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Afgørelse om ophør af godkendelse som socialt tilbud 
Socialtilsyn Øst har under henvisning til § 7 i lov om socialtilsyn1 været på uanmeldt tilsynsbesøg d. 10. 
februar 2022 på Specialcenter Slagelse, Rosenkildevej 87-89. Der blev på baggrund af dette tilsynsforløb 
d. 27. juni 2022 truffet afgørelse om udstedelse af 3 påbud til tilbuddet. Påbuddene skulle være 
efterlevet senest d. 3. oktober 2022. 

På baggrund af fornævnte tilsynsforløb og de oplysninger vi i øvrigt er bekendt med, har vi vurderet 
sagen. 

Afgørelse
Socialtilsyn Øst træffer følgende afgørelse: 

 Jeres godkendelse som socialt tilbud ophører, således at alle tilbuddets borgere skal være 
fraflyttet senest 6 måneder efter dateringen af denne afgørelse.

Sagens baggrund
Socialtilsyn Øst traf d. 15. oktober 2019 afgørelse om udstedelse af 6 påbud til Specialcenter Slagelse -
Rosenkildevej 87-89. Påbuddene omhandlede hovedsageligt tilbuddets faglige kvalitet, herunder 
manglende dokumentationspraksis, manglende viden om målgruppen og manglende implementering af 
faglige tilgange og metoder.
Tilbuddet præsenterede til opfyldelse af påbuddene en række konkrete planer og initiativer som skulle 
højne tilbuddets kvalitet og imødegå de italesatte problemstillinger i tilbuddet.
Socialtilsyn Øst har i forbindelse med de efterfølgende tilsyn i såvel 2020 og 2021 fulgt op på de 
fremsendte initiativer. Socialtilsyn Øst har såvel i 2020 som i 2021 fundet anledning til at give en række 
udviklings- og opmærksomhedspunkter, herunder også vedrørende nogle af de forhold som i 2019 var 
genstand for påbud.
Socialtilsyn Øst gennemførte d. 10. februar 2022 uanmeldt tilsynsbesøg. Efterfølgende har der pågået en 
proces i forhold til bekymringer vi konstaterede i forhold til tilbuddets kvalitet. Denne proces udmøntede 
sig i udstedelse af 3 påbud ved afgørelse af 27. juni 2022. Der i denne proces afholdt flere dialogmøder 
mellem socialtilsynet og tilbuddet. Det blev i denne forbindelse aftalt, at den oprindelige frist for 
efterlevelse af de tre påbud blev udskudt til 3. oktober 2022 efter ønske fra tilbuddet.

De 3 påbud havde følgende indhold:

Specialcenter Slagelse – Rosenkildevej 87-89
Rosenkildevej 89
4200 Slagelse

Dato:
Sagsnummer:
Sagsansvarlig:

Telefon:
E-mail:

3. november 2022
20/6849
Cecilie H. Nielsen
72361452
Socialtilsynost@holb.dk
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1. Tilbuddet skal fremsende en konkret plan for, hvordan det sikres, at den faglige kvalitet i 
tilbuddet hæves, samt at tilbuddets medarbejdere har tilstrækkelig viden omkring tilbuddets 
målgruppe og de valgte metoder og faglige tilgange. 

2. Tilbuddet skal fremsende en konkret plan for implementering af en struktureret 
dokumentationspraksis i tilbuddet.

3. Tilbuddet skal fremsende en konkret plan for, hvordan de vil blive økonomiske bæredygtige 
samtidig med at der opretholdes en sammenhæng mellem pris og kvalitet ift. målgruppen under 
hensyntagen til, at der skal være sammenhæng mellem de fornødne indtægter og omkostninger. 
Herunder specifikt redegøre for hvordan tilbuddet vil øge deres indtægter eller mindske 
omkostninger. Planen skal indeholde specifikke tiltag til, hvad der vil ske i resten af 2022, i 2023 
og fremadrettet.

Vi har d. 3. oktober 2022 modtaget jeres besvarelse i forhold til de påbud.

Høringssvar
Vi har den 14. oktober 2022 sendt påtænkt afgørelse om ophør af tilbuddets godkendelse i høring hos 
jer, hvilket d. 17. oktober 2022 blev suppleret med en høring over udkast til tilsynsrapport.
Vi har d. 31. oktober 2022 modtaget jeres tilbagemelding i forhold til den påtænkte afgørelse og udkastet 
til tilsynsrapport. I jeres svar oplyser I, at bestræbelserne på at opnå økonomisk bæredygtighed 
desværre ikke har båret frugt, hvorfor der som tidligere oplyst vil skulle ske så store besparelser på 
personaleomkostningerne at det ikke vil være muligt at opretholde den fornødne faglige kvalitet i 
tilbuddet.
Socialtilsyn Øst vurderer ikke at der i jeres høringssvar er tilvejebragt nye oplysninger i sagen som kan 
føre til et andet resultat.

