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1.Generelt om tilsyn
1.1 Lovgrundlag
Servicelovens § 148 a stk. 1: Den stedlige kommunalbestyrelse fører det generelle
driftsorienterede tilsyn med tilbuddets personale, bygninger og økonomi.

1.2 Tilsynets formål
Tilsynet har til formål at undersøge:
Om tilbuddet generelt giver de ydelser borgeren er berettiget til at få
 Om tilbuddet drives efter det retlige grundlag, som det er oprettet efter og i
overensstemmelse med de politiske beslutninger eller den godkendelse, der ligger til
grund for tilbuddet.
 Om tilbuddet lever op til de data der fremgår af Tilbudsportalen.
 Om og hvordan tilbuddet arbejder med at opfylde faglige mål og faglig udvikling.
Tilsynet tager udgangspunkt i følgende temaer:
 Den faglige indsats, dvs. tilbuddets pædagogiske, omsorgsmæssige og plejemæssige
praksis
 Ledelses- og personalemæssige forhold
 Organisatoriske og fysiske rammer
 Økonomiske forhold: budget, regnskab og takstfastsættelse

1.3 Tilsynets kompetence





Tilsynet
tilbage”
Tilsynet
Tilsynet
Tilsynet

kan give en generel vejledning om f. eks lovstof og vil ikke ”holde viden
kan give anbefalinger på områder, som bør rettes efter aftale
kan give henstillinger på områder, der skal rettes efter nærmere aftale
kan give påbud på områder, der skal rettes straks

Sanktioner: I helt særlige tilfælde kan tilsynet indstille til det politiske udvalg, at tilbuddet i
en konkret angivet periode kommer under skærpet tilsyn i forhold til konkrete forhold.
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2.Om tilsynsbesøget
2.1 Anmeldt tilsyn
Tilsynsbesøg på baggrund af fremsendt dagsorden.
Det fremgår af dagsordenen, at det er det afsluttende tilsyn fra Slagelse Kommune.
Tilsynet har forud for tilsynsbesøget modtaget en udførlig tilbagemelding på dagsordenens
punkter.

2.2 Fokuspunkter




Opfølgning på anbefalinger og henstillinger fra det seneste tilsyn i 2012.
Aktuel status
Orientering om den nye lovgivning og oplysninger om overgangen til Socialtilsyn Øst.

2.3 Beskrivelse af tilbuddet
Kontaktoplysninger
Tilbuddets navn
Adresse

Fonden Ekkenberg i Olufsgade
Olufsgade 6.st.tv. 4200 Slagelse

Email
Tlf.nr. / mobilnr.

jn@ekkenberg-slagelse.dk
27 25 08 06/27 25 11 88

Web adresse

www.ekkenberg-slagelse.dk

Leders navn

Jürgen Nagel

Antal pladser

Beskrivelse af tilbuddet
14, heraf 1 leder, 1 souschef, 7 pædagogisk uddannede, 4,5
ikke pædagogisk uddannede, 0,2 rengøring, 0,2
køkkenhjælp, 0,1 socialrådgiver
12

Takst pr. måned

62.671 kr.

Organisationsform
Godkendt målgruppe

Selvejende
Mennesker med autisme og Aspergers syndrom evt. i
kombination med andre diagnoser som ADHD og OCD
§ 107

Personalenormering

Godkendt jf. SEL
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2.4 Deltagere ved tilsynsbesøget
Fra tilbuddet
Stilling og navn
Stilling og navn

Leder Jürgen Nagel
Pædagog og souschef Kim Jensen

Stilling og navn

Pædagog Catja Oppermann

Stilling og navn

Pædagog Pouline Prip
Medhjælper Rune Lundgreen

Fra Tilsyn
Stilling og navn

Konsulent Johanne Andreasen

3.Opfølgning på seneste tilsynsbesøg.
Tilsynet fandt ikke på baggrund af det anmeldte tilsyn den 24. oktober 2012 anledning til at
komme med hverken anbefalinger, henstillinger eller påbud.

4.Aktuel status
4.1 Borgerne
Tilbuddet oplyser:
 Tilbuddet udvidede pr. 1. august 2013 med 2 pladser. Der er nu 12 borgere indskrevet.
 Udvidelsen har ikke givet anledning til uro blandt borgerne.
 Nogle af borgerne deltager regelmæssigt i alle former for fællesskaber (måltider og
aktiviteter), mens andre kommer mere sporadisk. Det er derfor yderst sjældent, at alle
12 borgere opholder sig samtidigt i fælleslejlighederne.
 Tilbuddet har flere borgere, som har flere diagnoser, enkelte tillige med psykiatriske
problemstillinger.

