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Afslutning af driftsorienteret tilsyn 
Socialtilsynet har den 21.09.2017 været på anmeldt driftsorienteret tilsynsbesøg. 

Socialtilsynet har på baggrund af sagens oplysninger behandlet sagen og skal hermed meddele, at jeres 

godkendelse fortsætter uændret, idet socialtilsynet finder, at I som tilbud lever op til kvalitetsmodellen 

for sociale tilbud i henhold til bekendtgørelse om socialtilsyn1 § 11 stk.1 nr. 1.  

 

Jeres bemærkninger 
Socialtilsyn Øst har den 20.11.2017 sendt udkast til tilsynsrapport i faktuel høring hos jer. Vi har den 

01.12.2017 modtaget flg. bemærkninger hertil: 

Kofoedsminde har bemærkninger til opmærksomhedspunket - Socialtilsynet vurderer, at Kofoedsminde 

skal øge opmærksomme på at forebygge vold og overgreb. 

Kofoedsminde er ikke enig i bedømmelsen lav i forhold til temaet ”Tilbuddet forebygger vold og 

overgreb”. Det beskrives i høringssvaret, at Kofoedsminde er underlagt begrænsninger grundet 

Serviceloven. Socialtilsynet skal i den forbindelse gøre opmærksom på lovændringen pr. 1.1.2018, hvor 

Kofoedsminde får mulighed for yderlige restriktioner overfor borgerne.  

Derudover beskrives det i høringssvaret, at Kofoedsminde har arbejdet med forebyggelsesplan 2015 – 

2018, hvori fokus er på forebyggelse af vold og overgreb. Socialtilsynet anerkender, at Kofoedsminde har 

fokus på overgreb og gør en indsats for at forebygge dette, men at bedømmelsen overordnet er et udtryk 

for, Socialtilsynets oplevelse af borgerperspektivet på overgreb og vold på Kofoedsminde. Socialtilsynet 

vurderer, at høringssvaret ikke har givet anledning til ændring af bedømmelsen.  

 

Kofoedsminde har bemærkninger til opmærksomhedspunket - Socialtilsynet vurderer, at Kofoedsminde 

skal være opmærksomme på at medarbejdere har de faglige, relationelle og personlige kompetencer, der 

er nødvendige i forhold til målgruppen. 

Kofoedsminde beskriver, at der er iværksat supervision til alle afdelinger, hvilket Socialtilsynet 

anerkender kan være med til, at give medarbejdergruppen et kompetenceløft.  

Derudover beskrives det i høringssvaret, at Kofoedsminde har optimeret arbejdet med rekruttering, 

hvilket har medført en stigning i antallet af fastansatte faglærte til nu 41%. Samt at 80 af de ufaglærte 

medarbejder er ansat som nattevagter. Socialtilsynet anerkender, at Kofoedsmindes arbejde med 

optimering af rekrutteringen har medført, at Kofoedsminde har højnet de faglige kompetencer. 

Socialtilsynet vurderer, dog at Kofoedsminde er udfordret på de faglige kompetencer, set i lyset af den 

samlede personalegruppe, heriblandt eksterne vikarer. Socialtilsynet vurderer, at høringssvaret ikke har 

givet anledning til at ændre opmærksomhedspunket.   
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I høringssvaret beskrives det, at I ikke er enige i bedømmelsen i forhold til temaet uddannelse og 

beskæftigelse. Det begrundes med at der i alt er registeret 9 hændelser, hvoraf to omhandler gæld i 

forbindelse med hash.  

Socialtilsynets bedømmelse er et udtryk for, Socialtilsynets oplevelse af borgerperspektivet på overgreb 

og vold ifm. med hashhandel på Kofoedsminde. Socialtilsynet vurderer, at høringssvaret ikke har givet 

anledning til ændring af bedømmelsen. 

I høringssvaret er der bemærkninger til temaet Sundhed og trivsel. Kofoedsminde er ikke enige i 

bedømmelsen lav til middel og påpeger, at tilbuddet har en strategi for at mindske beboernes misbrug. 

Socialtilsynet anerkender, at Kofoedsminde har fokus på problematikken, hvilket også har været vægtet i 

bedømmelsen. Socialtilsynet vurderer, at høringssvaret ikke har givet anledning til ændring af 

bedømmelsen. 

Sidst har Kofoedsminde bemærkninger til kriteriet 7 omhandlende vold og overgreb. Kofoedsminde 

mener ikke bedømmelsen i lav grad er retvisende, da Kofoedsminde har fokus på problematikken, samt 

at forebyggelsesplanen er et væsentligt arbejdsredskab vedr. denne problematik.  

Socialtilsynet anerkender, at Kofoedsminde har fokus på problematikken, hvilket også har været vægtet i 

bedømmelsen. Socialtilsynet vurderer, at høringssvaret ikke har givet anledning til ændring af 

bedømmelsen. 

 

Fortsat godkendt 
Socialtilsyn Øst finder, at jeres nuværende godkendelse fortsætter uændret. 

 

Orienteringspligt 
I er forpligtet til af egen drift at give socialtilsynet oplysninger om væsentlige ændringer i forhold til 

godkendelsesgrundlaget. I er endvidere forpligtet til, hvis socialtilsynet anmoder om det, at give 

socialtilsynet oplysninger, der er nødvendige for det driftsorienterede tilsyn. Dette følger af § 12 i lov om 

socialtilsyn2. 

Hvis I har nogle spørgsmål til dette brev, er I velkomne til at kontakte os. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Dennis Bungaard 

Tilsynskonsulent 
 

                                                
1 BEK nr 1675 af 16/12/2016 
2 LBK nr. 70 af 18/01/2017 

 

mailto:socialtilsynost@holb.dk
mailto:siksocost@holb.dk
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185589
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186257