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.

I har i jeres besvarelse af 3. oktober 2022 fremsendt materiale i forhold til alle 3 påbud. For så vidt angår 
påbud 1 og 2, der omhandler tilbuddets faglige kvalitet og indsats, har I beskrevet en række konkrete 
beslutninger og initiativer. 
I forhold til påbud 1 er det beskrevet, at I har lagt jer fast på hvilket metoder og tilgange, der vil danne 
det faglige fundament i indsatsen overfor borgerne, og der er beskrevet en række kompetenceudviklings- 
og implementeringstiltag i forhold til organisationens arbejde med dette. Det er ligeledes beskrevet at der 
arbejdes på at sikre uddannelse af nogle af de af tilbuddets medarbejdere, som ikke har formel faglig, 
relevant uddannelse med henblik på, på sigt at højne andelen af uddannet personale.

I forhold til påbud 2 omkring dokumentationspraksis er det beskrevet at I nu, som tidligere oplyst på 
dialogmøde, er overgået til nyt dokumentationssystem. Det er i planen beskrevet, hvordan der arbejdes 
med undervisning af medarbejderne i brugen af det nye system, at der er udpeget superbrugere blandt 
medarbejderne til at understøtte brugen af det nye system og at der, for at understøtte 
implementeringen af dokumentationspraksis, også er indført ny mødestruktur som blandt andet 
indebærer, at der holdes møder i forhold til den enkelte borgere, hvor der blandt andet arbejdes med 
dokumentation.

I forhold til det tredje påbud omhandlende tilbuddets økonomi beskriver I, at der er stort 
ledelsesmæssigt fokus på tilbuddets økonomi, i særdeleshed begrænsningen af udgifter, hvilket alene ses 
at kunne ske i forhold til udbetaling af lønkroner, nedbringelse af sygefravær, personaleomsætning og 
aktiviteter, som ikke er borgerrelateret. Det beskrives dog også, at hvis underskuddet skal indhentes, vil 
det umiddelbart betyde en reduktion af ca. 18 årsværk. 
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Samtidig beskrives det, at det kræver ledelsesmæssigt fokus og handling, at skabe rammerne for 
personalemæssig trivsel i en tid med besparelser, så sygefraværet og personaleomsætningen ikke stiger, 
men falder, hvilket med den beskrevne økonomiske situation ikke taler positivt ind i de 2 andre påbud.
Det fremgår endvidere, at der udover den aktuelle økonomiske situation skal tages højde for at der i 
2024 vil der komme en besparelse på yderligere 2% i forhold til 2023, hvor besparelsen er på 6%.

I forhold til de fremsendte planer for opfyldelse af påbud 1 og 2 er det socialtilsynets vurdering at 
materialet rummer relevante beslutninger, initiativer og tiltag i forhold til at understøtte en højnelse af 
kvaliteten i forhold til tilbuddets faglige fundament og dokumentationspraksis. De fremsendte planer 
forudsætter imidlertid, at der er både er økonomi og mulighed for at gennemføre de beskrevne initiativer, 
herunder, at der er tale om en tilstrækkelig og kontinuerlig personalegruppe, idet implementeringen af 
såvel tilgange, metoder og et nyt dokumentationssystem og et mere målrettet arbejde med 
dokumentation tager tid at få rodfæstet i en organisation.
De rammer, som er nødvendige for at kunne iværksætte initiativerne i forhold til påbud 1 og 2, er i 
særdeleshed en bæredygtig økonomi i tilbuddet, idet dette er fundamentet for tilbuddets fremtidige drift.

