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1 Tilsynets samlede vurdering 

BDO har på vegne af Lolland Kommune foretaget et anmeldt tilsyn på Utterslev Gamle Skole. 
BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, 
som er indsamlet gennem interviews, observationer og skriftligt materiale. 

Det overordnede indtryk af Utterslev Gamle Skole er, at den teoretiske pædagogiske 
referenceramme som udgangspunkt er velegnet til målgruppens behov, men finder, at den 
teoretiske ramme kunne afspejle sig noget mere i hverdagens praksis. Tilsynet anbefaler 
derfor, at Utterslev Gamle Skole skærper blikket på at få matchet denne med hverdagens 
praksis, så den teoretiske pædagogik træder endnu mere frem i dagligdagen. Dette skal se si 
lyset af, at der på Utterslev Gamle skole tilbydes STU forløb. 

Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder konkret og målrettet med borgernes 
personlige handleplaner, og at de er formuleret i et værdigt og anerkendende sprog. 

Tilsynet noterer sig, at der ikke kontinuerligt afholdes beboerrådsmøder, på trods af, at 
medarbejderne påpeger, at borgernes formelle rettigheder sikres herigennem. På denne 
baggrund anbefaler tilsynet, at Utterslev Gamle skole sørger for, at der fremadrettet afholdes 
kontinuerlige beboermøder, hvor der arbejdes bevidst og pædagogisk målrettet på at give 
borgerne indsigt i demokratiske principper og at tilbuddet også via dette initiativ signalerer at 
borgernes mening tages alvorlig. 

I forhold til sprogbrug og omgangsform på tilbuddet, så har tilsynet noteret sig, at der er en 
god stemning, hvilket tilsynet finder positivt. Tilsynet har dog ikke fundet frem til skriftlige 
retningslinjer omkring sprogbrug jf. en anbefaling fra sidste tilsyn, hvorfor tilsynet giver 
samme anbefaling ved dette tilsyn. 

Det er tilsynets vurdering, at Utterslev Gamle Skole har fokus på sund kost og motion, og at 
medarbejderne motiverer til motion for borgerne. Derudover vurderes det, at der kunne 
komme et yderligere fokus på sund kost. 

Utterslev Gamle Skole har udarbejdet skriftlige retningslinjer for medicinhåndtering. Ved 
sidste tilsyn blev det anbefalet at disse skulle indarbejdes i personalehåndbogen og disse er i 
dag vedlagt som et bilag. 

Tilsynet har noteret sig leders og medarbejders information om, at der ikke er nogen form for 
magtanvendelsesepisoder på tilbuddet. Tilsynet konstaterer, at der er i personalehåndbogen 
står skrevet, at tilbuddet skal arbejde forebyggende overfor magtanvendelser, hvilket 
understøtter informationen omkring, at der ikke er magtanvendelsesepisoder på stedet.  

Siden sidste tilsyn er der kommet et nyt godkendelsesgrundlag for tilbuddet. Utterslev Gamle 
Skole er nu også godkendt til borgere med en behandlingsdom, hvilket afstedkommer, at 
særforanstaltningen i dag også er en del af tilbuddet. Tilsynet anbefaler, at det nye 
godkendelsesgrundlag indarbejdes i data på Tilbudsportalen. 

Tilsynet bemærker, at Utterslev gør brug af den vågne nattevagt i særforanstaltningen i det 
øvrige tilbud, ligesom tilsynet har bemærket den igangværende dialog med Lolland Kommune 
om denne ordning kan håndteres således. Tilsynet anbefaler, at ordningen søges endeligt 
afklaret med Lolland Kommune. 

Tilsynet vurderer, at personalesituationen er stabil, at den er præget af stor kontinuitet, 
samt at der er et velfungerende internt såvel som eksternt samarbejde på Utterslev Gamle 
Skole. Derudover er der et godt fokus på kompetenceudvikling. 

Endelig er det tilsynets vurdering, at de fysiske rammer er velfungerende, og at borgerne har 
god plads i egen bolig med egen indgang.   
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1.1 Tilsynets bemærkninger og anbefalinger 

Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud:  

Bemærkninger 

Ingen bemærkninger. 

Anbefalinger   

1. Tilsynet anbefaler, at Utterslev Gamle Skole skærper blikket på at få matchet den 
teoretiske pædagogiske referenceramme med hverdagens praksis. 

2. Tilsynet anbefaler, at Utterslev Gamle skole sørger for, at der afholdes 
kontinuerlige beboermøder. 

3. Tilsynet anbefaler, at det nye godkendelsesgrundlag indarbejdes i data på 
Tilbudsportalen. 

4. Tilsynet anbefaler, at ordningen omkring nattevagten i særforanstaltningen søges 
endeligt afklaret med Lolland Kommune. 

Anbefaling om påbud 

Ingen anbefaling om påbud. 

 

 

2 Oplysninger  

Adresse  

Bøgetvej 59, 4913 Horslunde 

Leder 

Poul-Erik Jensen 

Tilbudstype og juridisk grundlag 

Tilbuddet er en selvejende institution 

Tilbuddets juridiske grundlag er SEL § 107 

Antal pladser og belægningsgrad 

7 pladser (tidligere 8) 

Takst pr. døgn 

Ifølge tilbudsportalens oplysninger er prisen pr. døgn kr. 1160 

Målgruppebeskrivelse 

Personkarakteristika: 18-40 år, 

Funktionsnedsættelse: Angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personligheds- 
og tilknytningsforstyrrelse. 

Socialt problem: Udadreagerende, indadreagerende og selvskadende adfærd 

(Kilde: Tilbudsportalen) 

Antal ansatte og personalesammensætning 
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Personalegruppen består udover leder af 7 faste stillinger 2 fleksjobbere på hver 20 timer 
og 2 faste vikarer, som begge er pædagoger. 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg  

20. september kl. 9.00 - 13.45 

Deltagere i interviews 

Ledelse: 

 Poul Erik Jensen, uddannet pædagog, mange årig erfaring fra blandt andet: 
Asylcenter, forsorgshjem, § 85, projekt i Nakskov (særforanstaltninger) m.fl. 

