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Afslutning af tilsyn 

Socialtilsynet har den 21.09.2020 været på kort anmeldt tilsynsbesøg samt gennemført virtuelt tilsyn hos 

Fonden Kallehavegård.  

Vi har behandlet sagen og jeres godkendelse fortsætter uændret, da I lever op til kvalitetsmodellen for 

sociale tilbud i henhold til bekendtgørelse om socialtilsyni § 14, stk. 1, nr. 1.  

 

Høringssvar 

Vi har den 14.10.2020 sendt udkast til tilsynsrapport i faktuel høring hos jer.  

Vi har modtaget bemærkninger hertil. 

Vi er enige i de fleste vurderinger, men har dog et par bemærkninger til punktet organisation og ledelse -
vedrørende bestyrelsen. 

Tilsynet skriver at I ikke har modtaget bestyrelsens kompetencer – dette er ikke korrekt – da der tidligere er 
indsendt CV på alle bestyrelsesmedlemmer.  

Socialtilsynet bemærkning: Det er taget til efterretning, men har ikke givet anledning til ændringer i den 

endelige tilsynsrapport, idet det ved gennemgang af tidligere fremsendt materiale i socialtilsynets arkiv, 

ikke har været muligt at genfinde indsendt CV på bestyrelsesmedlemmer fra Kallehavegård. 

Ligeledes har vi fået et opmærksomhedspunkt på at bestyrelsen ikke opfylder Fonden Kallehavegårds 
vedtægter i forhold til antal medlemmer – og sammensætning. De bestyrelsesmedlemmer vi har opfylder 
de kriterier de er valgt på, så det er også in korrekt at bestyrelsesmedlemmerne ikke opfylder vedtægterne. 

Socialtilsynet bemærkning: Det er taget til efterretning, men har ikke givet anledning til ændringer i den 
endelige tilsynsrapport, idet socialtilsynet i opmærksomhedspunktet ikke henviser til om de nuværende 
bestyrelsesmedlemmer lever op til vedtægterne, men til den kommende samsætningen af 
bestyrelsesmedlemmer, således at Fondens vedtægter efterleves. 

 

 

 

Fonden Kallehavegård 
Neblevej 24 
4242 Boeslunde 
 

Dato: 

Sagsnummer: 

Sagsansvarlig: 

Telefon: 

E-mail: 

 26. oktober 2020 

SAG-20/6730 

Lis Hugger Schustin 

7236 8235 

lhsch@holb.dk 
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Vi har i december 2017 indsendt til Tilsyn Øst, en anmodning om ændring af netop disse kriterier – denne 
ændring har vi gentagne gange rykket for, men har først efter vores tilsyn her i 2020 modtaget et brev fra 
Tilsyn Øst´ jurister om at de beklageligvis har fået forlagt denne ansøgning. Vi finder det misvisende at vi 
skal modtage et opmærksomhedspunkt på dette, da det jo rent faktisk er Tilsyn Øst der har glemt at 
behandle vores ansøgning, men vi er dog tilfredse med anerkendelsen af at vi har indsendt en ansøgning. 

Socialtilsynet bemærkning: Det er taget til efterretning, men har ikke givet anledning til ændringer i den 
endelige tilsynsrapport, idet Kallehavegård er tilfreds med anerkendelsen fra socialtilsynet ift. at have 
modtaget tidligere fremsendt ansøgning. 

For en god ordens skyld, gør vi opmærksom på at dette svar bliver uploadet sammen med vores 
tilsynsrapport på tilbudsportalen og på vores hjemmeside. 

Socialtilsynet bemærkning: tak for orienteringen, og for en god ordens skyld gør vi opmærksom på, at et 
tilbuds udviklingspunkt eller opmærksomhedspunkt ikke fremgår af den uploadede tilsynsrapport, idet 
det altid kun er temavurderingerne fra tilsynsrapporten der er synlig og fremgår på tilbudsportalen.  

 

Fortsat godkendt 

Jeres nuværende godkendelse fortsætter uændret. Godkendelsen er beskrevet i den samlede vurdering i 

vedlagte tilsynsrapport, hvor det også fremgår, hvilken målgruppe/målgrupper I er godkendt til.   

 

Orienteringspligt 

Det er jeres pligt af egen drift at informere socialtilsynet om væsentlige ændringer i forhold til 

godkendelsesgrundlaget. I har også pligt til at udlevere de oplysninger, vi finder nødvendige for tilsynet, jf. 

lov om socialtilsynii § 12. 

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

 

Med venlig hilsen 
 

 

Lis Hugger Schustin 
Tilsynskonsulent  

 

i BEK nr 617 af 03/05/2020   
ii LBK nr. 1377 af 21/09/2020 
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