
 Dato: 22-01-2020
Sagsnr: 27.09.04-K09-71-18

Afgørelse om godkendelse af tilbud 

Socialtilsynet Hovedstaden har aflagt driftsorienteret tilsynsbesøg den 20 januar 2020 i Fonden 
Østre Gasværk.

Socialtilsynet har truffet beslutning om at fremsende en ny godkendelsesskrivelse, da der er æn-
drede forhold i tilbuddets godkendelsesramme. Tilbuddet godkendes til at kunne indskrive op til 5 
voksne i annekset og 9 voksne i hovedhuset, dog fortsat 13 voksne i alt fordelt på de to afdelin-
ger. Tilbuddet er dermed fortsat godkendt til samme antal, 13 i alt, men med en større fleksibilitet 
i hvilken afdeling de indskrives i, alt efter behov og udvikling hos den enkelte unge/voksne.

Tilbuddet er godkendt til: 13 voksne inden for følgende målgrupper, jf. lov om social service § 
107.

Afdeling/adresse Pladser Paragraf Målgruppe/aldersgruppe

Hovedafdeling: Fonden
Østre Gasværk.
Carl Nielsens allé
19. 1. sal, 2100 København
Ø.

9 SL § 107 Østre Gasværk kan modtage
unge mellem 17 og 35
år, som har behov for et
botilbud. Målgruppen er
unge med psykiske lidelser,
unge med identitetsudfordringer,
tidligere stofmisbrugere
med behov for
yderligere støtte til at komme
tilbage til et hverdagsliv,
unge med alkoholproblemer,
som har behov for
støtte til at komme ud af
alkoholmisbruget, og unge
med en kombination af de
nævnte problemstillinger.
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Underafdeling:
Annekset, Sionsgade
5D, stuen 2100
København Ø.

5 SL § 107 Samme målgruppe.
Afdeling anvendes 
til udslusningsbolig for op til 5 
voksne, der tidligere har været 
indskrevet på hovedafdelingen.

Tilbuddets selskabsform er en fond.

Begrundelse
Socialtilsynet finder det efter en samlet vurdering sandsynligt, at Østre Gasværk kan levere en 
tilstrækkelig høj kvalitet i tilbuddet i forhold til målgruppens behov og opholdsprisen.
Vi lægger ved afgørelsen særligt vægt på, at tilbuddet har tænkt sig at anvende en ressourceori-
enteret og relations orienteret tilgang gennem brug af den psykosociale metode TPGgot, som 
tilsynet finder relevant for målgruppen. Vi 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. Vi har i 
den forbindelse lagt til grund, at medarbejderkompetencerne består af 10 ansatte med social og 
psykologfaglige baggrund. Endelig har vi lagt vægt på, at tilbuddets fysiske rammer vurderes at 
være egnede til den angivne målgruppes behov, idet de fysiske rammer og faciliteter imøde-
kommer borgernes behov og formålet med et §107 botilbud, som er at borgerne så vidt muligt 
bliver i stand til at flytte ud i egen bolig efter endt ophold.

Økonomi
Til grund for godkendelsen ligger ledelsens oplysninger om forventninger til tilbuddets økonomi-
ske drift, herunder tilbuddets indberettede budget 2020, hvoraf det fremgår, at tilbuddet forventes 
at opnå fuld belægning og en bæredygtig drift.

Godkendelsen indebærer, at tilbuddet ved ansættelser skal indhente straffeattest.

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 for-
pligtet til at indsende budget til socialtilsynet. For private tilbud indberettes senest 1. oktober i 
året før det kalenderår, årsbudgettet vedrører. Budgetter for kommunale og regionale tilbud ind-
berettes senest 15. november før det kalenderår, årsbudgettet vedrører

Lovhenvisning
Vi træffer denne afgørelse i henhold til

 Lov nr. 846 af 21.08.2019 om socialtilsyn § 4, §§ 5 og 6, §§ 12, 16, 17, 18 samt § 19, § 
22 og § 23.

 Bekendtgørelse nr. 1633 27/12/2019 om socialtilsyn §§ 1, 14 og 17.
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Klageadgang  
Du/I kan klage over Socialtilsyn Hovedstadens afgørelse i henhold til kap. 10 i Lov om retssik-
kerhed og administration på det sociale område. Klagen skal være modtaget hos Socialtilsyn Ho-
vedstaden inden 4 uger fra modtagelse af afgørelse, jf. lov om socialtilsyn § 19. 

Klagen kan modtages mundtligt eller skriftligt. Skriftlige klager kan sendes via borger.dk, via 
email til socialtilsyn@frederiksberg.dk, eller med post.