Medarbejdere:  

 Medarbejder, uddannet pædagog, ansat i 1½ år (hovedsagligt kun i 
særforanstaltning) 

 Medarbejder, SOSU- assistent og sygehjælper, ansat i 1 år. 

 Medarbejder, pædagogmedhjælper, skibsbygger, med lang erfaring indenfor 
området, ansat i 2 år. 

Beboere:  

 Borger, boet på tilbuddet lidt over 1 år 

 Borger, boet på tilbuddet 1 år 

 Borger, boet på tilbuddet i 2 år 

 Borger i særforanstaltning, boet på tilbuddet i 1½ år 
 

BDO blev vist rundt på stedet af: Leder Poul-Erik Jensen 

Tilsynsførende  

Karin Hjortkjær (Chefkonsulent, AAE Forvaltning) 

Rikke Due (Chefkonsulent, cand.pæd.soc., PD og socialpædagog) 

 

 

3 Datagrundlag  

3.1 Opfølgning på foregående tilsyn 

3.1.1 Opfølgning fra sidste tilsyn 

Data  Ved sidste tilsyn (anmeldt tilsyn, december, 2011), foretaget af BDO, blev 
der givet følgende anbefalinger: 

1. Tilsynet anbefaler, at personalet støtter beboerne i at afklare 
retningslinjer for god sprogbrug og omgangsform evt. på et husmøde og 
får retningslinjerne indføjet som en del af husreglerne.  

Leder oplyser, at der er udarbejdet retningslinjer omkring god sprogbrug. 

2. Tilsynet anbefaler, at gældende retningslinjer for medicinhåndteringen 
udarbejdes skriftligt, og indarbejdes i personalehåndbogen.  

Leder og medarbejdere oplyser, at der er udfærdiget skriftlige 
retningslinjer omkring medicinhåndtering, og at disse er vedhæftet 
personalehåndbogen som et bilag. Tilsynet får dertil udleveret dette og 
konstaterer, at de skriftlige retningslinjer er udførligt beskrevet. 

3. Tilsynet anbefaler, at botilbuddet afholder en brand- og evakuerings -
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øvelse, således at både personale og beboere kan handle relevant i 
tilfælde af brand. 

Leder oplyser, at tilbuddet har fået evakueringsplaner, men at der endnu 
ikke er afholdt brandøvelser.  

4. Tilsynet anbefaler, at der bliver opsat en central brandalarm i gården, 
således at nattevagten i tilfælde af brand kan høre den. 

Leder er aktuelt i proces omkring en mulig løsning omkring brandalarmer i alle 
lejligheder. Alle lejligheder har en dog en røgalarm og der er talt med 
borgerne omkring brand og alarmer. Leder oplyser dertil, at Brandtilsynet har 
oplyst dem om, at der ikke er krav om centrale brandalarmer, når tilbuddet 
ikke er over 10 borgere. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet har noteret sig tilbuddets opfølgning på anbefalingerne fra sidste 
tilsyn. Når det gælder anbefaling vedrørende sprogbrug og omgangsform, så se 
venligst også rubrik 3.4.3. 

 

3.1.2 Opfølgning fra andre tilsyn 

Data  Leder oplyser, at der ikke har været tilsyn fra andre instanser. Der er ikke 
tilsyn fra Fødevarestyrelsen 

Leder oplyser, at der ikke har været nogen form for formelle klager siden 
sidste tilsyn. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet gør opmærksomt på, at ifølge Fødevarestyrelsens vejledning om 
køkkener i leve- og bomiljøer, så skal alle køkkener registreres, og via 
denne registrering aftales kontrolniveauet. 

Tilsynet har noteret sig, at der ikke har været nogen form for formelle 
klager siden sidste tilsyn. 

 

3.2 Fysiske rammer  

Data  Botilbuddet ligger i den lille landsby Utterslev, tæt ved Nakskov og indrettet i 
byens gamle skole.  

Skolen er nyligt istandsat og nyindrettet indendørs til formålet, med i alt 5 
lejligheder på ca. 60 km2 fordelt på 1 eller 2 værelser med egen indgang. 
Lejlighederne indeholder bad, køkken og fine store vinduespartier. Botilbuddet 
har desuden en villa tilknyttet botilbuddet. Villaen, den tidligere pedelbolig, 
fungerer dels som administration på 1. sal og som fælleshus i stueetagen. I 
stueetagen har borgere og personale mulighed for at mødes til fælles 
arrangementer, eksempelvis fælles spisning, aftenhygge foran fjernsynet og 
spille computerspil mm.  

Botilbuddet har desuden fælles vaskeri, gymnastiksal (som anvendes af 
landsbyens øvrige borgere), fodboldbane m.m. 

Ved sidste tilsyn blev det bemærket, at leder af tilbuddet ville tage initiativ 
til, at en døralarm i botilbuddets særforanstaltning blev fjernet. Leder oplyser 
til tilsynet 2012, at alarmen i dag er fjernet. 

Tilsynet får fremvist to lejligheder af borgerne i den ”almene” del af 
tilbuddet. Lejlighederne varierer i størrelse, men har alle en funktionel 
indretning med egen indgang, eget bad og køkken. Beboerne har selv indrettet 
lejlighederne efter deres smag og interesser. Borgerne, som tilsynet taler med, 
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giver alle udtryk for at være tilfredse med deres boliger 

Tilbuddet råder desuden over to selvstændige boliger, der er tiltænkt 
særforanstaltninger. Pt. benyttes den ene bolig til et enkeltmandsprojekt. 
Tilsynet får fremvist lejligheden af borgeren i særforanstaltningen. Denne 
lejlighed er noget større, ligeledes med eget køkken og bad. Lejligheden er 
også her indrettet ud fra personlig smag og interesse. Borgeren i 
særforanstaltningen synes, at vedkommendes lejlighed er en kende for stor. 

