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Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven

Hestehaven er et tilbud etableret i henhold til servicelovens § 85 og dermed
omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn.
Tilbuddet har ansøgt om at blive regodkendt hos Socialtilsyn Hovedstaden.

Socialtilsyn Hovedstaden
Frederiksberg Kommune
2000 Frederiksberg
http://socialtilsyn.frederiksberg.dk

Hoved tlf.nr.: 91 33 32 00
Mobil nr:

Afgørelse
Socialtilsyn Hovedstaden har truffet beslutning om at godkende Hestehaven.
Tilbuddet er godkendt til: 6 voksne inden for følgende målgrupper, jf. lov om social
service § 85.
Målgruppe



91333244

Socialtilsyn@frederiksberg.dk

Fysisk og psykisk udviklingshæmmede
Betydelig og varig funktionsnedsættelse

Fysiske rammer
Hestehaven er et nyere tilbud fra februar 2003. Der er 6 lejligheder på 55kvm og et
fælleshus på 65kvm. Lejlighederne er på 2 værelser. Der er åbent køkken i forbindelse med stue, stort handicap venligt bade- og soveværelse. Der er en lille terrasse med have + et skur. I fælleshuset er der vaskemuligheder som alle kan benytte.
Der er i øvrigt mulighed for, at se tv, spille playstation, gå på internettet m.m. Beboerne har alle nøgler til fælleshuset, der kan benyttes døgnet rundt.

Personalenormering
2 pædagogisk uddannet ledere
4 medarbejdere med uddannelse eller erfaring indenfor det pædagogiske felt
Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i
forhold til målgruppen.
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Begrundelse
På baggrund af oplysninger fra tilbuddet samt tilsynsbesøg har socialtilsynet vurderet, at tilbuddet ud
fra en samlet vurdering af de aktuelle faglige, økonomiske og organisatoriske forudsætninger opfylder
de indikatorer og kriterier, der fremgår af kvalitetsmodellen.
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

Indenfor temaet selvstændighed og relationer, hvor vi samlet har givet scoren 4,7, er det vores vurdering, at Hestehaven kan blive mere præcise i arbejdet med målfastsættelsen, opfølgning på brug

af metoder. Hestehaven arbejder med en primært en mundtlig kultur for det faglig arbejde og
socialtilsynet vurderer, at tilbuddet vil kunne styrke deres faglige arbejde, ved et øget fokus på
dokumentationen af arbejdet med fokus på hvordan der skal/er arbejdet med målet og opfølgning af indsatsen.
Indenfor temaet målgrupper, metoder og resultater, hvor vi samlet har givet scoren 4,1, er det vores
vurdering, at ledelsen med fordel kan have mere fokus på udviklingsperspektivet ift. et omsorgs-

perspektiv vedr. borger ønsker om at flytte i lejlighed udenfor bofællesskabet.
Indenfor temaet organisation og ledelse, hvor vi samlet har givet scoren 4,3, er det vores vurdering, at
ledelsen kan overveje ekstern supervision efterspurgt af medarbejderne.
Indenfor temaet økonomi, hvor vi samlet har givet scoren 3,7, er det vores vurdering, at budgettet kan
tydeliggøres, så det er mere gennemskueligt.
Der vil ved næste tilsynsbesøg blive fulgt op på om tilbuddet har inddraget udviklingspunkterne i deres organisatoriske arbejde og i hvilken grad.
Resultat af partshøring
Mindre rettelser på korrektur niveau.
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 socialtilsyn.
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Lovhenvisning:
Lov nr. 608 af 12. juni 2013 om socialtilsyn §§ 5, stk. 1, 4, stk. 1. nr. 2, § 6 og § 12. Kopier af de henviste §’er sat ind nederst i dette brev.

Tilsynsrapport vedlægges.

Venlig hilsen
René Lykke Jensen
Tilsynskonsulent

3

Lov nr. 608 af 12. juni 2013 om socialtilsyn §§ 5, stk. 1, 4, stk. 1. nr. 2, § 6 og § 12

§ 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 periode på
op til 3 uger, jf. § 4, stk. 4, i lov om social service, kan anvendes i yderligere 3 uger.
Stk. 4. Socialtilsynet kan i forbindelse med godkendelsen efter stk. 1 fastsætte vilkår, hvis opfyldelse er en betingelse for fortsat godkendelse. Socialtilsynet kan knytte frister til et vilkår.
Stk. 5. Socialtilsynet kan træffe afgørelse om ophør af godkendelsen af et tilbud, hvis tilbuddet ikke længere opfylder betingelserne for godkendelse, jf. § 6.
Stk. 6. Godkendelsen bortfalder, hvis tilbuddet ikke har været benyttet til det godkendte formål
i en sammenhængende periode på 2 år, dog 3 år for plejefamilier og kommunale plejefamilier, jf.
§ 66, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om social service.
Stk. 7. Socialtilsynet skal i forbindelse med godkendelsen af plejefamilier og kommunale plejefamilier, jf. § 66, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om social service, tilbyde plejefamilien et kursus i at
være plejefamilie.
Stk. 8. Social- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om godkendelsens tilrettelæggelse og om socialtilsynets forpligtelser i forbindelse med godkendelsen.
§ 6. Det er en betingelse for godkendelse af sociale tilbud, at tilbuddet efter en samlet vurdering har den fornødne kvalitet.
Stk. 2. Tilbuddenes kvalitet vurderes inden for følgende temaer:
1) Uddannelse og beskæftigelse.
2) Selvstændighed og relationer.
3) Målgrupper, metoder og resultater.
4) Organisation og ledelse.
5) Kompetencer.
6) Økonomi.
7) Fysiske rammer.
Stk. 3. Social- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om vurderingen af tilbuddenes kvalitet, herunder i form af opstilling af kriterier og indikatorer for hvert af kvalitetstemaerne, jf. stk. 2.

§ 12. Tilbud, der søger om godkendelse efter § 5, skal til brug for vurderingen af ansøgningen
give socialtilsynet de faglige, organisatoriske og økonomiske oplysninger om tilbuddet, som socialtilsynet anmoder om.
Stk. 2. Tilbud, der er godkendt efter § 5, skal
1) af egen drift give socialtilsynet oplysninger om væsentlige ændringer i forhold til godkendelsesgrundlaget,
2) efter anmodning give socialtilsynet oplysninger om, hvilke kommuner der har ansvar for at
yde hjælp til borgere, der har ophold i tilbuddet, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og
3) efter anmodning give socialtilsynet de oplysninger, som er nødvendige for, at socialtilsynet
kan udføre det driftsorienterede tilsyn.
Stk. 3. Tilbud omfattet af § 4, stk. 1, nr. 2 og 3, der er godkendt efter § 5, skal udarbejde en
årlig rapport om tilbuddets virksomhed.
Stk. 4. Social- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om tilbuddenes oplysningspligt efter stk. 1-3.
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Lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 254 af 20. marts 2014.
§ 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 nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
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