Det er vores vurdering på baggrund af de fremsendte planer, at det ikke er muligt for jer at levere en 
realistisk plan i forhold til at sikre, at tilbuddet fremadrettet bliver økonomisk bæredygtigt og at der kan 
opretholdes en sammenhæng mellem pris og kvalitet. 
Der er ved denne vurdering lagt vægt på det forhold, at den eneste mulighed I ser, for at kunne 
nedbringe tilbuddets betydelige underskud er ved at reducere med 18 årsværk. Som I selv anfører, vil en 
reduktion i den størrelsesorden medføre, at det ikke vil være muligt for tilbuddet at opretholde en 
tilstrækkelig personaledækning i tilbuddet, hvilket vil betyde, at der end ikke vil være personale til at 
dække målgruppens helt basale behov. En sådan reduktion af personalet vil således indebære, at 
tilbuddet ikke fremadrettet vil kunne anses for at have den fornødne kvalitet, hvorfor tilbuddets 
godkendelse med al sandsynlighed ville blive inddraget. Det fremsendte materiale vurderes således ikke 
at indeholde en realistisk plan for, hvordan det sikres, at tilbuddet bliver økonomisk bæredygtigt inden 
for en rimelig årrække.
Det er samlet socialtilsynets vurdering, at I ikke har formået at opfylde påbud 3 omkring tilbuddets 
økonomiske bæredygtighed.

Som beskrevet i afgørelsen af 27. juni 2022 vil en manglende opfyldelse af påbuddene kunne resultere i, 
at socialtilsynet finder det nødvendigt at iværksætte yderligere sanktioner eller påbegynde proces 
omkring ophør af tilbuddets godkendelse.

Henset til at tilbuddets økonomi er et helt grundlæggende forhold til tilbuddets drift, er det socialtilsynets 
vurdering at tilbuddets nuværende økonomiske situation er så alvorlig, at denne udgør en så betydelig 
risiko i forhold til tilbuddet, at der ikke længere vurderes grundlag for at tilbuddet kan opretholde sin 
godkendelse.

Det er en grundlæggende betingelse for opretholdelse af godkendelsen i medfør af lov om socialtilsyn, at 
tilbuddet er økonomisk bæredygtigt. Som beskrevet i den tidligere afgørelse om påbud af 27. juni 2022 
har tilbuddets økonomi over en årrække udviklet sig i negativ retning.
Vi har således i forbindelse med behandlingen af tilbuddets budget for 2022 og årsrapporten for 2021 
kunne konstatere, at både den budgetterede og realiserede omsætning står i væsentligt misforhold til de 
budgetterede og realiserede omkostninger.
Tilbuddets budget for 2022 indeholdt et budgetteret underskud på 6.751.500 kr. svarende til en 
underskudgrad på 12,93 % af omsætningen. Budgettet blev imidlertid godkendt, idet der blev lagt vægt 
på det forhold, at det i kommentarfeltet var beskrevet at det forsat blev arbejdet på en økonomisk 
handleplan i 2022, men at der dog ville gå en årrække før økonomien ville være genoprettet. Der var på 
den baggrund en forventning om at økonomien langsomt ville blive bedre. 



Side 4/5

SOØS-Afd. Tilbud | Skarridsøgade 37, 1.  | 4450 Jyderup | 72361452

På dialogmøde i forsommeren oplyste I, at der på daværende tidspunkt var et underskud på 11,5-12,5 
mio. kr. Efterfølgende modtog vi tilbuddets årsrapport for 2021, hvoraf det fremgår, at der er et 
realiseret underskud på 9.414.485 kr. svarende til 24,7 % af omsætningen.
I det fremsendte materiale af 3. oktober 2022 oplyser I, at tilbuddet i juni havde et budget på ca. minus 
13.795.000 kr., og at budgettet blev lukket i august måned med ca. minus 13.414.000kr – en besparelse 
samlet set på ca. 381.000 kr. 
Vi anerkender, at der i tilbuddet ses en positiv udvikling i forhold til status på budgettet i august 2022, 
men det må dog samtidig konstateres, at der alene er tale om en beskeden minimering af et fortsat 
stigende underskud. Som nævnt ovenfor er der i budgettet for 2022 anslået et forventet underskud på 
6.751.000 kr. – et resultat som i negativ retning allerede ved afslutningen af budgettet for august måned 
2022 ses at være næsten fordoblet.
Det er på den baggrund vores konklusion, at tilbuddets økonomi ikke ses at bedres, men derimod fortsat 
forøger underskuddet. 

Det er vores vurdering at tilbuddets økonomi er så udfordret at vi ikke længere finder, at denne udgør et 
holdbart fundament for tilbuddets drift, idet tilbuddet ikke opfylder kravet om økonomisk bæredygtighed, 
ligesom at en så uhensigtsmæssig økonomisk situation forventes at få en negativ indvirkning på 
tilbuddets kvalitet i forhold til de øvrige temaer i kvalitetsmodellen. Som ovenfor beskrevet har I, i 
beskrivelsen af 3. oktober 2022, tilkendegivet, at en eneste mulighed i forhold til at bedre økonomien er 
voldsomme besparelser på personaleudgifterne, svarende til 18 årsværk. 
Som tidligere nævnt vurderes dette ikke at være en realistisk mulighed i forhold til bedring af økonomien, 
idet så store besparelser på personale vil medføre at tilbuddet ikke kan opretholde den fornødne kvalitet i 
forhold til indsatsen overfor borgerne.