Borgerne fortæller, at de er glade for deres lejligheder. Den ene borger 
fortæller, at han selv gør sin lejlighed rent. De andre to borgere fortæller, at 
de får hjælp til det, idet de har brug for lidt guidning. De nævner også, at det 
er lidt hyggeligt at gå og gøre rent sammen med en anden.  

Leder oplyser, at de har sørget for, at udeomgivelser er blevet trimmet og 
gjort pæne. Tilsynet observerer i den forbindelse et pænt grønt areal, hvor 
der er mulighed for boldspil mm. 

Tilsynet observerer et tilfredsstillende rengøringsniveau – både på 
fællesarealer og i boligerne. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer er velfungerende. Tilsynet har særligt 
noteret sig, at borgerne har god plads i egen bolig og egen indgang. 

3.3 Pædagogik 

3.3.1 Pædagogisk referenceramme og metode  

Data Leder fortæller, at den pædagogiske referenceramme er den samme som 
oplyst ved tidligere tilsyn – den kognitive miljøterapi. Tilbuddet arbejder 
meget bevidst med at give borgerne gode rollemodeller og ved, at de som 
personalegruppe er de primære til denne funktion. 

Tilsynet spørger uddybende ind til et skriftligt skema, som en borger har 
hængende i egen lejlighed, og om man her har overvejet at gøre skemaet 
visuelt, idet borgeren ikke kan læse. Leder fortæller her, at det er overvejet, 
men borgeren har klart meldt ud, at han ikke vil have et visuelt skema, og at 
vedkommende affotograferer ordene, så der danner sig en mening til skriften. 

Leder fortæller, at de som tilbud har en udfordring med en borger, som er 
særlig svær at motivere til noget, men at de gør deres bedste. De arbejder 
meget bevidst her og skaber en proces ud fra tankegangen; zone for nærmeste 
udvikling, så de er bevidste om ikke at stile for højt, men sætter udviklingsmål 
op, hvor de optimerer deres chance for succes. 

Medarbejderne spørges uddybende ind til den, hvordan den teoretiske 
pædagogiske referenceramme (den kognitive miljøterapi) afspejler sig i 
hverdagen. Medarbejderne fortæller her, at denne afspejler sig ved, at de 
afholder samtaler med de unge borgere. Den ene medarbejder fortæller, at 
vedkommende ikke mere tænker så meget over den pædagogiske metode, idet 
den er blevet en fast indgroet del af hverdagen, og at de i dag også er meget 
optaget af relationen med borgerne. 

Medarbejderne fortæller dertil også, at borgerne har en fast struktur i 
hverdagen og den overholdes altid – hvis muligt, idet denne kan afhænge af 
borgernes dagsform. Såfremt en borger i længere tid ikke overholder den 
aftalte struktur, så samtaler personalet altid med borgerne, og forsøger at 
tilstræbe en mere og bedre hverdag. Et vigtigt princip her er at tilbyde ”en 
understøttende hånd” til borgeren hele tiden, hvilket indebærer, at 
medarbejderne altid er opmærksomme, hvis en borger ikke fortsat udvikler sig 
i positiv retning. 
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Borgerne fortæller om de pædagogiske tiltag, at de har en kontaktperson, men 
at de i princippet kan tale med de medarbejdere, som de ønsker. Den ene 
borger fortæller, at vedkommende bruger en fra personalet til praktisk hjælp 
og en anden til samtale omkring sine personlige problemer. Borgerne 
fortæller, at de alle har en hjemmedag, men at man også kan have flere, hvis 
man ønsker det. Derudover har man også en årsdag, hvor man går ud og spiser 
med sin kontaktperson og laver en hyggedag. Det er tydeligt, at borgerne 
finder dette initiativ meget positivt og glæder sig et sådan arrangement. 

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet vurderer, at der er en velegnet teoretisk pædagogisk referenceramme 
til målgruppen, hvoraf den kognitive miljøterapi udgør det væsentligste. 
Samtidig vurderer tilsynet, at den teoretiske ramme kunne afspejle sig noget 
mere i hverdagens praksis. Tilsynet anbefaler derfor, at Utterslev Gamle Skole 
skærper blikket på at få matchet denne med hverdagens praksis, så den 
teoretiske pædagogik træder endnu mere frem i dagligdagen. 

 

3.3.2 Pædagogiske planer 

Data Leder oplyser, at alle borgere har en kontaktperson, og at der afholdes 
udviklingssamtaler med borgerne. Leder fortæller dertil, at borgerne i 
princippet kan anvende alle medarbedere. 

Der er nyligt igangsat fagsupervision, som medfører, at der opnås ny viden 
omkring borgerne. Resultatet af dette er, at der igen indføres nye mål i 
borgernes personlige plane. Det er aftalt, at leder sørger for dette. 

Medarbejderne fortæller, at de i forhold til borgernes personlige planer 
opstiller mål og delmål. De er opmærksomme på at få opstillet realistiske mål 
og/eller få målene justeret til det rette niveau. Målene sættes altid i 
samarbejde med borgerne. 

Medarbejderne fortæller også, at de skal tage stilling til borgerens aktuelle 
dagsform, samt hvordan en periode, hvor borgeren ikke er i deres bedste form, 
kan se ud. 

Medarbejderne fortæller, at de ikke sætter sig ned og afholder et møde, hvor 
de formelt samtaler om målene. I stedet foregår dette arbejde mere løbende, 
idet borgerne finder det for institutionelt med formelle møder. De tager dog 
altid borgeren ind og får en dialog i gang, hvor de laver aftaler omkring 
udviklingsplanen og statusrapport. Adspurgt om der er en form for systematik i 
dette arbejde, oplyses det, at der er systematik i arbejdet, om end at 
medarbejderne erkender, at det lyder tilfældigt. 

