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Afslutning af driftsorienteret tilsyn 
Socialtilsynet har den 9. juni og den 20. juni 2016 været på anmeldt driftsorienteret tilsynsbesøg på 

Platangårdens Ungdomscenter med tilhørende afdelinger. 

Socialtilsynet har på baggrund af sagens oplysninger behandlet sagen og skal hermed meddele, at jeres 

godkendelse fortsætter uændret, idet socialtilsynet finder, at I som tilbud lever op til kvalitetsmodellen 

for sociale tilbud i henhold til bekendtgørelse om socialtilsyn1 § 5, stk. 2.  

 

Jeres bemærkninger 
Socialtilsyn Øst har den 5. august 2016 sendt udkast til tilsynsrapport i faktuel høring hos jer. Vi har den 

6.september 2016 modtaget følgende bemærkninger hertil. 

 
Tak for rapporten, som vi overordnet er meget tilfredse med. De efterfølgende kommentarer og 

påpegning af enkelte faktuelle fejl, skal derfor læses i dette positive lys.  

 

Faktuelle fejl  

Indikator 07.a, s. 34  

Her står der at: ”Det er planen, at der skal udarbejdes både en politik samt en beredskabsplan i forhold 

til at forebygge overgreb. ”  

Dette er ikke rigtigt, og som I selv skriver i indikator 07.b på samme side, er politikken og 

beredskabsplanen udarbejdet (i august 2015). Den er tilsendt Tilsyn Øst efter tilsynsbesøget. Problemet 

med ovenfor stående sætning er, at den er overtaget fra den forrige tilsynsrapport, og enten skal fjernes 

eller rettes.  

Indikator 09.a, s. 37  

Formuleringen: ”… at der i gennemsnit på hele Platangården benyttes 10 % vikarer, som oftest kan være 

uuddannede … ” giver ikke et korrekt bilede. Så vidt vi kan huske, har der været en enkelt vikar, som 

ikke havde en socialfaglig uddannelse. Det er derimod rigtigt, at vi bruger vikarer, som er under 

uddannelse – altså pædagogstuderende eller SSA elever. De har i sagens natur ikke afsluttet deres 

uddannelse, men har dog en vis socialfaglig ballast qua deres uddannelse og kan som sådan ikke 

betegnes som uuddannede.  

Kommentar  

Indikator 03.d, s. 26  

I forbindelse med Platangårdens samarbejde med eksterne aktører skriver I sidst i afsnittet: ”Det er 

vægtet i bedømmelsen, at på trods af samarbejde med politiet, har det ikke været muligt, at sikre at der 

ikke forefindes euforiserende stoffer på institutionen. ”  

Generelt kan man anføre, at Platangården er en åben institution, og selvom vi gør en stor indsats (bl.a. i 

samarbejde med politiet) er det ikke muligt at sikre, at der på intet tidspunkt forefindes euforiserende 

stoffer på institutionen. Ikke engang de danske fængsler kan sikre bare tilnærmelsesvis stoffrie miljøer.  

Vores anke står dog primært i sammenhæng med Indikator 06.a (s. 32)  

Her anfører tilsynet følgende kritik: ”Det har dog vægtet i bedømmelsen, at der har været anvendt 

magtanvendelser i forhold til enkelte unges brug af euforiserende stoffer eller indtag af alkohol. Her kan 

det være vanskeligt at se, om den pædagogiske indsats sikrer, at der ikke sker magtanvendelser, selvom 
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Platangården har et indsatsområde om misbrugsbehandling og dermed burde have kompetencer inden 

for dette område. ”  

Hertil kan vi oplyse, at de nævnte magtanvendelser ikke er foretaget som led i en pædagogisk indsats, 

der skulle forhindre de unge i at indtage euforiserende stoffer eller alkohol, men i forbindelse med en 

”undersøgelse af person og opholdsrum” (jf. § 43), som netop havde til formål at forhindre, at der 

forefindes stoffer/alkohol på institutionen.  

Der er således tale om en klassisk ”Catch 22”- situation, når vi på den ene side kritiseres for ikke at 

kunne sikre et 100 % stof- og alkoholfrit miljø, og på den anden side kritiseres for, når vi tager lovlige 

midler i brug for netop at forhindre, at der forefindes stoffer/alkohol på Platangården.  

