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Til Bofællesskabet, Borgergade 23, Aalestrup
Vurdering af redegørelse
Socialtilsyn Nord har behandlet redegørelsen fra Bofællesskabet Borgergade 23.
Det er socialtilsynets vurdering, at den pågældende redegørelse er
fyldestgørende.
Sagsfremstilling
Socialtilsyn Nord har den 18. marts 2019 anmodet om redegørelse i forlængelse af
driftsorienteret tilsynsbesøg den 26. februar 2019, da socialtilsynet konstaterede
forhold på tilsynsbesøget, der gav anledning til dette.
Bofællesskabet Borgergade har den 25. marts 2019 fremsendt den ønskede
redegørelse.
Socialtilsyn Nord har nu vurderet redegørelserne og det vurderes, at redegørelsen er
fyldestgørende og tilstrækkelig.
Den fremsendte redegørelse
Socialtilsyn Nord har fået tilsendt redegørelse i forhold til følgende punkter:
1. Hvordan vil Bofællesskabet, Borgergade 23, Aalestrup sikre, at reglerne for
færden i fælleslejligheden er regler, som borgerne har aftalt og er enige om.
2. Hvordan vil tilbuddet sikre, at det borgerrettet personale opført på
Tilbudsportalen stemmer overens med det borgerrettet personale, som er
opført i budgettet.
3. Hvordan vil tilbuddet sikre, at den anciennitet som er opført på
Tilbudsportalen er gældende i forhold til det aktuelle tilbud.
Ad 1)
Det er socialtilsynets vurdering, at Bofællesskabet Borgergade 23 fremadrettet vil
sikre, at borgerne er bekendt med, at der udelukkende kan være regler i forhold til
færden/adfærd i fællesarealer, som alle borgere er enige i og bekendte med.
Der er lagt vægt på, at tilbuddet har redegjort for, at der ikke længere er nedskrevne
regler hængt op i fællesarealerne.
Yderligere er der lagt vægt på, at tilbuddet har lavet aftale med borgerne om, at
ønsket adfærd fremover vil blive drøftet på borgermøder, som afholdes en gang om
ugen.
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Ad 2)
Det er socialtilsynets vurdering, at Bofællesskabet Borgergade 23 fremadrettet vil
sikre, at det borgerrettet personale opført på Tilbudsportalen stemmer overens med
det borgerrettet personalet, som er opført i budgettet.
Der er lagt vægt på, at tilbuddet har redegjort for, at det borgerrettede personale på
Tilbudsportalen vil blive tilrettet det aktuelle og godkendte budget.
Yderligere er der lagt vægt på, at I har oplyst, at tilretningerne vil ske inden
udgangen af marts 2019.
Ad 3)
Det er socialtilsynets vurdering, at Bofællesskabet Borgergade 23 fremadrettet vil
sikre, at den anciennitet, som er opført på Tilbudsportalen er gældende i forhold til
det aktuelle tilbud.
Der er lagt vægt på, at tilbuddet har redegjort for, at der vil ske ændring af
procedure, således at det fremadrettet er ancienniteten i det aktuelle tilbud, som vil
blive opført på Tilbudsportalen.

Har I spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte undertegnede på mail:
karina.vibaek@hjoerring.dk eller telefon 41 93 6130.

Med venlig hilsen
Karina Vibæk
Tilsynskonsulent

Lov om socialtilsyn - LBK nr. 42 af 19/01/2018
§ 12. Tilbud, der søger om godkendelse efter § 5, skal til brug for vurderingen af
ansøgningen give socialtilsynet de faglige, organisatoriske og økonomiske
oplysninger om tilbuddet, som socialtilsynet anmoder om.
Stk. 2. Tilbud, der er godkendt efter § 5, skal
1) af egen drift give socialtilsynet oplysninger om væsentlige ændringer i forhold,
der lå til grund for godkendelsen, jf. § 5, stk. 1,
2) efter anmodning give socialtilsynet oplysninger om, hvilke kommuner der har
ansvar for at yde hjælp til borgere, der har ophold i tilbud, som er nævnt i § 4,
stk. 1, nr. 1-3, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale
område,
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3) efter anmodning give socialtilsynet oplysninger om, hvilke kommuner der i
henhold til sundhedslovens § 141, stk. 1, har visiteret borgere til
behandlingsstedet, og
4) efter anmodning give socialtilsynet de oplysninger, som er nødvendige for, at
socialtilsynet kan udføre det driftsorienterede tilsyn.
Stk. 3. Sundhedspersoner, jf. sundhedslovens § 6, skal efter anmodning give
socialtilsynet oplysninger om borgere i sundhedsfaglig behandling, jf.
sundhedslovens § 5, på tilbud omfattet af § 4, stk. 1, i lov om socialtilsyn, når de er
nødvendige, for at socialtilsynet kan udføre det driftsorienterede tilsyn.
Stk. 4. Tilbud omfattet af § 4, stk. 1, nr. 2-4, der er godkendt efter § 5, skal
udarbejde en årlig rapport om tilbuddets virksomhed.
Stk. 5. Børne- og socialministeren fastsætter nærmere regler om tilbuddenes
oplysningspligt efter stk. 1-4.