I relation til borgerne og deres mål, så viser den ene borger stolt sin nye 
mobiltelefon frem, da tilsynet spørger til de personlige planer. Mobiltelefonen 
fungerer på den måde, at siger man et ord til den, så skriver den ordet i en 
sms. Borgeren har dermed fået mulighed for at kommunikere via sms, hvilket 
ikke før var en mulighed, da borgerne ikke kan læse eller skrive. Denne borger 
fortæller endvidere, at vedkommende også har det mål: At blive trim og 
fortsætte med at være clean. En anden borger fortæller, at han ikke har nogle 
mål og ikke ønsker det. En tredje borger fortæller helt specifikt: at han øver 
sig rigtig meget i sin dansk- og matematikundervisning, og at det går fremad. 

Tilsynet ser to personlige planer. Begge planer er grundigt og udførligt udfyldt 
i Lolland Kommunes skabelon. Sproget er etisk og værdigt. Der opstilles mål og 
der redegøres for handleinitiativer. Tilsynet har dertil noteret sig, at borgernes 
udtalelser stemmer overens med udsagn og mål i de personlige planer. 

Tilsynets 
vurdering 

Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder konkret og målrettet med 
borgernes personlige handleplaner, og at planerne er skrevet i et værdigt og 
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anerkendende sprog. 

 

3.4 Hverdagsliv 

3.4.1 Hverdag og aktiviteter 

Data Medarbejdere fortæller, at borgernes hverdag altid er præget af deres 
aktuelle dagsform. Der er gode dage, hvor man kan arbejde meget bevidst 
med borgerens mål og andre dage, hvor dette ikke så let lader sig gøre. 

Derudover fortæller medarbejderne, at to borgere er i et STU-forløb og en 
tredje har ønske om dette. Borgerne benytter desuden et nærtliggende 
motionscenter og/eller de spiller fodbold eller badminton i tilbuddets 
gymnastiksal. En fjerde borger har arbejde i en lokal sportsklub. 

Enkelte af borgerne er dertil meget glade for at hjælpe til med at ordne de 
fysiske udeomgivelser, såsom at slå græs på havetraktor, rive mm. Det kan 
ske, at borgerne kommer og fortæller, at de keder sig, og i sådanne situationer 
opfordrer personalet borgerne til at fortælle og finde ud af, hvad de har lyst 
til. 

Medarbejderne fortæller også, at et af deres fokuspunkter er at ”træne” 
borgerne til, at de kan og tør benytte nærmiljøet; eksempelvis at handle ind, 
tage i banken, benytte offentligt transport mm. 

Når det gælder den daglige madlavning, fortæller medarbejderne, at det er 
svært at motivere borgerne til madlavning. En medarbejder fortæller, at 
borgeren i enkeltmandsprojektet gerne deltager aktivt i madlavningen, mens 
en anden medarbejder oplever, at vedkommende skal motiveres noget mere. 

Når det gælder borgerne i det øvrige § 107 tilbud, deltager de ikke særligt 
aktivt i madlavningen. Tilsynet spørger uddybende ind til en borger, som ved 
sidste tilsyn skulle lære at lave 10-15 retter. Tilsynet spørger ind til, hvilken 
status dette udviklingsprojekt har, hvortil personalet fortæller, at de har 
indsat borgerens madprojekt i en intern arbejdsdag for borgeren, og at 
madlavning ikke sker som en naturlig del af hverdagen. 

Borgerne udtrykker, at de er glade for at bo på tilbuddet, og at de trives. 

To af borgerne fortæller, at de har STU to dage om ugen og den tredje borger 
fortæller, at han gerne vil i gang med sin STU, og derfor har ansøgt om dette. 

Efter endt STU, fortæller den ene borger, at han gerne ser film sammen med 
en anden borger. De fortæller, at de lige har afholdt en fælles fødselsdag, og 
dette har været godt. Den tredje borger fortæller, at han i hverdagen 
opholder sig mest i fælleshuset pga. sin diagnose, hvor vedkommende har det 
meget bedre, når der er andre mennesker omkring ham. 

Den ene borger fortæller også, da tilsynet ser vedkommendes lejlighed, at han 
bruger meget af hverdagen på at spille computerspil. Vedkommende har også 
købt en ny cykel, som han skal til at cykle på. 

Borgerne fortæller, at de ikke er med til at lave mad. Det kan ske, at de går 
ud og hjælper personalet. Den ene borger fortæller, at han gerne vil lære at 
lave mad, så han er en gang imellem med til at lave mad. Borgerne fortæller, 
at de er med til at rydde af. Ved sidste tilsyn fortalte medarbejderne, at de 
bevidst ikke havde en opvaskemaskine, ud fra pædagogiske årsager. Ved dette 
tilsyn har tilbuddet en opvaskemaskine, idet tilbuddet var nødsaget til dette 
jf. et ordentligt hygiejneniveau. 

Borgerne fortæller, at de får besøg af deres familie. Den ene har en ordning 
om, at vedkommendes mor kommer hver 4. uge og besøger ham et par dage. 
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Tilsynets 
vurdering  

Det er tilsynets vurdering, at Utterslev Gamle Skole tilbyder borgerne en god 
hverdag med mange forskellige, daglige tilbud. Derudover respekterer 
tilbuddet, at borgerne har egen tid i egne lejligheder, hvor de kan slappe af og 
lade op. Tilsynet noterer sig, at borgerne ikke deltager særligt aktivt i 
madlavningen, og tilsynet opfordrer derfor Utterslev Gamle Skole til at drøfte, 
hvordan de kunne aktivere borgerne noget mere i madlavningen jf. ADL-
perspektivet. 

 

3.4.2 Medindflydelse og kommunikation  

Data Medarbejderne fortæller, at borgerne er sikret formel indflydelse på 
beboerrådsmøder. I den senere tid har man dog sprunget disse møder over. 
Tilsynet drøfter med medarbejderne, om det ikke kunne være givtigt at få 
møderne genindført både for at lære borgerne noget omkring demokratiske 
principper, men også for at vise dem, at deres mening gælder og tæller i 
fællesskabet på tilbuddet. 

