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Bustrup – tre opholdssteder og én dagskole

Bustrup Hovedgård ligger på Salling i
Skive Kommune. Hovedgården er rammen
om et socialpædagogisk opholdssted –
Opholdsstedet Bustrup, og et
dagbehandlingstilbud – Dagskolen på
Bustrup.
Opholdsstedet Udsigten ligger et stenkast
derfra. Opholdsstedet Jupiter ligger 13 km
stik syd fra Bustrup Hovedgård.
Selvstændige fonde
De tre opholdssteder og
dagbehandlingstilbuddet arbejder tæt
sammen men er selvstændige juridiske og
økonomisk uafhængige fonde, som ledes
af kompetente bestyrelser.

	
  

Bestyrelser og tilsyn
Bestyrelserne er fuldt ansvarlig overfor
relevante sociale myndigheder, fx de
anbragte unges handlekommuner.
Socialtilsyn Midt fører driftsorienteret tilsyn
med Opholdsstederne Bustrup, Jupiter og
Udsigten, efter Socialministeriets
retningslinjer, jf. § 6 i lov om Socialtilsyn.
Dagskolen på Bustrup har
driftsoverenskomst af Skive Kommune,
som fører tilsyn.
Interessefællesskabet Tvind
Bustrup er en del af det kulturelle og
pædagogiske interessefællesskab ”Tvind”.

	
  

Pengestrømmen på Opholdsstedet Bustrup	
  
Opholdsbetaling
fra kommunerne

Opholdsstedet Bustrup udfører pædagogisk arbejde efter aftale med kommunerne.
Udgifter til driften af det socialpædagogiske arbejde afholdes ift. godkendt budget.

*Bygninger lejes af Fælleseje

	
  

	
  

Driftsorienteret tilsyn

Statsautoriseret revision

Socialtilsyn Midt fører driftsorienteret tilsyn
med Opholdsstederne Bustrup, Jupiter og
Udsigten, efter Socialministeriets
retningslinjer, jf. § 6 i lov om Socialtilsyn.

Alle midler som opholdsstederne modtager
fra kommuner, dvs. opholdsbetaling for
henviste borgere, anvendes i
overensstemmelse med de godkendte
budgetter, med det formål at støtte den
enkelte borger ift. personlig udvikling.

Budgetter og opholdstakster godkendes af
Socialtilsyn Midt.
Al information ift. budgetter, årsrapporter
og brug af offentlige midler er offentligt
tilgængelige, ligesom tilsynsrapporter og
årsregnskaber for opholdsstederne er det.

Alle offentlige midler bliver fuldt ud
afregnet og revideret ift. til dette formål, og
bliver ikke, og kan heller ikke, bruges til
noget andet formål.
Se bilag 1 (Notat fra Per Nielsen)

Socialtilsyn Midt vurderede januar 2017, at
Bustrup er ”veldrevet og velfungerende.
Ledelsen er kompetent og ansvarlig og har
fokus på udvikling.
Tilbuddets økonomi giver mulighed for den
fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til
prisen og tilbuddets målgruppe.
Tilbuddets økonomi vurderes at være
gennemskuelig og bæredygtig med en
fornuftig soliditetsgrad.”

Udtalelse fra HjulmanKaptain
advokaterne
Advokat Niels Vase, HjulmandKaptain
advokaterne, gennemgik det juridiske og
økonomiske grundlag for Fonden Det
Socialpædagogiske Opholdssted Bustrup i
maj 2017.
Advokaten konkluderede, at der ”efter
hans opfattelse intet grundlag er for at
antage, at Fondens virksomhed drives på
en måde, der strider mod loven eller
vilkårene for Fondens godkendelse”.
Se bilag 2 (Notat fra Niels Vase)

	
  

	
  

