oplyser, at de er i gang med et projekt omkring hjemlighed og indretning med udgangspunkt i den nuværende målgruppe og deres behov for 

eksempelvis områder til spil, besøg af pårørende etc. 

Socialtilsynet iagttager fællesrummet som et aktivt rum, hvor der serveres frokost. Borgerne færdes hjemmevant og fællesrummet er indrettet 
med primært stort spiseområde. 

Leder oplyser, at der pt er en borger der ikke trives med fælles ophold, og derfor er der iværksat en særlig foranstaltning, hvor vedkommende 

skærmes for de øvrige borgere. 

På baggrund af ovenstående, og med vægt på tilgængelighed for alle borgere , sænkes scoren, og indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. 

Indikator 14.c 

De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem. 

Bedømmelse 5 

Bedømmelse af Indikator 14.c 

Det vægter, at borger oplyser at vedkommende selv har indrettet sin lejlighed. Denne fremstår beboelig og afspejler interesse og familieforhold. 
Det iagttages tillige, at der på borgerens badeværelse er ophængt handsker i forskellige størrelser, hvilket ikke fremstår hjemligt. 

Medarbejdere oplyser, at de er i gang med et opmærksomhedspunkt omkring hjemlighed. Det oplyses, at borgere ikke er en del af 
indretningsudvalget, men at de taler med borgerne og medtager deres eventuelle ideer. Medarbejdere oplyser, at borgerne som regel siger ja til 
det hele, medmindre de får konkrete valgmuligheder. 

Det store fællesrum er der overvejelser om at indrette med mindre rum og intimitet for at skabe tryghed og rum for de unge til at spille playstation 

m.m. Dette med henblik på, at ville imødekomme flest mulige behov. 

Adspurgt til indretning af basehusene oplyser medarbejdere, at borgere har været inddraget i farvevalg på væggen, men der har været eksempler 

på, at borgerne har valgt en farve, og at der blev malet en anden. dette oplyser medarbejdere, kommer dog ikke til at ske igen. 

Medarbejdere oplyser, at borgerne selv bestemmer i egen bolig. 

På baggrund af ovenstående fastholdes bedømmelsen og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.. 
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 Økonomi 
Økonomi 

Vurdering af tema 

*Overordnet konklusion på det økonomiske tilsyn 

Socialtilsynet har vurderet, at der er tilfredsstillende gennemsigtighed i tilbuddets økonomi, at de økonomiske forhold giver mulighed for en 

bæredygtig drift, at den faglige kvalitet i tilbuddet vurderes tilfredsstillende og at der helt overordet er sammenhæng mellem pris og kvalitet. 

*Vurderingsgrundlag 

Vurderingen af tilbuddets økonomi omfatter en gennemgang af tilbuddets (1) budget for 2022, der sammenholdes til budget 2021, (2) budget for 

2020, der sammenholdes til nøgletal, regnskab og kommunens beretning for 2020, samt (3) oplysninger på Tilbudsportalen og oplysninger 

modtaget i forbindelse med det løbende økonomiske tilsyn. 

*Vurdering 

Godkendelse af budgettet for 2022 jf. lov om socialtilsyn § 11 b 

Socialtilsynet har d. 11. marts 2022 godkendt tilbuddets årsbudget for 2022. Ved godkendelsen har Socialtilsynet lagt vægt på følgende 3 forhold: 

*Budgettet indeholder ikke uvedkommende omkostninger til varetagelse af opgaver, som ligger uden for serviceloven. 

*Budgettet giver mulighed for ansvarlig forvaltning af offentlige midler. 

*Tilbuddets budget giver mulighed for at sikre den nødvendige sammenhæng mellem den faglige indsats og de afsatte økonomiske ressourcer. 