Borgerne fortæller, at de har afholdt beboerrådsmøde, og at det har været 
planlagt til, at dette skulle afholdes hver 4. uge. Aktuelt er det dog lang tid 
siden, at de har afholdt et møde. Når der afholdes møde, fortæller de, at der 
er dagsorden og referater (skrives af personalet), og at borgerne bestemmer 
kostplanen til disse møder. 

Den ene borger fortæller, at vedkommende har en pårørende til at hjælpe sig 
med sin økonomi. En anden borger fortæller, at personalet hjælper ham, mens 
den tredje borger fortæller, at han har lidt penge, som han selv styrer og 
resten hjælper botilbuddet ham med. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at tilbuddet ikke får afholdt beboerrådsmøder kontinuerligt 
og anbefaler derfor, at Utterslev Gamle skole sørger for, at der fremadrettet 
afholdes kontinuerlige beboermøder, hvor der arbejdes bevidst og pædagogisk 
målrettet på at give borgerne indsigt i demokratiske principper og at tilbuddet 
også via dette initiativ signalerer at borgernes mening tages alvorlig. 

 

3.4.3 Sprogbrug og omgangsformer 

Data Medarbejderne fortæller omkring sprogbrug og omgangsformer, at der generelt 
er en god omgangsform og sprogbrug og at dette til dels skyldes tilbuddets 
relative lille størrelse (gruppe af borgere), og at borgerne matcher hinanden.  

Borgerne fortæller, at de kan blive uvenner, og når det sker, så går man lidt 
for sig selv. Efter et par timer mødes man igen og bliver gode venner. Andre 
gange, hvis man selv er blevet vred, så er det vigtigt med lidt alenetid, før 
man kommer tilbage og siger undskyld, fortæller borgerne. Personalet kan 
også hjælpe, hvis man har brug for det. 

Tilsynet observerer borgere under tilsynet, som er bevidste omkring deres 
egen fremtoning og sprogbrug. Alle steder er der en god stemning og 
atmosfære. 

Tilsynets 
vurdering 

Det er tilsynets vurdering, at der er god sprogbrug og omgangsform på stedet. 
Tilsynet har noteret sig den gode stemning og finder dette positivt. 

 

3.4.4 Sundhed, kost og motion 

Data Leder fortæller, at tilbuddet benytter et meget fint og godt motionscenter i 
Horslunde. De benytter sig her af ydertidspunkterne, idet borgerne ikke ønsker 
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for meget tid med andre borgere fra nærmiljøet. 

Leder fortæller ligeledes, at borgerne kan have en tendens til at have usunde 
vaner, som eksempelvis at spise for meget mayonnaise eller smør på brødet. 
Personalet har dialog med borgerne omkring dette og tilkendegiver, at det er 
blevet bedre, men der er fortsat rum til udvikling. 

Medarbejderne fortæller, at den sunde kost tilrettelægges via kostplanen, og 
der tænkes på sund kost i forbindelse med indkøb, således at mælken kun er 
minimælk. Der er også blevet opsat et drivhus, så borgerne kan se sunde ting 
vokse op og spise dette i løbet af dagen.  De har også et ønske om at udleve 
”fra jord til bord” i kosten på tilbuddet, hvor man forestiller sig en at holde 
høns. Derudover vil en sådan tilgang også skabe aktiviteter for borgerne. 

Borgerne fortæller, at personalet er bevidst omkring, at kosten skal være 
sund. Den ene borger fortæller, at han gerne skulle tabe sig lidt, så personalet 
hjælper ham. To af borgerne fortæller, at de træner sammen og øver sig i at 
tage flere kilo på vægtene i motionscenteret. Den tredje borger fortæller, at 
han tidligere har gået nogle lange ture. Adspurgt om han går ture i 
nærområdet, fortæller han, at han ikke rigtig har lyst til det. 

Tilsynets 

vurdering 

Det er tilsynets vurdering, at Utterslev Gamle Skole har fokus på sund kost og 
motion, og at de især motiverer til motion for borgerne. Det er også tilsynets 
vurdering, at der kunne komme et yderligere fokus på den sunde kost. 

 

3.5 Procedurer og retningslinjer 

3.5.1 Medicinhåndtering 

Data Tilbuddet har aflåst medicinrum og aflåst medicinskab. I rummet hænger 
instruks omkring korrekt medicinhåndtering. Leder oplyser, at personalet, som 
det første på en vagt, henter den doserede medicin i rummet og tager 
borgerens dagsdosis med ned. Der kvitteres altid for medicinudlevering. 

Medarbejder fortæller, at hun har udfærdiget en medicinhåndbog, og at denne 
er gennemgået på personalemøde. Der er også lavet en kort og overskuelige 
instruks. Ligeledes er der tilbud, om at man kan ringe til den 
medicinansvarlige, hvis der er behov. 

Tilsynet får udleveret medicininstruksen, hvori det står beskrevet, hvem der er 
medicinansvarlig, hvem der dispenserer og må give medicin, hvordan 
medicinen opbevares og i hvilket rum. Derudover er indretningen af 
medicinrummet også beskrevet sammen med, hvordan man noterer 
medicingivningen og procedure for indberetning af utilsigtede hændelser.  

Dertil kommer en kopi af Sundhedsstyrelsens skriv om korrekt 
medicinhåndtering, som er vedlagt i sin fulde længde og endeligt skema til 
anvendelse ved indberetning af utilsigtede hændelser. 

Tilsynets 

vurdering 

Det er tilsynets vurdering, at Utterslev Gamle Skole har udarbejdet skriftlige 
retningslinjer for medicinhåndtering, da de er vedlagt som 
personalehåndbogen som et bilag samt at der er udviklet relevante procedurer 
for området. 

 

3.5.2 Magtanvendelse og konflikthåndtering 

Data Tilsynet bemærkede ved sidste tilsyn, at den kommende personalehåndbog 
ville indeholde en beskrivelse af retningslinjer og procedurer omkring 
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konflikthåndtering, regler omkring magtanvendelse og indberetning herfor.  

