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Bækkebo, den 06.12.2017 / AGS 

 
 
 
Folketinget 
Att: Alle medlemmer af 
Social-, Indenrigs- og Børneudvalget. 
 
 
 
Kære medlemmer af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget. 
 
Hjælp – Den er hel gal !!!!!! Vi kan risikere at blive lukket efter 28 års veludført arbejde. 
 
Bækkebo er et specialiseret helheds botilbud for mennesker med autisme, beliggende i Himmerland, Rebild 
Kommune. I 1989 blev Bækkebo godkendt efter den daværende bistandslov § 66,1 og oprettet som 
selvejende institution. I vedtægternes formål står der: 
 
Stiftelsens formål er: At tilbyde et kombineret dag- og døgntilbud til unge med fysiske / psykiske 
handicaps. 
 
I de 28 år der er gået har sociallovene og tilsynet med botilbud ændret sig. Bækkebo er igennem årene, på 
grund af lovændringer og kommunal reformer, blevet godkendt af Nørager kommune, Nordjyllands Amt, 
Rebild kommune og her til sidst Social Tilsyn Nord iht. Service Lovens § 107 samt § 108. 
 
Sagen er den, at mange af beboerne har boet på Bækkebo siden starten i 1989, og er i dag i juridisk 
betydning ikke ”unge”, men voksne. 
 
Vi har derfor ansøgt Civilstyrelsen om at få tilføjet ”voksne” i formålet, hvilket ikke kan imødekommes. 
Dette til trods for at stifter er nulevende og billiger udvidelsen af formålet. 
 
Da vedtægter ikke er i overensstemmelse med praksis, og Civilstyrelsen ikke vil acceptere udvidelse af 
formålet, er det ikke muligt for Social Tilsyn Nord at godkende Bækkebo. 
 
Bækkebo er et veldrevet og anerkendt tilbud til målgruppen, der altid har fået højeste score fra de til 
enhver tid gældende myndigheder, der igennem årene har ført tilsyn med Bækkebo. 
 
Vi er bekendt med at bosteder, plejehjem og andre sociale fonde får nej til at tilpasse deres tilbud til 
nutidens behov. Institutionerne er bundet af årtier gamle vedtægter, som er næsten umulige at ændre. 
 
Kan det virkelig passe, at Bækkebo efter 28 års solidt og fagligt godt arbejde risikerer at skulle lukke, 
fordi der i vedtægterne ikke kan tilføjes ordet ”voksne”. Det vil for beboere, pårørende, personale samt 
kommuner være meget svært, eller måske umuligt, at forstå. 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen på Bækkebo. 
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