4.2 Personale
Tilbuddet oplyser:
 Personalet trives og udstråler engagement og arbejdsglæde, hvilket afspejler sig i MUS
samtaler, arbejdstilsynets seneste rapport, syge statistik og stemningen i hverdagen
samt ved diverse møder.
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Sygefraværet er lavt. Der har været 2 barselsperioder i efteråret 2013 og der forventes
en længevarende sygemelding pga. en medarbejders planlagte operation.
Alle ansatte i dag- og aftenarbejde er én gang årligt på relevante konferencer rettet
mod målgruppen.
Tilbuddet har fast supervision hver 4. uge med psykolog.
Tilbuddet har fast samarbejde med to psykologer og med en psykiater, hvilket i høj
grad bidrager til, at tilbuddet kan løse svære opgaver til borgere med meget komplekse
problemstillinger.
Tilbuddet har senest indledt et samarbejde med en sexolog, som både skal undervise
og supervisere personalet samt have individuelle samtaler med borgere, der måtte
ønske det.
Tilbuddet oplever at have et godt ry hos de anbringende kommuner, som udtrykker
tilfredshed med den faglige kvalitet.
Ansættelse af køkkenhjælp og personale til at varetage rengøring i fællesarealer har
frigjort ressourcer til direkte samvær med borgerne. Eksempelvis tid til at opsøge og
tilbyde hjælp til borgere, der ikke kan klare at have faste aftaler.

4.3 Fysiske rammer
Tilbuddet oplyser:
 I forbindelse med udvidelsen af pladstallet fik tilbuddet behov for endnu en
fælleslejlighed. Lederen har flyttet sit kontor til den nye lejlighed. Borgerne er mest
trygge ved den gamle fælleslejlighed, hvor de bare lige kommer forbi, mens de
foreløbig kun kommer i den nye fælleslejlighed, hvis det har et formål, der er aftalt på
forhånd så som spisning, bordtennis, kreativ beskæftigelse.
 Tilbuddet har høje udgifter til leje af lejligheder, bl.a. fordi man ved tilbuddets
oprettelse havde satset på, at borgerne skulle bo sammen to og to i
fireværelseslejligheder. Det har vist imidlertid sig, at tilbuddets målgruppe har svært
ved at bo sammen med andre.
 Tilbuddet har derfor en konstant udfordring med at finde passende toværelses
lejligheder i umiddelbar nærhed af fælleslejlighederne.

4.4 Økonomi
Tilbuddet oplyser:
 Tilbuddet er velkonsolideret og forventer at komme ud af 2013 med overskud i
størrelsesordenen på 2-300.000 kr.
 Der er efterspørgsel på tilbuddets pladser og ledige pladser bliver hurtigt besat.
 Tilbuddet har aktuelt to borgere indskrevet på individuelt aftalt takst på henholdsvis ca.
120.000 kr./mdl. og ca.155.000 kr./mdl.
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5. Ny lovgivning – Socialtilsyn Øst.
5.1 Orientering fra Tilsynet om ny lovgivning.
Tilsynet orienterede om, at Holbæk Kommune sammen med 4 andre kommuner på landsplan
har fået tildelt opgaven med at varetage det generelle driftsorienterede tilsyn.
Tilsynet orienterede om den nye lovgivning og de væsentligste ændringer, herunder
 At alle tilbud skal regodkendes inden for de første to år.
 At alle tilbud vil blive vurderet efter en ensartet og meget detaljeret kvalitetsmodel.
 At tilbuddene må indstille sig på at skulle levere et omfattende materiale til Socialtilsyn
Øst forud for et anmeldt tilsyn.
 At Tilsynet i Slagelse Kommune skal overdrage en række dokumenter til Socialtilsyn
samt kategorisere alle tilbud som henholdsvis rød, gul, grøn.
 Fonden Ekkenberg vil blive overført som grøn, dvs. som et tilbud uden anmærkninger.
Tilsynet anbefaler, at tilbuddet holder sig orienteret på Socialtilsyn Øst’s
hjemmeside: http://www.socialtilsynost.dk/Forside.aspx

6. Leders bemærkninger til rapporten.
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