Tilsynet har fået udleveret personalehåndbogen og i denne står dels en 
voldspolitik for personalet. Når denne nævnes her, skyldes dette, at der 
gøres opmærksom på, at medarbejderne skal arbejde forebyggende, hvilket 
indebærer, at behovet for magtanvendelser minimeres. Dertil kommer et 
registreringsskema af fysisk og psykisk vold til både beboere og 
medarbejdere. Der er ikke beskrevet noget omkring SEL paragraffer på 
området eller henvisninger til Socialstyrelsens indberetningsskemaer. 

Leder oplyser, at tilbuddet ikke har nogen form for magtanvendelser. Når det 
lykkes, er det fordi personalet er godt instrueret i at arbejde forebyggende, så 
konflikter ikke optrappes. Oplever man vrede fra borgerne, så taler man med 
dem om situationen og prøver på at give den konkrete borger andre 
handleinitiativer end vrede. 

Når det gælder borgeren i enkeltmandsprojektet, som kan have en truende 
adfærd, vurderes det kraftigt, hvem der kan arbejde i projektet og samtidig 
har personalet fået en grundig instruks i, hvordan de skal agere, i fald 
borgeren udviser aggression. 

Adspurgt til gråzoner omkring magtanvendelser, fortæller leder, der godt kan 
blive talt ”hårdt” til en borger, men de bliver aldrig ført ud af et rum. 

Medarbejderne oplyser, at der er et cirkulære omkring magtanvendelse, og at 
de har fået dette udleveret. De fortæller, at de ikke anvender nogen form for 
magtanvendelser. Skulle det ske, så ved de, at dette skal indberettes. 

De forklarer endvidere, at når der ikke er nogen form for magtanvendelser 
skyldes dette, at de tænker forebyggende. Ved optræk til konflikt skal 
borgeren gå til egen lejlighed. Når det gælder borgeren i særforanstaltningen, 
så vælger personalet at trække sig, hvis de oplever, at der er optræk til en 
episode. Skulle der trække op til en personskadende adfærd, så ringes der til 
politiet (hvilket endnu aldrig sket). 

Tilsynets 

vurdering 

Tilsynet har noteret sig leder og medarbejders information om, at der ikke er 
nogen form for magtanvendelsesepisoder på tilbuddet. Tilsynet konstaterer, at 
der er i personalehåndbogen står skrevet, at tilbuddet skal arbejde 
forebyggende, hvilket understøtter informationen omkring, at der ikke er 
magtanvendelsesepisoder på stedet. Tilsynet gør opmærksomt på 
Socialstyrelsens indberetningsskema, hvis en hændelse skulle ske. 

 

3.6 Organisatoriske og personalemæssige forhold  

3.6.1 Overordnede rammer for arbejdet 

Data Ved sidste tilsyn blev det bemærket, at der var et samarbejde i gang med 
Lolland Kommune, med henblik på at revidere godkendelsesgrundlaget til 
at omfatte alle borgere i den aktuelle beboergruppe. Leder oplyser her, at 
godkendelsesgrundlaget er blevet revideret, så tilbuddet er godkendt til 
borgere med en behandlingsdom. Derudover er pladserne blevet nedskrevet 
med en, og enkeltmandsprojektet er nu også en del af hele 
godkendelsesgrundlaget. 

Det fulde godkendelsesgrundlag lyder derfor nu: Målgruppen i botilbuddet 
Utterslev Gamle Skole er voksne borgere fra 18 - 40 år med nedsat psykisk 
funktionsevne, som blandt andet manifesterer sig ved angst og depression, 
forandret virkelighedsopfattelse, personligheds- og tilknytningsforstyrrelser og 
indadreagerende adfærd. Der modtages ikke aktive misbrugere, men gerne 
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personer som har brugt stoffer eller alkohol som selvmedicinering, og som er 
indstillet på med støtte at stoppe misbruget.  

Målgruppen udvides endvidere med borgere der har modtaget en 
behandlingsdom og har været i psykiatrisk behandling. Et efterfølgende ophold 
på Utterslev Gamle Skole sker på baggrund af en vurdering fra psykiatrisk 
overlæge samt retspsykiatrien. I tilfælde af, at borgeren ikke følger sin 
behandling sikrer tilbuddet, at borger genindlægges. Det drejer sig om 
personer der, tidligere i deres liv i en ubehandlet og påvirket tilstand, har 
fremsat trusler eller begået vold. (kilde: godkendelsesgrundlaget fra Lolland 
Kommune februar 2012). 

Leders vision er, at tilbuddet skal opnå fuld belægning med den rigtige 
borgersammensætning (de er meget opmærksomme på at den nye borger, der 
skal flytte ind, skal matche de øvrige borgere), og at tilbuddet ikke skal blive 
for stort. Dertil arbejdes der på at gøre tilbuddet til en selvejende institution, 
så man ikke bor til leje ved den nuværende entreprenør. Hertil fortæller 
leder, at de har haft (og har) den udfordring, at ejer af bygningerne er gået 
konkurs. Leder har søgt at løse udfordringen ved at ansætte en fagperson til 
administration og regninger, hvilket gerne skulle lette sagsgangen til 
stedliggende kommune, så kommunen får tingene til rette tid, idet ejers 
konkurs gav ventetid for mange dokumenter. 

Endeligt fortæller leder, at den vågne nattevagt i særforanstaltningen 
fungerer som tilkaldevagt for de andre borgere i det mere generelle tilbud, og 
at han aktuelt er i dialog med Lolland Kommune om denne ordning. 

Tilsynets 

vurdering 

Tilsynet har noteret sig, at det nye godkendelsesgrundlag er udarbejdet, og at 
særforanstaltningen nu er en del af hele tilbuddet. Tilsynet anbefaler, at det 
nye godkendelsesgrundlag indarbejdes i data på Tilbudsportalen. 

Tilsynet bemærker, at Utterslev gør brug af den vågne nattevagt i 
særforanstaltningen i det øvrige tilbud, ligesom tilsynet har bemærket den 
igangværende dialog med Lolland Kommune om dette er en ordning, der kan 
håndteres således. Tilsynet anbefaler, at ordningen søges endeligt afklaret. 

