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Afgørelse vedrørende godkendelse af Center for høretab som generelt egnet.
Sagsid. 27.30.00-K09-51314

Afgørelse
I medfør af lov om socialtilsyn § 5, stk. 1, jf. §§ 6 og 12-18, skal Socialtilsyn Syd
hermed meddele Center for høretab godkendelse som generelt egnet til at drive
tilbud i henhold til lov om social service § 66, stk.1, nr. 6, samt § 107, da tilbuddet
efter Socialtilsyn Syds vurdering samlet set opfylder betingelserne for
godkendelse.

Kontakt
Mitra Vatandoust
mvata@faaborgmidtfyn.dk

Godkendelsesrapport af 17. august 2015 er bilag til nærværende afgørelse, og de
vurderinger, der er lagt til grund for godkendelsen, fremgår heraf. Socialtilsyn Syd
registrerer godkendelsesrapporten på Tilbudsportalen, jf. lov om socialtilsyn § 22,
idet indikatorer og kriterier i kvalitetsmodellen, jf. herved bilag 1 til bekendtgørelse
om socialtilsyn, dog vil være udeladt.
Godkendelse omfatter alene godkendelse som generelt egnet i medfør af lov om
social service § 66, stk.1, nr. 6, samt § 107, idet det påhviler tilbuddet selv at sikre
sig fornøden tilladelse fra andre myndigheder, herunder at sikre sig, at regler i
anden lovgivning er overholdt.
Tilbuddet optages på Tilbudsportalen som generelt egnet til at drive tilbud for
borgere i medfør af lov om social service § 66, stk. 1, nr. 6, samt midlertidigt
botilbud for voksne i medfør af lov om social service § 107 på følgende vilkår, idet
der i øvrigt henvises til godkendelsesrapport af 17. august 2015.
Målgruppe
Center for høretab er et regionalt tilbud som henvender sig til børn og unge der er
karakteriserede ved at have kommunikations vanskelligheder i form af nedsat
hørelse eller sproglige udfordringer og har brug for støtte og vejledning for at
udvikle de nødvendige kompetencer i forhold til at kunne bo og fungere under
selvstændige forhold.
Alder
7- 25 år
Ydelse
Socialpædagogisk støtte
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Pladsantal
28 pladser der fordeles på følgende måde:
14 pladser efter lov om socialservice § 66, stk. 1, nr. 6 i alderen 7- 17 år med
mulighed for forlængelse til det 23. år, hvis dette bevilliges efter lov om
socialservice § 76 af handlekommunen.
14 pladser efter lov om socialservice § 107 inden for aldersgruppen 18-25 år.
Ud af det samlede pladsantal er 4 pladser anvendes til aflastningstilbud.
Økonomi og organisatoriske forhold
Center for høretab er Region Syddanmarks tilbud.
Årsrapport og budget lever op til kravene i lov om socialtilsyn §§ 13-18.
Tilsyn
Socialtilsyn Syd varetager det driftsorienterede tilsyn med tilbuddet, jf. lov om
socialtilsyn § 4, og for opgaver i forbindelse hermed, betaler tilbuddet i medfør af
lov om socialtilsyn § 23, stk. 3 den af Socialtilsyn Syd fastsatte takst.
Regelgrundlag
Lov om socialtilsyn (lov nr. 608 af 12/06/2013) §§ 5-6 og 12-18 og bekendtgørelse
om socialtilsyn (bekendtgørelse nr.1557 af 19/12/2013), bilag 1.
Sagsfremstilling
Center for høretab fremsendte ansøgningsskema vedr. re-godkendelse, samt
relevante dokumenter slutning februar 2015 og frem til juni 2015, hvorefter
Socialtilsyn Syd indledte re-godkendelses procedure. Den 25. marts 2015
gennemførte Socialtilsyn Syd tilsynsbesøg på tilbuddet, hvorefter der blev
udarbejdet godkendelsesrapport, som er bilag til nærværende afgørelse.
Afgørelsen er truffet på baggrund af en vurdering af tilbuddet inden for
kvalitetsmodellens 7 temaer, jf. herved lov om socialtilsyn § 6, stk. 2, jf. bilag 1, og
Socialtilsyn Syd har vurderet, at tilbuddet Center for høretab samlet set opfylder
betingelserne for godkendelse.
Øvrige betingelser
Ændringer i personalesammensætning, ændringer i målgruppe, ændringer i de
fysiske rammer samt andre væsentlige ændringer, skal meddeles til Socialtilsyn
Syd og vil blive betragtet som forhold, der kan bevirke at den aktuelle godkendelse
inddrages eller ændres.

Hjemmeside
Såfremt tilbuddet har en hjemmeside, skal Tilbudsportalen indeholde en
elektronisk henvisning (et link) til hjemmesiden, jf. Bekendtgørelse om
Tilbudsportalen nr. 1558 af 19.dec. 2013. Den elektroniske henvisning er ikke
udtryk for, at oplysningerne på hjemmesiden er en del af Tilbudsportalen.
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