Organisationsdiagram
Opholdsstedet Bustrup
Unge

Medarbejdere

Afdelingsleder

Leder	
  

Bestyrelse

Medarbejdere pr. 1.10.2017
Der er omkring 40 medarbejdere på de tre
opholdssteder samt Dagskolen på Bustrup.
Anders Svensson er leder på alle tre
opholdssteder.
Der er følgende medarbejdere ansat ved
opholdsstederne Udsigten, Jupiter og
Bustrup pr. 1 oktober 2017:
Leder
Afdelingsledere
Socialrådgivere
Psykolog
Pædagoger
Pædagogmedhjælpere
Vikarer
Praktisk og adm. medarbejdere

1
3
2
1
10
11
3
6

I alt

37

	
  

	
  

*ift. private sociale tilbud med tilknytning til interessefællesskabet ”Tvind”

Organiseringsformer,
medlemmer af LOS
Opholdsstederne Bustrup, Jupiter og
Udsigten er medlemmer af LOS. Blandt LOS’
godkendte medlemmer fordeler
selskabsformen sig således:

Virksomhedstype	
  
Selvejende	
  institution/Fond	
  
Private	
  
ApS	
  
A/S	
  
I/S	
  
Forening	
  
Stiftelse	
  
I	
  alt	
  

Antal	
  
336	
  
91	
  
66	
  
15	
  
13	
  
7	
  
1	
  
529	
  

I	
  procent	
  
63,5	
  
17,2	
  
12,5	
  
2,8	
  
2,5	
  
1,3	
  
0,2	
  
100	
  

Kilde: LOS – Landsforeningen for de Private Sociale
Tilbud, tal fra september 2017.

	
  

	
  

Ikke-erhvervsdrivende fonde
Civilstyrelsen er fondsmyndighed for alle ikkeerhvervsdrivende fonde.
Civilstyrelsen fører som fondsmyndighed
tilsynet med, at fondsloven overholdes.
Fondsloven indeholder regler, hvorefter fonde
skal have fondsmyndighedens samtykke til en
række dispositioner. Det gælder blandt andet
vedtægtsændringer og opløsning samt
overdragelse og pantsætning af fondens
aktiver. Civilstyrelsen skal derfor tillade eller
godkende visse af bestyrelsens dispositioner.
Tilsynet føres endvidere ved, at styrelsen
stikprøvevis indkalder fondes regnskaber til
gennemgang. Styrelsen kan også foretage en
undersøgelse af fondens forhold på grundlag af
en henvendelse fra for eksempel fondens
revisor, en godkendt forvaltningsafdeling, et
bestyrelsesmedlem eller som følge af
medieomtale.
Kilde: www.civilstyrelsen.dk

J. Korsø Jensens konklusion
4.1
Af ovenstående fremgår, at Fonden er etableret
i overensstemmelse med det for sådanne
fonde gældende retsgrundlag samt at Fonden
siden etableringen har virket og er blevet
administreret i overensstemmelse hermed,
hvortil kommer, at Fonden i overensstemmelse
med gældende bestemmelser som andre
tilsvarende fonde har været undergivet det
lovbestemte offentlige tilsyn fra
Tilsynsmyndigheden.
4.2
Af ovenstående fremgår yderligere omkring
Fondens løbende administration, at de
indtægter og udgifter som Fonden henholdsvis
har oppebåret og afholdt i 2016 har været
behandlet af ledelsen og bestyrelsen i
overensstemmelse med Fondens vedtægter og
den relevante lovgivning.
Der har således ikke på noget tidspunkt i det
undersøgte regnskabsår været anvendt nogen
form for midler fra Fonden til brug for andre,
lige så vel som der ikke har fundet udlodninger
fra Fonden sted til tredjemand eller til formål,
der ikke er i overensstemmelse med Fondens
formål som fastsat i vedtægterne.
Havde noget sådant været tilfældet ville dette
dels have været ansvarspådragende for
ledelsen / bestyrelsen dels have givet anledning
til oplysninger eller forbehold herom fra
revisors side i revisions- påtegningen / i
revisionsprotokollen i relation til årsrapporten.

Se bilag 3 fra J. Korsø Jensen
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