 

3.6.2 Personalesituation, kontinuitet og stabilitet 

Data Leder oplyser, at personalesituationen er stabil, og at der er samme 
personalegruppe som tidligere. Der er blevet ansat en ekstra fast vikar. 

Sygefraværet er steget siden sidste tilsyn grundet én langtidssygemelding. Der 
er planlagt en kommende omsorgssamtale for vedkommende. 

Medarbejderne fortæller, at de har en plan for oplæring af nye medarbejdere 
eller vikarer. Derudover er der en følordning, så alle får en god start og er 
grundigt informeret omkring arbejdets karakter og omkring borgerne i 
tilbuddet. 

Tilsynets 

vurdering 

Tilsynet vurderer, at personalesituationen er stabil, og at den er præget af 
kontinuitet. 

 

3.6.3 Internt samarbejde og kommunikation 

Data I forhold til det interne samarbejde fortæller leder, at der afholdes 
personalemøder hver 14. dag. Den ene gang går til supervision. De andre gange 
går til lidt mere praktisk sparring og gennemgang af beboerne. Leder oplyser, 
at han overvejer, at supervisionen skal lægges et andet sted, så 
personalegruppen får den fulde tid tilbage til personalemøderne. 
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Leder fortæller, at der er overlap mellem de forskellige vagter (bortset fra 
nattevagt til dagvagten). Derudover skal personalet skrive i en dagbog. 

Det er leders vurdering, at der er et godt og velfungerende internt samarbejde 
på tilbuddet. 

Leder udarbejder vagtplan for fire uger, og det tilstræbes at opfylde alle 
medarbejdernes ønsker. Borgerne har en ugeplan hængende, hvor de oplyses 
om, hvem der kommer på arbejde. 

Medarbejderne fortæller omkring det interne samarbejde, at det generelt er 
godt, og de tilstræber, at der skal være plads til forskellighed, hvor de kan 
sige tingene til hinanden. Derudover fortæller de, at deres leder er god til at 
lytte til dem, og at de har arbejdsplads, hvor de har meget ejerskab. 

Tilsynets 

vurdering 

Tilsynet vurderer, at der er et velfungerende og godt internt samarbejde på 
Utterslev Gamle Skole. 

 

3.6.4 Kompetenceudvikling 

Data Leder oplyser, at personalet er begyndt at få supervision fra ekstern 
supervisor. Der er i denne forbindelse indledt et samarbejde med en supervisor 
fra Guldborgsund Kommune. Supervisionen afholdes en gang om måneden og er 
faglig supervision. Leder udtrykker, at de som tilbud har stor glæde af dette 
arrangement. Tilsynet ser et arbejdsark fra supervisionen, hvor der redegøres 
for borgerens problematikker, og der opstilles et mål med konkrete 
handleinitiativer. 

Leder afholder MUS, sidst fandt de sted i foråret 2012. Leder har til disse 
samtaler spurgt ind til uddannelses- og kursusønsker. 

Det har tidligere været planlagt at få Bo Hejlskov til at komme og holde oplæg 
på tilbuddet, men dette har ikke været muligt grundet Hjelskovs travle 
kalender. 

Adspurgt om der et match mellem medarbejdernes kompetencer og borgernes 
behov, fortæller leder, at det er der efter hans vurdering, og at de opfylder 
Lollands Kommunes krav om, at 2/3 dele skal være uddannet personale. 

Medarbejderne fortæller, at der er afholdt MUS, og at de har mulighed for at 
ønske kursus og efteruddannelse, så længe det er økonomisk forsvarligt og 
fagligt velfunderet. 

Medarbejderne fortæller, at de har fået supervision, og at de er glade for 
dette. Supervisionen giver dem mulighed for nye perspektiver på borgerne og 
deres arbejde med dem. 

Adspurgt om de har de kompetencer, som der kræves til borgergruppen, 
oplyses det, at det har de, når man ser på personalegruppen som et samlet 
hele, og at de er gode til at vidensdele med hinanden. 

Tilsynets 

vurdering 

Det er tilsynets vurdering at der er fokus på kompetenceudvikling og tilsynet 
har noteret sig, at tilbuddets personale gerne vidensdeler med hinanden. 

  

3.6.5 Arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold 

Data Ved sidste tilsyn blev det bemærket, at den kommende personalehåndbog 
ville indeholde en beskrivelse af retningslinjer og procedurer omkring bl.a. 
konflikthåndtering, reglerne omkring magtanvendelse samt indberetning 
herfor. Personalehåndbogen vil endvidere indeholde stedets forskellige 
politikker fx sygfraværspolitik. Leder oplyser ved dette tilsyn, at der er 
taget hånd om dette og tilsynet får udleveret personalehåndbogen. Tilsynet 
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konstaterer her, at dette er indskrevet en voldspolitik for personalet, en 
sygefraværspolitik, en rygepolitik m.fl. 

Leder fortæller dertil, at der er igangsat en udarbejdelse af en APV. AMR 
fortæller uddybende om processen, og at hun inddrager personalet løbende, så 
alle bliver inddraget, hvor det er relevant. Selve APV-udarbejdningen vil ske 
efteråret 2012. 

Medarbejderne fortæller, at de har en ambulanceplan, hvis de som personale 
har følt sig særligt truet. 

Tilsynets 
vurdering 

Det er tilsynets vurdering, at der rette fokus på arbejdsmiljø og 
sikkerhedsforhold jf. data ovenfor og de forskellige listede punkter i 
personalehåndbogen. Tilsynet har noteret sig den kommende APV. 

 

3.6.6 Eksternt samarbejde 

Data Leder oplyser, at han gerne ønskede mere samarbejde fra den primært 
anbringende kommune, og forsøger derfor at få dette op at stå. 

Der er tilsyn fra retspsykiatrien hver 14. dag til to borgere, hvor vedkommende 
blandt tjekker medicin. Der er desuden et godt samarbejde med en psykiater i 
den stedliggende kommune. Det er denne psykiater, som har tilsynet med 
borgeren i særforanstaltningen. 