SocialtilsynHovedstaden
FrederiksbergKommune, 
Smallegade1, 
2000 Frederiksberg 

Socialtilsynet har pligt til at genvurdere sagen, når der er indgivet en rettidig klage. Socialtilsynet 
skal inden for en frist af 4 uger vurdere, om afgørelsen skal fastholdes, eller om du/I kan få helt 
eller delvis medhold i klagen. Beslutter socialtilsynet at fastholde sin tidligere afgørelse, sender 
socialtilsynet klagen videre til Ankestyrelsen, der vil behandle klagen.

Venlig hilsen

Mette Hauch Jensen (meje17)

Tilsynskonsulent
Socialtilsyn Hovedstaden
www.socialtilsyn.frederiksberg.dk/
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Uddrag af anvendt lovgivning. 

Lov om socialtilsyn
(LBK nr. 846 af 21/08/2019)

Anvendelsesområde

§ 4. Socialtilsynet godkender og fører driftsorienteret tilsyn med følgende tilbud:

1) Almene plejefamilier, forstærkede plejefamilier og specialiserede plejefamilier efter § 66, stk. 
1, nr. 1-3, i lov om social service.

2) Døgntilbud efter § 66, stk. 1, nr. 6-8, jf. dog § 66 f, 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 psy-
kisk 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 om tilbuddet er omfattet af tilsyn efter §§ 150 og 
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.



5

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 visi-
teret 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 opfyl-
delse 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 god-
kendelsen 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.

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 almene plejefamilier, forstærkede plejefamili-
er og specialiserede plejefamilier, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-3, i lov om social service.

Stk. 9. Social- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om godkendelsens tilrette-
læggelse, om socialtilsynets forpligtelser i forbindelse med godkendelsen og om socialtilsynets 
afgørelser efter stk. 4.

Kvalitetsmodellen

§ 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.
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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. 8, 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. Social- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om det økonomiske tilsyn og 
vurderingen af tilbuddenes kvalitet, herunder i form af opstilling af kriterier og indikatorer for kvali-
tetstemaerne, jf. stk. 2.

Oplysningspligt 

§ 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 soci-
altilsynet 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 sund-
hedslovens § 141, stk. 1, har visiteret borgere til behandlingsstedet, og

4) efter anmodning give socialtilsynet de oplysninger, som er nødvendige for, at socialtilsynet kan 
udføre det driftsorienterede tilsyn.

Stk. 3. Sundhedspersoner, jf. sundhedslovens § 6, skal efter anmodning give socialtilsynet op-
lysninger 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 driftsori-
enterede tilsyn.
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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. Social- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om tilbuddenes oplysningspligt 
efter stk. 1-4.

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 soci-
altilsynet.

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. pengestrøm-
mene 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. Social- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om udarbejdelse og god-
kendelse af årsbudget. Social- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om frister for tilbud-
denes 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 reg-
lerne 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 årsregnskabslo-
vens 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 for-
skrifter og med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, samt om der er taget skyldige økonomi-
ske hensyn ved forvaltningen af de midler og ved driften af de tilbud, der er omfattet af regnska-
bet.
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Stk. 3. Tilbuddets revisor skal på anmodning fra socialtilsynet oplyse om forhold, der er behand-
let i forbindelse med revisionen, og som er af betydning for socialtilsynets vurdering af, om betin-
gelserne for godkendelsen er opfyldt. Revisor skal give socialtilsynet besked, hvis revisor ved re-
visionen 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. Social- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om revisionens tilrettelæg-
gelse og indhold.

Klageadgang

§ 19. Socialtilsynets afgørelser efter denne lov kan påklages af de tilbud, myndigheder, forenin-
ger eller private virksomheder, der er adressater for socialtilsynets afgørelser, efter reglerne i 
kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 2. Klage over socialtilsynets afgørelser om ophør af godkendelsen af et tilbud, jf. § 5, stk. 7, 
g om ophør af godkendelsen af en forening eller en privat virksomhed, jf. § 18 b, stk. 4, har op-
sættende virkning. Gør særlige forhold det påkrævet, kan socialtilsynet eller Ankestyrelsen træffe 
afgørelse om at iværksætte afgørelsen straks. Socialtilsynets afgørelse efter 2. pkt. kan ikke ind-
bringes for Ankestyrelsen.

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.
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Stk. 2. Opgaverne i forbindelse med godkendelse af og tilsyn med generelt godkendte plejefami-
lier 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 god-
kendelser.

Stk. 4. For opgaverne i forbindelse med godkendelse af og tilsyn med foreninger og private virk-
somheder 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 indkvarteringsste-
der, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 5, hvor der alene er indkvarteret uledsagede mindreårige 
udlændinge, og med særlige afsnit eller afdelinger på andre indkvarteringssteder end børnecen-
tre, 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 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.