På baggrund af ovennævnte oplysninger er det vores samlede vurdering, at tilbuddet ikke vurderes at 
have udsigt til at blive økonomisk bæredygtigt, og at I ikke ses at have realistisk mulighed for at rette op 
på tilbuddets økonomiske situation. I vurderingen er det endvidere tillagt vægt, at I foruden den 
nuværende uholdbare situation i tilbuddet også skal forholde jer til yderligere generelle besparelseskrav i 
de kommende år, hvilket vil udfore tilbuddets økonomi og faglige kvalitet yderligere. 
Samlet set vurderes der således ikke længere at være økonomisk grundlag for opretholdelse af tilbuddets 
godkendelse, hvorfor denne inddrages.

I forhold til vurderinger af temaer, kriterier og indikatorer i kvalitetsmodellen henvises der til vedlagte 
tilsynsrapport af dags dato. Det kan i forhold til denne oplyses, at der i forhold til seneste tilsynsrapport 
af 27. juni 2022 alene er ændret i den samlede vurdering.

Afvikling af tilbuddet og udflytning af borgere
Fristen for ophør af jeres godkendelse er fastsat til 6 måneder efter dateringen af denne afgørelse om 
ophør af tilbuddets godkendelse, hvorfor de indskrevne borgere i tilbuddet skal være fraflyttet tilbuddet 
senest ved udløbet af denne frist.
Fristen er fastsat ud fra en vurdering af den tid som er nødvendig i forhold til, at der kan pågå en proces 
omkring genplacering af tilbuddets nuværende borgere. 
Det er dog en forudsætning for den forholdsvis lange ophørsperiode at tilbuddet sikrer at der opretholdes 
den fornødne kvalitet i indsatsen overfor borgerne. Hvis vi vurderer at tilbuddet ikke sikrer dette, kan vi 
træffe afgørelse om afkortning af ophørsperioden. 

Socialtilsyn Øst underretter de kommuner, der har ansvaret for borgernes ophold i tilbuddet om 
godkendelsens ophør, jf. bekendtgørelse om socialtilsyn2 § 5, stk. 3.  

Hvis I klager over afgørelsen, har klagen opsættende virkning. Det betyder, at indskrevne borgere kan 
blive boende, indtil Ankestyrelsen har behandlet jeres klage.
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Retsregler
Afgørelsen er truffet med hjemmel i lov om socialtilsyn3 §§ 5, 6 og 12, samt bekendtgørelse om 
socialtilsyn4 § 10 stk. 1 nr. 2, og bekendtgørelsens bilag 2.

Fristen for afvikling af tilbuddet er fastsat i henhold til § 5, stk. 1, 1. pkt. i bekendtgørelse om 
socialtilsyn.

Klagevejledning
Hvis I ikke er enige i denne afgørelse, kan I klage til Ankestyrelsen ifølge § 19 i lov om socialtilsyn.
Klagen skal sendes til Socialtilsyn Øst, der vil genvurdere sagen. Hvis afgørelsen fastholdes helt eller 
delvist, sender socialtilsynet klagen og sagens øvrige materiale til Ankestyrelsen til deres behandling.
I skal sende klagen til Socialtilsyn Øst senest fire uger efter modtagelsen af denne afgørelse.  

Der er ingen særlige krav til, hvordan en klage skal indgives eller hvad den skal indeholde. 
I må gerne oplyse, på hvilke punkter I mener, at afgørelsen er forkert.

Klager I skriftligt, kan den sendes via digital post på virk.dk, pr. e-mail til socialtilsynost@holb.dk eller pr. 
brev til Socialtilsyn Øst, Skarridsøgade 37, 4450 Jyderup. 
Vi opfordrer til, at vedhæftede filer sendes som PDF. Hvis det ikke er muligt, og et Word-dokument 
sendes, så vær opmærksom på, at det skal være et standard Word-dokument, hvilket det er, hvis 
dokumentnavnet ender på bogstaverne: ”.docx”. Sendes et Excel-dokument, skal det også være et 
standarddokument, som ender på bogstaverne: ”.xlsx”.

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

Med venlig hilsen

Cecilie H. Nielsen                            Trine Stokholm
Tilsynskonsulent                             Tilsynschef

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

4 BEK nr. 469 af 21/04/2022
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