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Afgørelse om ændring af godkendelse 

Socialtilsyn Øst har modtaget jeres ansøgning den 16. juli 2021 om væsentlig ændring i godkendelsen 
som socialt tilbud. 

I ansøger om at nedlægge en enkeltmandsindsats på Rosenkildevej 61. 

På baggrund af de oplysninger socialtilsynet er bekendt med, har vi vurderet sagen. 

Afgørelse
Socialtilsyn Øst træffer følgende afgørelse

 Jeres ansøgning imødekommes

Godkendelse
Tilbuddet er fremadrettet godkendt som socialt tilbud i henhold til lov om social service1 til følgende:

 I alt 98 pladser, fordelt med 3 pladser jf. § 107, 37 pladser jf. SEL § 108 og 58 pladser jf. 
Almenboligloven (ABL) § 105, stk. 2
Pladserne er fordelt som nedenfor på de respektive godkendte fysiske adresser i tilbuddet.

 Aldersgruppen er 18-85 år.
 Tilbuddet er godkendt til følgende målgrupper; opmærksomhedsforstyrrelse, autismespektrum; 

udviklingshæmning, udadreagerende adfærd.

Tilbuddets hovedadresse er Rosenkildevej 85 

Tilbuddets godkendte pladser fordeler sig som følger på de godkendte fysiske adresser: 

 Skanderborgvej 1, 4200 Slagelse – 10 pladser jf. ABL § 105, stk. 2
 Rosenkildevej 49, 4200 Slagelse – 5 pladser jf. SEL § 108
 Rosenkildevej 61, 4200 Slagelse – 4 pladser efter SEL § 108
 Rosenkildevej 85, 4200 Slagelse – 19 pladser efter SEL § 108

Autisme Center Vestsjælland - Voksenområdet
Rosenkildevej 85
4200 Slagelse

Dato:
Sagsnummer:
Sagsansvarlig:

Telefon:
E-mail:

21. juli 2021
SAG-20/6860
Torben Jørgensen
72362989
torjo@holb.dk
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 Rosenkildevej 65 st., 4200 Slagelse – 2 pladser jf. SEL § 108
 Æblehaven 5, 4200 Slagelse – 2 pladser, fordelt med 1 plads jf. SEL § 107 og 1 plads jf. SEL § 

108
 Århusvej 2A, 4200 Slagelse – 23 pladser jf. ABL § 105, stk. 2
 Rosenkildevej 65.1, Rosenkildevej 65, 4200 Slagelse – 5 pladser fordelt med 2 pladser jf. SEL § 

107 og 3 pladser jf. SEL § 108
 Rosenkildevej 101, B, D, E, G, H, L, Rosenkildevej 101A, 4200 Slagelse – 25 pladser jf. ABL § 

105, stk. 2
 Rosenkildevej 77, Rosenkildevej 77, 4200 Slagelse – 3 pladser jf. SEL § 108

Denne afgørelse erstatter tidligere afgørelser om godkendelse som socialt tilbud. 

Vi skal gøre opmærksom på, at godkendelsen bortfalder, hvis denne ikke har været brugt til det 
godkendte formål i en sammenhængende periode på 2 år, jf. lov om socialtilsyn2 § 5, stk. 8.

Høringssvar
Vi har den 22. juli 2021 sendt udkast til tilsynsrapport i faktuel høring hos jer. Vi har ikke modtaget 
bemærkninger hertil.

Begrundelse
Socialtilsynet godkender og fører tilsyn med blandt andet sociale tilbud. I forbindelse med tilsynet 
foretages en vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for fortsat godkendelse. Det er 
en betingelse for godkendelse, at tilbuddet har den fornødne kvalitet, jf. § 6 i lov om socialtilsyn 

Socialtilsynet vurderer, at nedlæggelse af 1 plads i en enkeltmandsindsat ikke vil have indflydelse på 
tilbuddets generelle kvalitet.

Det vurderes stadig, at der er tale om et kompetent tilbud, der arbejder med afsæt i at understøtte det 
gode liv for hver enkelt borger, og i at leve et så selvstændigt og tilfredsstillende liv som muligt. Det er 
vurderingen, at borgerne, ud fra deres forudsætninger og individuelle udfordringer, udvikles og trives på 
Autisme Center Vestsjælland – Voksenområdet.

Metodiske tilgange er godt implementeret i tilbuddet og ledelsen har fokus på faglig udvikling i 
personalegruppen. 

Tilbuddet har haft udfordringer i form af enkelte afdelinger, hvor medarbejderkulturen er præget af 
individuel forståelse af kerneopgaven, men det vurderes, at tilbuddet har taget initiativer til imødegåelse 
af dette, med sigte på god kvalitet for borgerne. Tilbuddet har stadig udfordringer i form af 
personalegennemstrømning, og rekrutteringsproblemer i enkelte afdelinger, men tilbuddet har initiativer 
til imødegåelse af dette med sigte på god kvalitet for borgerne i alle team.

I forhold til de konkrete vurderinger af temaer, kriterier og indikatorer i kvalitetsmodellen henvises der til 
vedlagte tilsynsrapport af den 23. juli 2021.

Retsregler
Afgørelsen er truffet med hjemmel i lov om socialtilsyn §§ 5, 6 og 12-18, samt bekendtgørelse om 
socialtilsyn3 § 12 stk. 1, nr. 1, og bekendtgørelsens bilag 1.
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Oplysningspligt
Det er jeres pligt af egen drift at informere Socialtilsyn Øst, hvis der er væsentlige ændringer i forhold, 
der ligger til grund for jeres godkendelse i henhold til lov om socialtilsyn § 12. 

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

Med venlig hilsen

Torben Jørgensen
Tilsynskonsulent

1 LBK nr. 1287 af 28/08/2020
2 LBK nr. 1377 af 21/09/2020 
3 BEK nr. 617 af 03/05/2020

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1287
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1377
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/617