Bekendtgørelse om socialtilsyn
(BEK nr. 1633 27/12/2019)

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 over-
ensstemmelse med forvaltningslovens kapitel 6.
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Stk. 3. Hvis en godkendelse er betinget af, at visse vilkår opfyldes, jf. § 5, stk. 5, i lov om social-
tilsyn, 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 god-
kendelsen, 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 Til-
budsportalen, jf. § 14, stk. 1 og 3, i lov om social service.

Tilsyn med tilbuddenes økonomi

§ 14. 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 specialiserings-
grad, 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.

Stk. 4. Socialtilsynet skal i sin vurdering af, om tilbuddet har den fornødne økonomiske kvalitet, jf. 
§ 6, stk. 2, nr. 7, og § 6, stk. 3, i lov om socialtilsyn, tage udgangspunkt i de oplysninger, der 
fremgår af budget-  skemaet, budget- og regnskabsnøgletal, revisionspåtegninger og de private 
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tilbuds årsregnskaber. Hvis disse oplysninger vurderes ikke at være tilstrækkelige, kan socialtil-
synet efter en konkret vurdering indhente supplerende oplysninger hos tilbuddet, driftsherren el-
ler revisor.

§ 17. 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 til-
syn, 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. Årsbud-
getter, 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.   

Lov om voksenansvar
(LBK nr. 178 af 26/02/2019)

§ 12. På delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner kan 
anbragte børn og unge tilbageholdes, ved at yderdøre og vinduer aflåses i perioder.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at barnet eller den unge kan tilbagehol-
des efter stk. 1, når det har afgørende betydning for den socialpædagogiske behandling, at bar-
net eller den unge ikke rømmer fra institutionen, og der er risiko for, at barnets eller den unges 
sundhed eller udvikling vil lide alvorlig skade i forbindelse med en rømning.
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Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter i forbindelse med en afgørelse efter stk. 2 de nærmere 
rammer for tilbageholdelse. Tilbageholdelse kan højst udgøre 5 sammenhængendende dage og 
maksimum 30 dage i alt på 1 år.

Stk. 4. Lederen eller dennes stedfortræder kan inden for de rammer om tilbageholdelse, som 
kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om, jf. stk. 3, tilbageholde barnet eller den unge, når 
betingelserne i stk. 2 er opfyldt. Lederen eller dennes stedfortræder kan beslutte, at tilbagehol-
delsen skal begrænses til bestemte tidspunkter i døgnet.

Stk. 5. Afgørelse om tilbageholdelse efter stk. 2 og fastholdelse efter § 13, stk. 2, er en samlet 
afgørelse og træffes for 1 år ad gangen.

Bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge
(BEK nr. 94 af 25/01/2019)

§ 11. Det socialtilsyn, der fører det driftsorienterede tilsyn med en sikret døgninstitution eller en 
særligt sikret afdeling, jf. § 2 i lov om socialtilsyn, kan give tilladelse til at aflåse værelserne om 
natten af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn.

Stk. 2. Hvis tilladelse efter stk. 1 udnyttes, skal barnet eller den unge kunne komme i kontakt 
med personalet i det tidsrum, hvor værelset er aflåst.

§ 19. Lederen eller dennes stedfortræder på delvis lukkede døgninstitutioner, delvis lukkede af-
delinger på døgninstitutioner, sikrede institutioner og særligt sikrede afdelinger efter § 66, stk. 1, 
nr. 6, i lov om social service, skal beslutte, at der skal anvendes døralarmer, når det er nødven-
digt for at sikre, at ordensbestemmelser overholdes eller sikkerhedsmæssige hensyn iagttages, 
jf. § 16 b, stk. 2, i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge.

Stk. 2. Døralarmer skal altid anvendes

1) når det af hensyn til barnets eller den unges egen sikkerhed eller sikkerheden for de øvrige 
anbragte børn eller unge, personalet eller andre, der opholder sig på døgninstitutionen, er nød-
vendigt,

2) når der på døgninstitutionen har været fysiske konflikter mellem de anbragte børn, der gør 
fortsat ophold på fællesarealerne uforsvarligt,

3) når det kan forhindre risikosituationer i at udvikle sig til fysiske konflikter, overgreb eller lignen-
de, eller

4) når der er konkret mistanke om rømningsrisiko for et anbragt barn eller en ung.

Stk. 3. Pligten til at anvende døralarmer, jf. stk. 2, gælder ikke i perioder, hvor sikrede døgninsti-
tutioner eller særligt sikrede afdelinger har tilladelse til at aflåse værelserne om natten, jf. § 11.
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