Indikator 09.b, s. 38  

Vedr. personalegennemstrømningen skriver I sidst i afsnittet: ”Socialtilsynet vurderer ud fra ovennævnte 

tal at personalegennemstrømningen har været højere end sammenlignelige inst. derfor bedømmes denne 

indikator som middel. ”  

I denne sammenhæng kunne vi godt tænke os at vide, hvilken eller hvilke institutioner Socialtilsynet 

bruger som sammenligningsgrundlag for vurderingen. Det burde i princippet jo være institutioner, som 

arbejder med samme eller lignende målgrupper, og som har et tilsvarende antal pladser og 

medarbejdere. I øvrigt er der faktisk et sket et mindre fald i personalegennemstrøm-ningen set ift. 2015.  

Derudover vil vi gerne påpege, at personalegennemstrømningen på Platangården ikke skyldes et dårligt 

arbejdsmiljø, som bl.a. de seneste APV´er viser. Der er derimod tale om årsager, som dels skal findes i 

de almene rammevilkår i den offentlige sektor, som fx tidsbegrænsede eller projektansættelser, dels at 

medarbejdere finder et andet arbejde pga. kortere transporttid, bedre løn, faste dagvagter eller af 

karrieremæssige årsager. Dertil kommer, at også praktikanter og studerende tælles med i beregningen af 

personalegennemstrømningen, som pr. definition forlader os efter et afsluttet praktikum.  

At mennesker skifter job kan have mange forskellige grunde, som ikke nødvendigvis siger noget om 

kvaliteten af den arbejdsplads, de forlader. Desuden er det jo en generel samfundsmæssig tendens, at 

mennesker i dag oftere skifter job end for 20 år siden. Det kunne være en idé, at Socialtilsynet udvikler 

mere objektive kriterier til vurdering af denne indikator.  

Hvis den underliggende præmis for bedømmelsen af denne indikator derimod er, at en (forholdsvis) høj 

personalegennemstrømning er lig med, eller skyldes et dårligt arbejdsmiljø, så bør tilsynet faktisk påvise 

dette i forbindelse med tilsynsbesøgene.  

Indikator 14.c, s. 45  

Der står sidst i afsnittet: ”Dog er det vægtet i bedømmelsen, at de unge udtrykker, at de er anbragt på 

baggrund af deres problemstillinger og for de fleste har et hjem udenfor institutionen. ”  

Vi har lidt svært ved at forstå, hvordan vi skal fortolke denne vurdering, især hvis det betyder, at 

ovenstående udsagn har trukket bedømmelsen ned. Det siger sig selv, at unge ikke betragter de 

institutioner, hvor de er midlertidigt anbragt, som deres (rigtige) hjem – måske i modsætning til brugere, 

som er varigt anbragt på institutioner.  

For vore unges vedkommende fortolker vi indikatoren således, at de midlertidige botilbud skal tilstræbe 

at skabe rammer, som i så høj grad som muligt ligner et (stadig midlertidig) hjem – dvs. at 

fællesarealerne er indrettet så hjemligt som muligt, og at de unge har reel indflydelse på indretning af 

fællesarealerne, eget værelse og de øvrige rammer på tilbuddet – altså forhold, som vurderes at være til 

stede i den foregående vurdering. At de unge ikke betragter Platangården som deres ”rigtige hjem” 

vurderer vi faktisk som positivt – det modsatte vil snarere være bekymrende  
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Indikator 11.a, s. 41  

Som påpeget i høringssvar til rapporten fra 2015 er vi uforstående overfor vurderingen af denne indikator 

(i meget lav grad opfyldt), da det jo tydeligt fremgår af Lov om Socialtilsyns § 17 og 18, at regionale 

tilbud ikke er omfattet af kravet om at aflægge revideret regnskab. Når man ikke er omfattet af kravet, 

kan der jo ikke være tale om, at man har opfyldt kravet i meget lav grad. Så er der tale om, at 

spørgsmålet/indikator ikke er relevant og derfor ikke bør indgå i vurderingen. Det strider både mod 

almindelige logiske principper og sund fornuft, at inddrage indikatorer i vurderingen (og vurdere dem 

med den lavest mulige karakter), som de regionale tilbud ikke er omfattet af.  

Samme indvending gør sig gældende ift. indikator 11.a. Også her er der tale om en indikator, som de 

regionale tilbud ikke er omfattet af, og som ligeledes vurderes med den lavest mulige vurdering.  

