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Afslutning af tilsyn
Socialtilsynet har den 11. oktober 2022 været på anmeldt tilsynsbesøg på Autisme Center Vestsjælland - 
Rosenkildevej 85 og Århusvej 2A

Vi har behandlet sagen og jeres godkendelse fortsætter uændret, da I lever op til kvalitetsmodellen for 
sociale tilbud i henhold til bekendtgørelse om socialtilsyn1 § 10, stk. 1, nr. 1. 

Høringssvar
Vi har den 30. november 2022 sendt udkast til tilsynsrapport i faktuel høring hos jer. Vi har vi har 
modtaget følgende bemærkninger hertil:

Side 13. Indikator 4 B.
ACV gør opmærksom på at ”Hus-møder” er i en opstartsfase, herunder en afklaring om det er noget 
borgerne finder meningsfuldt. Dette vides ikke endnu.

Side 18. indikator 8 B.
I dette afsnit er der brugt betegnelsen teamledelse og teamledere omkring vores Daglig ledere. 

I sidste linje beskrives der at der er en faglig koordinator. 
ACV bruger betegnelsen koordinator for faglige indsatser. 

Side 19. indikator 9 C.
Det virker som om at dette afsnit er dobbelt. Evt. en tastefejl.

Dette er rettet i endelig rapport.

Fortsat godkendt
Jeres nuværende godkendelse fortsætter uændret. Godkendelsen er beskrevet i den samlede vurdering i 
vedlagte tilsynsrapport, hvor det også fremgår, hvilken målgruppe/målgrupper I er godkendt til.  

Oplysningspligt
Det er jeres pligt af egen drift at informere socialtilsynet om væsentlige ændringer i forhold til 
godkendelsesgrundlaget. I har også pligt til at udlevere de oplysninger, vi finder nødvendige for tilsynet, 
jf. lov om socialtilsyn2 § 12.
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Jeg kan kontaktes på mail eller telefon, hvis I har spørgsmål til dette brev.

Med venlig hilsen

Torben Jørgensen
Tilsynskonsulent

1 BEK nr. 469 af 21/04/2022
2 LBK nr. 1109 af 01/07/2022

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194647
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/469
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1109