Pårørendesamarbejdet er godt og borgerne får besøg (dog i forskellig grad) af 
deres pårørende. Tilbuddet har et tilbud om, at personalet gerne kører 
borgeren til besøg hos pårørende en gang om måneden, og at dette tilbud ikke 
koster noget for borgerne. 

Medarbejderne fortæller, at det eksterne samarbejde er godt og 
velfungerende. Den medicinansvarlige fortæller, at vedkommende har stor 
gavn af den form for medicinsparring, der kan fås ved samarbejdet med det 
eksterne tilsyn for de domsanbragte borgere. Tilbuddet bliver dermed løbende 
mere og mere vidende omkring eventuelle bivirkninger ved medicinen. 

Egen læge inddrages ligeledes i forhold til fysiske sygdomme, og der er fokus 
på at tilbyde massage, tandlæge og fodlæge mm. Medarbejderne fortæller, at 
det gode velfungerende samarbejde med de forskellige eksterne 
samarbejdspartnere gør, at borgerne oplever, at der tages hånd om dem og de 
bliver trygge, hvilket skaber mere grobund for udvikling. 

Tilsynets 
vurdering 

Det vurderes, at der er et generelt velfungerende eksternt samarbejde. 
Tilsynet har noteret sig leders ønske og forsøg omkring et mere uddybende 
samarbejde med anbringende kommune. 

3.7 Øvrige udfordringer 

Data Der oplyses, at der ikke er øvrige udfordringer. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet har ikke yderligere bemærkninger. 
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4 Formål og metode 

4.1 Formål med tilsynet 

I henhold til Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 148a er kommunalbestyrelsen 
forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre 
kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, 
der leveres på det enkelte tilbud. 

Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet:  

 At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, 
som kommunalbestyrelsen har truffet.  

 At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde.  

 At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til 
alvorligere problemer.  

Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er 
overensstemmelse mellem gældende lovgivning, tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis. 

BDO’s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på 
området, og omfatter tilsynet med de pædagogiske, organisatoriske og personalemæssige 
forhold på de enkelte tilbud. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for 
beboere/brugere/borgere og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes 
opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til beboernes behov indgår 
ligeledes i tilsynet.  

Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældre- og det 
socialfaglige område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at 
lade kontrol og læring gå op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, 
der indhentes i forbindelse med tilsynene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med 
kvalitets- og kompetenceudviklingen indenfor både ældreområdet og det socialfaglige 
område.  

Det økonomiske tilsyn dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår 
efter aftale med Lolland Kommune ikke i BDO’s tilsyn. 

4.2 Metode 

BDO’s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som 
alle tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang. 

Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere 
af dét, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at 
identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til 
det fremadrettede arbejde med henblik på at få overensstemmelse mellem borgernes og 
pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens muligheder og rammer. 

Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben 
er struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes 
i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner. De anvendte 
metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og 
gennemgang af dokumentation. 

Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer samt det 
foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på 
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tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens 
forventninger.  

4.3 Tilsynets varsling og tilrettelæggelse  

Leder af tilbuddet er orienteret om tilsynsbesøget ca. fire uger før gennemførelse. I den 
forbindelse orienteres leder af tilbuddet endvidere om BDO’s metoder og hvordan 
tilsynsbesøget kan tilrettelægges.  

Overordnet har organiseringen af tilsynsbesøget set ud som følger: 

 Rundvisning, hvor tilsynet ofte har haft mulighed for at tale med beboere/med-
arbejdere undervejs og/eller at observere det sociale liv 

 Dialog med Ledelsen /ledelse 

 Dialog med medarbejdere  

 Dialog med beboere/brugere 

 Evt. dialog med pårørende, hvor dette er planlagt af tilbuddet  

Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder 
eventuelle kvalitetsstandarder, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger 
fra Tilbudsportalen og tilbuddets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn.  

 

4.4 BDO’s definition på bemærkninger og anbefalinger  

Bemærkninger 

Bemærkninger gives, hvor tilsynet finder anledning til at fremhæve bestemte forhold. 
Det kan være forhold, som er i udvikling eller som tilbuddet og kommunen skal være 
opmærksomme på i tiden frem til det næste tilsyn.  Bemærkninger kan have 
vejledende og/eller informerende karakter. 

Anbefalinger   

Anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres og som tilbuddet 
derfor bør arbejde med. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen, fx ved at 
tage stilling til hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Såfremt 
der ikke handles på anbefalingen forventes det, at tilbuddet har taget stilling til, 
hvorfor anbefalingen ikke er fulgt op. 

Anbefaling om påbud 

BDO kan anbefale Lolland Kommune at give påbud, hvor der er alvorlige forhold, som af 
en given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det 
pågældende tilbud indenfor fire uger fremsender en redegørelse til kommunen om, 
hvordan de har taget hånd om problemet. 
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5 Kontaktoplysninger    

Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til  

 

HELEN HILARIO JØNSSON 

Senior Manager og forretningsansvarlig 

hej@bdo.dk 

 

BDO Kommunernes Revision 
Godkendt revisionsaktieselskab 
Havneholmen 29 
DK-1561 København V 
Tlf.: 33 12 65 45 
www.bdo.dk 

 

 

5.1 Præsentation af BDO  

BDO er en uafhængig privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn 
med plejehjem og på socialområdet.  

BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang 
række kommuner over hele landet). På ældreområdet omfatter tilsynene plejehjem, 
hjemmepleje samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter 
tilsynene både børne- og ungeområdet, handicap- og psykiatriområdet samt udsatteområdet, 
herunder herberger, misbrugs- og krisecentre.  

BDO’s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede 
rådgivningsopgaver indenfor alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO’s 
rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 35 konsulenter med kompetencer, der dækker 
bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx 
økonomi, ledelse, evaluering mm.  

mailto:hej@bdo.dk
http://www.bdo.dk/