Årsagen til at vi synes, at det er en meget uheldig praksis (og vurdering) er, at kvalitetstemaet Økonomi 

efter vores bedste overbevisning ikke vurderes ud fra objektive kriterier og en valid metodik. Derudover 

kan det have uheldige konsekvenser for tilbuddet, når en travl socialrådgiver søger efter et tilbud og ikke 

har tid til at læse en tilsynsrapport på 52 sider, men i stedet går direkte til den grafiske fremstilling af 

tilbuddets bedømmelse. Her kan vedkommende meget nemt få det indtryk, at man på Platangården har 

styr på meget, men ikke på økonomien.  

Hvis man trækker de 2 indikatorers karakter fra, som ikke burde indgå i bedømmelsen der ikke objektivt 

set er relevante ift. de regionale tilbud, vil Platangårdens gennemsnit ligge på 4,5 i stedet for på 2,7.  

Den gennemsnitlige vurdering af kvalitetstemaet Økonomi afspejler således ikke de reelle forhold 

 

Opfølgning på høringssvar 

Socialtilsyn Øst har den 6. september 2016 modtaget jeres høringssvar vedrørende tilsynsrapport 

udsendt den 3. august 2016.  

I påviser nogle faktuelle fejl i indikator 7a og 9a, som vil blive rettet i tilsynsrapporten. 

Der er yderligere kommentarer i forhold til indikator 3d. Her rettes til; Det kan dog konstateres, at på 

trods af samarbejde med politiet, har det ikke været muligt, at sikre at der aldrig forefindes 

euforiserende stoffer på institutionen. 

I forhold til kommentar vedr. indikator 6a kan det konstateres, at der i 2016 har været 2 

magtanvendelser hvor alkohol og stoffer har indgået i magtanvendelsesindberetningen og der har været 

3 undersøgelser af de unges opholdsrum, hvor der er konfiskeret alkohol og hash.  

Der er en om formulering i rapporten vedr. indikator 6a  

Det har dog vægtet i bedømmelsen, at der har været anvendt magtanvendelser i forhold til enkelte unges 

brug af euforiserende stoffer eller indtag af alkohol. Selvom Platangården har et indsatsområde om 

misbrugsbehandling, kan det være vanskeligt, at se om den pædagogiske indsats sikrer, at der ikke sker 

magtanvendelser, når de unge misbruger stoffer eller alkohol. 

Jeg tænker ikke det skal opfattes som en kritik, men at det fra tilsynets side har haft en vægtning, at 

stoffer og alkohol i forhold til generelt få magtanvendelsesindberetninger på institutionen, er involveret i 

et væsentligt niveau.  

Vedr. indikator 9b er der modtaget tal fra jer vedr. personale af og tilgang. Det er tilsynets vurdering, at 

en gennemstrømning på mellem 20 og 25 % er over gennemsnittet. Og ja det kan være svært at finde 

sammenlignelige institutioner i nærområdet. 
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Der er i rapporten ikke indikeret, at det det skyldtes dårligt arbejdsmiljø eller lignende, men en ren 

konstatering. 

Vedr. indikator 14c er der beskrevet at de unge i høj grad indtager de fysiske rammer som deres hjem, 

men det er de unges udsagn om, at de har et hjem og at de foretrækker det frem for anbringelse på 

institution. 

I forhold til den økonomiske vurdering, har den ikke været behandlet ved dette tilsyn, men det er 

besluttet på chefniveau i alle socialtilsyn, at kommunale og regionale tilbud skal bedømmes 1, hvis der 

ikke foreligger en revideret årsrapport, selvom der ikke er krav om at kommunale og regionale tilbud skal 

udarbejde dette!!  

Der er dog udarbejdet lovforslag, som forventes vedtaget fra 2017, hvor økonomien ikke indgår i 

kvalitetsmodellen. Hvordan økonomien så skal afrapporteres ved jeg ikke. 

Som nævnt tidligere er der korrigeret på nogle indikatorer i rapporten og ellers er høringssvaret taget til 

efterretning og indgår i sagen som bilag. 

 

Orienteringspligt 
I er forpligtet til af egen drift at give socialtilsynet oplysninger om væsentlige ændringer i forhold til 

godkendelsesgrundlaget. I er endvidere forpligtet til, hvis socialtilsynet anmoder om det, at give 

socialtilsynet oplysninger, der er nødvendige for det driftsorienterede tilsyn. Dette følger af § 12 i lov om 

socialtilsyn2. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Torben Jørgensen 
Tilsynskonsulent 
 

                                                
1 Bekendtgørelse om socialtilsyn nr. 551 af 28/04/2015 senest ændret ved Bekendtgørelse nr. 1907 af 29/12/2015 
2 Lovbekendtgørelse nr. 124 af 12/2/2016 
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