Vurdering af tilbuddets samlede økonomi jf. lov om socialtilsyn § 11 a 

Socialtilsynet har i forbindelse med det udførte tilsyn vurderet tilbuddets samlede økonomi. Socialtillsynet vurderer, at: 

*Tilbuddet er bæredygtigt og at økonomien er gennemsigtig 

*Der er sammenhæng mellem budgettet og de modtagne oplysninger i kommunens beretning, nøgletal og Tilbudsportalen. 

Socialtilsynet har ved vurderingen lagt afgørende vægt på, at det fremgår af Gladsaxe Kommunes revisionsberetning, at området har været 
omfattet af den udførte revision for 2021, og at den udførte revision ikke har givet anledning til væsentlige bemærkninger. 

Økonomi 1 

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt? 

Bedømmelse af kriterium 

Vurderingsgrundlag 

Den økonomiske bæredygtighed indeholder en vurdering af om tilbuddets økonomi hænger sammen, herunder om de opgjorte takster for 

tilbuddet kan sikre, at tilbuddet levere ydelser af fornødne faglige kvalitet, og at kan opfylde økonomiske krav fra tredjemand. 

Konklusion 

Socialtilsynet har ved vurderingen lagt afgørende vægt på, at det fremgår af Gladsaxe Kommunes revisionsberetning, at området har været 
omfattet af den udførte revision for 2021, og at den udførte revision ikke har givet anledning til væsentlige bemærkninger. 
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Økonomi 2 

Giver tilbuddets økonomi mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen? 

Bedømmelse af kriterium 

Socialtilsynet har d. 11. marts 2022 godkendt tilbuddets årsbudget for 2022. Ved godkendelsen har Socialtilsynet lagt vægt på følgende 3 forhold: 

*Budgettet indeholder ikke uvedkommende omkostninger til varetagelse af opgaver, som ligger uden for serviceloven. 

*Budgettet giver mulighed for ansvarlig forvaltning af offentlige midler. 

*Tilbuddets budget giver mulighed for at sikre den nødvendige sammenhæng mellem den faglige indsats og de afsatte økonomiske ressourcer. 

Afvigelser 

Socialtilsynet har i forbindelse med budgetgodkendelse for 2022 bedt tilbuddet om at forklare afvigelser mellem budget 2020 og 2021, hvilket har 

betrygget os i, at budgettet for 2021 giver mulighed for den nødvendige sammenhæng mellem den faglige indsats og de afsatte økonomiske 

ressourcer, hvilket vi vil følge op på i forbindelse med det økonomiske tilsyn for 2023. 

Den faglige kvalitet vurderes på højt niveau. Det er socialtilsynets vurdering, at der er en rimelig sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og 

tilbuddets pris i forhold til målgruppen. 

Økonomi 3 

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi? 

Bedømmelse af kriterium 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi er tilstrækkelig gennemsigtig. 

Socialtilsynet har konstateret, at det fremgår af revisionens beretning at Gladsaxe Kommunes revision har udført revision af området for 2021. 
Socialtilsynet har lagt afgørende vægt på, at det fremgår af beretningen, at revisionen ikke har givet anledning til væsentlige bemærkninger. 

Efterregulering 

Socialtilsynet har efterset om det fremgår af revisionens beretning, om takstbekendtgørelsens regler om efterregulering af over-/underskud er 

overholdt. Dette fremgår ikke. Socialtilsynet har på baggrund heraf udbedt revisionens ledelsesnotat på området og vil følge op herpå i forbindelse 

med det økonomiske tilsyn for 2023. 
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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. 

Datakilder 

Kilder 

Medarbejderoversigt 
Borgeroversigt 
Høringssvar 

Tidligere  tilsynsrapport 
Opgørelse  af  sygefravær 

Godkendelsesbrev 

Beskrivelse 

oplysningsskema og bilag til oplysningsskema samt notatark vedr. udviklingspunkter 

Interviewkilder 

Kilder 

Medarbejdere 

Borgere 

Ledelse 

Beskrivelse 

5 borgere 

2 medarbejdere 

1 leder 
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