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Ahornparken 

v/Kirsten Poulsen 

    

   

       

 

Regodkendelse af tilbuddet Ahornparken 

Ahornparken er et tilbud etableret i henhold til servicelovens § 85 og almenbo-
liglovens § 105 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om 
godkendelse og tilsyn. Tilbuddet har ansøgt om blive regodkendt hos Socialtil-
syn Hovedstaden.  
 
Afgørelse  
Socialtilsyn Hovedstaden har truffet beslutning om at godkende Ahornparken. 
Tilbuddet er godkendt til: 29 voksne inden for følgende målgrupper: 
 
Målgruppe  

 autismespektrum 

 udviklingsforstyrrelse af tale og sprog 

 udviklingshæmning 

 
Fysiske rammer  
Ahornparken har 29 toværelses lejligheder fordelt i 3 grupper med hvert deres 
fællesarealer/serviceareal. Beboerne lejer hver deres selvstændige lejlighed 
med køkken, bad og toilet. Lejlighederne er beboernes frirum. Til boenheden er 
der fællesarealer, som bruges dagligt.  
 
Personalenormering  
2 pædagogisk uddannede leder med ekstern lederuddannelse 
30 medarbejdere med uddannelse eller erfaring indenfor det pædagogiske felt 
eller anden relevant fag uddannelse.  
Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i 
forhold til målgruppen.  
 
Begrundelse  
På baggrund af oplysninger fra tilbuddet samt tilsynsbesøg har socialtilsynet 
vurderet, at tilbuddet ud fra en samlet vurdering af de aktuelle faglige, økono-
miske og organisatoriske forudsætninger opfylder de indikatorer og kriterier, der 
fremgår af kvalitetsmodellen.  
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Vi har særlig lagt vægt på, at tilbuddet har den fornødne kvalitet i indsatsen inden for følgende 7 
temaer i § 6 i lov om socialtilsyn:  
 
1. Uddannelse og beskæftigelse  

2. Selvstændighed og relationer  

3. Målgrupper, metoder og resultater  

4. Organisation og ledelse  

5. Kompetencer  

6. Økonomi  

7. Fysiske rammer  
 
Socialtilsynet har følgende opmærksomhedspunkter: 
 
Fokus på hvordan målgruppens forskellige behov kan tilgodeses, så der er struktur og skærme-
de miljøer for de borgere, der har brug for denne tilgang, og muligheder for løsere strukturer og 
rammer for de borgere, der har brug for denne pædagogiske tilgang.   
 
2. Arbejde med dokumentationen, herunder med tydelige konkrete mål for den enkelte borger og 
opfølgning på disse mål. Systematisk brug at dokumentationssystem, som dokumenterer indsats 
op mod konkrete mål.  
 
3. Større gennemskuelighed i økonomien. 
 
Resultat af partshøring  
Socialtilsynet har indarbejdet rettelserne for de faktuelle fejl i rapporten  
 
Oplysningspligt  
Tilbuddet er forpligtet til af egen drift at give socialtilsynet oplysninger om væsentlige ændringer i 
forhold til godkendelsesgrundlaget, jf. § 12, stk. 2 i lov om socialtilsyn. Tilbuddet er desuden 
forpligtet til at indsende budget inden 1. oktober og regnskab til Socialtilsyn Hovedstaden inden 
1. maj, jf. §§ 12, stk. 3 og 14, stk. 3 i bekendtgørelse om socialtilsyn og § 16 stk. 1 i lov om soci-
altilsyn.  
 
Lovhenvisning:  
Lov nr. 608 af 12. juni 2013 om socialtilsyn §§ 5, stk. 1, 4, stk. 1. nr. 2, § 6 og § 12. Kopier af de 
hen-viste §’er sat ind nederst i dette brev.  
 
Venlig hilsen  
 
Christina Thorholm  
Tilsynskonsulent  
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ABL § 105. Kommunalbestyrelsen drager omsorg for, at der i nødvendigt omfang tilvejebringes 
almene ældreboliger, der kan udlejes til ældre og  
personer med handicap, som har særligt behov for sådanne boliger.  
Såfremt en bolig er opført efter ABL § 105, indgår der ikke serviceydelser i botilbuddet.  
SEL § 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og 
hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig ned-
sat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.  
Lo vom Socialtilsyn – lov nr 608 af 12.06.2013  
§ 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 ikke-
godkendte tilbud, som kommunalbestyrelsen i akutsituationer har visiteret borgere til i en pe-
riode 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 op-
fyldelse 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 god-
kendelsen af plejefamilier og kommunale pleje-familier, jf. § 66, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om social 
service, tilbyde plejefamilien et kursus i at væ-re plejefamilie.  
Stk. 8. Social- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om godkendelsens tilret-
telæggelse og om socialtilsynets forpligtelser i forbindelse med godkendelsen  
§ 6. Det er en betingelse for godkendelse af sociale tilbud, at tilbuddet efter en samlet vurde-
ring 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 tilbud-
denes kvalitet, herunder i form af opstilling af kriterier og indikatorer for hvert af kvalitetste-
maerne, jf. stk. 2.  
Bekendtgørelse om Socialtilsyn.  
§12. Tilbud omfattet af § 4, stk. 1, nr. 2 og 3, i lov om socialtilsyn, der er godkendt efter lovens 
§ 5, skal udarbejde en årlig rapport om tilbuddets virksomhed, jf. lovens § 12, stk. 3.  
Stk. 2. Rapporten skal indeholde: 4  
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1) Følgende økonomiske nøgletal, jf. seneste årsregnskab:  
a) Omsætning.  
b) Soliditetsgrad, hvis der er tale om et privat tilbud.  
c) Overskud/underskud i forhold til omsætning.  
d) Lønomkostninger i forhold til omsætning. Lønomkostningerne opgøres for henholdsvis om-
kostninger til personale ekskl. leder, omkostninger til leder og omkostninger til bestyrelsesho-
norarer.  

e) Omkostninger til kompetenceudvikling i forhold til omsætning. 

 

 

 

 


