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Opfyldelse af påbud
Socialtilsyn Øst har modtaget jeres besvarelse af d. 21. maj 2021 om opfyldelse af det udstedte påbud.
Vi har vurderet materialet og finder, at vi ikke har behov for yderligere oplysninger. På denne baggrund 
vurderer vi, at de udstedte påbud er opfyldt.

Sagens baggrund 
Socialtilsyn Øst traf d. 4. januar 2021 afgørelse om udstedelse af påbud. Påbuddet havde følgende 
indhold:

 Kofoedsminde skal udarbejde en konkret plan for, hvordan det vil sikres, at der i tilbuddet er den 
fornødne kapacitet til at kunne rumme tilgangen af borgere som følge af modtagepligten efter 
magtanvendelsesbekendtgørelseni § 22, stk. 4, jf. servicelovens § 108, stk. 7, nr. 1-3. 
Der skal bl.a. i planen opstilles konkrete mål og/eller strategier for, hvordan Kofoedsminde vil 
tilgodese borgernes trivsel og tryghed samt hvordan Kofoedsminde vil sikre, at de fysiske 
rammer lever op til de gældende krav til længerevarende botilbud.

Fristen for opfyldelse af påbuddene var d. 15. februar 2021, som dog blev forlænget til den 24. maj 
2021.

Vi har d. 21. maj 2021 modtaget jeres besvarelse til opfyldelse af påbuddet.

Begrundelse
Efter en gennemgang af det fremsendte materiale er det vores vurdering at de meddelte påbud er 
opfyldt. Ved vurderingen er der lagt vægt på følgende forhold:

Der har den 3. maj 2021 været afholdt møde mellem Socialtilsyn Øst og Kofoedsminde for at drøfte 
påbuddet og de mulige løsninger, for opfyldelse af påbuddet. Den 21. maj fremsender I jeres besvarelse 
til opfyldelse. 

Af påbudssvaret den 21. maj 2021 fremgår det, at I forventer, at den nye afdeling på Stevnsfortet med 7 
pladser forventes være klar til ibrugtagning i slutningen af september 2021. På Kofoedsminde forventer I, 
at 7 nye bufferpladser kan tages i brug medio 2022. Herudover vil overbelægningen håndteres ved, at I 
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konkret vil søge om dispensation til at tage et værelse i brug ved teatersalen, som socialtilsynet tidligere 
har godkendt midlertidigt i forbindelse med overbelægning. 

Den 3. juni 2021 oplyser I, at der aktuelt er 4 på venteliste, men at ventelisten er under afvikling, da der 
i nærmeste fremtid flytter borgere ud af de sikrede afdelinger, enten til Kofoedsmindes åbne afdeling 
eller til borgerens hjemkommune.

Påbuddet vil dog blive ændret til et opmærksomhedspunkt, da socialtilsynet på fremtidige tilsyn vil følge 
op på, at Kofoedsminde har den fornødne kapacitet til at rumme tilgangen af borgere, som tilbuddet er 
forpligtet til at modtage grundet modtagepligten. 

Opmærksomhedspunktet har følgende ordlyd: 

 Socialtilsynet vil på fremtidigt tilsyn være opmærksom på, at Kofoedsminde har den fornødne 
kapacitet til at rumme tilgangen af borgere, som tilbuddet er forpligtet til at modtage grundet 
modtagepligten.

Tilbudsportalen 
Oplysningerne om påbuddet vil blive fjernet fra jeres profil på Tilbudsportalen. 

Det vil dog fortsat fremgå af Tilbudsportalen, at I har haft påbuddet, da oplysningerne fremgår af selve 
tilsynsrapporten af den 4. januar 2021, som fortsat ligger tilgængelig på Tilbudsportalen. 

Undertegnede kan kontaktes på mail eller telefon, hvis I har spørgsmål til dette brev. 

Med venlig hilsen

Jan Adrian Alder
Tilsynskonsulent
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