Det socialpsykiatriske botilbud Møllergården
Møllergården 10 -12
2630 Taastrup
Att.: Mette Olsen og Nina Tiedjen

Afgørelse med vilkår for regodkendelse
Socialtilsynet Hovedstaden har truffet afgørelse om re-godkendelse af
Møllergården med vilkår. Afgørelsen er truffet på baggrund af jeres ansøgning

17. september 2015
Sagsbeh.: FLP
J.nr.: 27.57.00-K09-1072-14

om godkendelse, modtaget den 3. juni 2015 samt aflagt anmeldt tilsynsbesøg
den 16. juni 2015.
Vilkår
1. Det gives som vilkår for re-godkendelse, at tilbuddet senest pr.
31.12.2015 og derefter udarbejder, indberetter og up loader økonomioplysninger i overensstemmelse med retningslinjerne i Bekendtgørelse nr. 551 af 28/04/2015.

Socialtilsyn Hovedstaden
Frederiksberg Rådhus
2000 Frederiksberg
http://socialtilsyn.frederiksberg.dk
Telefon: 9133 3200
socialtilsyn@frederiksberg.dk
Åbningstider

Resultat af partshøring.
Socialtilsyn Hovedstaden har d.d. pr. mail modtaget høringssvar fra Møllergårdens ledelse. Tilbuddets ledelse oplyser de ikke har faktuelle rettelser eller
tilføjelser.
Begrundelse:
Påtidspunktet for re-godkendelsestilsynet konstaterer Socialtilsynet, at der
ikke er overensstemmelse mellem økonomi oplysninger up loadet på Tilbudsportalens oplysningsfelter og økonomioplysninger up loadet i tilbuddets budgetskema. På det foreliggende grundlag er tilbuddets økonomioplysninger
ikke gennemskuelige for hverken Socialtilsynet eller visiterende kommuner, jf.
Socialstyrelsens Kvalitetsmodels kriterium 13.
Lovhenvisninger:
Det følger af § 5 i bekendtgørelsen om socialtilsyn, at Socialtilsynet skal foretage en samlet faglig vurdering af tilbuddenes faglige kvalitet og økonomiske
bæredygtighed i forbindelse med godkendelse og tilsyn, jf. § 5 og § 7 i lov om
socialtilsyn.
Det følger videre af bekendtgørelsens § 13, at Tilbud som nævnt i § 4, stk. 1,
nr. 2 og 3, i lov om socialtilsyn én gang årligt skal udarbejde et budget, som
skal omfatte tilbuddets forventede indtægter og samtlige forventede direkte og
indirekte omkostninger, der medgår ved varetagelse af opgaver efter lov om
social service.

Mandag – torsdag kl. 9-15
Fredag kl. 9-12

Det følger af § 14 i bekendtgørelsen, at Tilbuddets budget skal indberettes til socialtilsynet på et skema
via Tilbudsportalen.
Endeligt følger det af § 15 i bekendtgørelsen, at Socialtilsynet som led i godkendelsen efter § 5 i lov om
socialtilsyn, godkender tilbuddets samlede budget, jf. lovens § 16.

Venlig hilsen

Frank Lund Pedersen
Tilsynskonsulent

Klageadgang
Møllergårdens ledelse kan klage over Socialtilsyn Hovedstadens afgørelse i henhold til kap. 10 i Lov om
retssikkerhed og administration på det sociale område. Klagen skal være modtaget hos Socialtilsyn Hovedstaden inden 4 uger fra modtagelse af afgørelse. Det vil sige, at vi skal have modtaget din klage senest torsdag den 8. oktober.
Klagen kan sendes via email til socialtilsyn@frederiksberg.dk, via borger.dk eller med post.
Socialtilsyn Hovedstaden
Frederiksberg Kommune,
Smallegade 1,
2000 Frederiksberg
Socialtilsynet har pligt til at genvurdere sagen, når der er indgivet en rettidig klage. Socialtilsynet skal
inden for en frist af 4 uger vurdere, om afgørelsen skal fastholdes, eller om du/I kan få helt eller delvis
medhold i klagen. Beslutter socialtilsynet at fastholde sin tidligere afgørelse, sender socialtilsynet klagen
videre til Ankestyrelsen, der vil behandle klagen.
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