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Socialtilsyn Hovedstaden har den 12. august 2015 gennemført regodkendelsesbesøg på Kvindekrisecenter Bornholm.
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Afgørelse

Socialtilsyn@frederiksberg.dk

Socialtilsyn Hovedstaden godkender Kvindekrisecenter Bornholm til at tage imod
4 kvinder og deres eventuelle medfølgende børn i medfør af servicelovens § 109.
Godkendelsen forudsætter dog, at Kvindekrisecenter Bornholm opfylder vilkår
omkring økonomi, jfr. tilsynsrapport af 20. oktober 2015.
Målgruppe

Tilbuddet henvender sig til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold
eller tilsvarende krise, i relation til familie – og samlivsforhold. Kvinderne kan
være ledsaget af børn
Fysiske rammer

Kvindekrisecenter Bornholm er beliggende i udkanten af Rønne i en ældre villa,
tæt ved skov og strand. Ejendommen rummer 4 værelser af forskellig størrelse
til kvinder og børn. Derudover rummer ejendommen en række forskellige faciliteter og rum, herunder legerum til børnene, to køkkener, hvor kvinderne selv
laver mad, og et personalerum. Endelig er der i haven etablereret en større legeplads.
Ejendommen er videoovervåget udvendigt.
Personale og ledelse

Socialtilsynet har ved godkendelsen lagt til grund, at Kvindekrisecenter Bornholm
til dels benytter sig af medarbejdere med relevante uddannelser i forhold til målgruppen. Derudover anvender tilbuddet en del frivillige. En forudsætning for tilbuddets fortsatte godkendelse er, at tilbuddet på samtlige afdelinger, altid har
ansat fagligt kompetent personale, med relevant uddannelse og erfaring.
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Begrundelse

Socialtilsynet vurderer på baggrund af regodkendelsesbesøg og gennemgang af skriftlig dokumentation, at Kvindekrisecenter Bornholm samlet set har en tilstrækkelig høj kvalitet inden for de
syv temaer i § 6 i lov om socialtilsyn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uddannelse og beskæftigelse
Selvstændighed og relationer
Målgrupper, metoder og resultater
Organisation og ledelse
Kompetencer
Økonomi
Fysiske rammer

Socialtilsynet vurderer dog, at revisor har ikke udført revision i henhold til bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud omfattet af lov om socialtilsyn, hvorfor det er muligt, at der
kan være økonomiske faktorer, som revisor ikke har forholdt sig til.
Socialtilsynet godkender derfor Kvindekrisecenter Bornholm med et vilkår om, at tilbuddet fremadrettet og fra årsrapport 2015 sikrer, at revisor udfører revision i henhold til bekendtgørelse om
revision af regnskaber for private tilbud omfattet af lov om socialtilsyn.
Ligeledes regodkendes tilbuddet med et vilkår om, at den særlige revisionserklæring for §109tilbud indberettes på Tilbudsportalen.
Oplysningspligt

Tilbuddet er forpligtet til af egen drift at give socialtilsynet oplysninger om væsentlige ændringer i
forhold til godkendelsesgrundlaget, jf. § 12, stk. 2 i lov om socialtilsyn. Tilbuddet er desuden forpligtet til at indsende budget inden 1. oktober og regnskab/årsrapport til Socialtilsyn Hovedstaden
inden 1. maj, jf. §§ 12, stk. 3 og 14, stk. 3 i bekendtgørelse om socialtilsyn og § 16 stk. 1 i lov om
socialtilsyn. Budget og årsrapport skal indberettes på Tilbudsportalen.
Såfremt tilbuddet overvejer at tage imod borgere uden for den godkendte målgruppe eller det
godkendte antal pladser, skal Socialtilsynet ansøges om godkendelse heraf forinden.
Lovhenvisning

Denne afgørelse er truffet i medfør af følgende bestemmelser:
Lov om socialtilsyn §§ 4, stk. 1, nr. 2, §§ 5 og 6.
Bekendtgørelse om socialtilsyn §§ 12 og 14,
Og Lov om social service § 109.
Afgørelsen om vilkår er endvidere truffet i medfør af § 5, stk. 4, i lov om socialtilsyn og med henvisning til Bekg. nr. 9 af 12/1-2015 om takstberegning og Bekg. 1387 af 12/12-2006 om betaling
for botilbud m.v.
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Klagevejledning
I kan klage over denne afgørelse og over vilkåret til Ankestyrelsen inden 4 uger fra i dag. Såfremt
I ønsker at klage, skal I sende klagen til os, der i givet fald revurderer afgørelsen, og hvis vi fastholder afgørelsen, fremsender vi klagen og sagens akter til Ankestyrelsen.

Venlig hilsen
Pia Viuf
Tilsynskonsulent
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