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Nyhedsbrev fra Socialtilsyn Hovedstaden
Dataindsamlingen er færdig
I februar og marts måned 2013 bad vi alle kommune i Region Hovedstaden indberette, hvad
de havde af tilbud som vil være omfattet af det nye socialtilsyn fra 1. januar 2014. Det viste
sig at være mere kompleks end vi umiddelbart havde forestillet os, og processen med at
indsamle data og danne sig det nødvendige overblik har vist sig kompliceret. Både for
Socialtilsyn Hovedstaden og de 4 øvrige socialtilsyn gælder, at vi sandsynligvis først får det
fulde overblik over samtlige tilbud i de respektive regioner, når vi er i drift. Det betyder, at det
i flere tilfælde endnu ikke er afklaret, hvorvidt et konkret tilbud vil være omfattet af
Socialtilsynet eller ej. Det skyldes bl.a. at mange af tilbuddene er drevet efter flere forskellige
paragraffer i serviceloven, og henvender sig til flere målgrupper.
På baggrund af de indberetninger, vi har modtaget fra kommunerne i regionen, vil Socialtilsyn
Hovedstaden samlet set skulle føre tilsyn med omkring 2.000 tilbud fordelt med 1302
plejefamilier og 656 døgntilbud, inkl. stofmisbrugsbehandlingstilbud, krisecentre og
forsorgshjem. Tallene er gjort op medio april 2013, men kan stadig nå at ændre på sig inden
driftsstarten i januar 2014. Planen er, at vi henover sensommeren og efteråret i år vil besøge
samtlige kommuner i regionen, for at få et mere indgående kendskab til de indberettede
tilbud.

Lovforslag fremsat i Folketinget
Den 10 .april 2013 blev lovforslag om Socialtilsynet fremsat i Folketinget. Det drejer sig om to
lovforslag, som du kan følge med link her:
Forslag til Lov om socialtilsyn
Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og
administration på det sociale område og lov om forpligtende kommunale samarbejder
Begge lovforslag forventes vedtaget den 3. juni 2013. Sideløbende med behandlingen af
lovforslagene i Folketinget går forhandlingerne mellem Kommunernes Landsforening (KL) og
Social- og Integrationsministeriet i gang, med henblik på at fastlægge, hvor meget
kommunerne samlet set skal kompenseres økonomisk for de ekstra opgaver og udgifter som
er forbundet med implementering af socialtilsyn.

Vi søger en dygtig chef til Socialtilsynet
Det nye socialtilsyn forventes at skulle bestå af omtrent 60-70 medarbejdere, og processen
med at rekruttere en dygtig chef til at stå i spidsen for Socialtilsyn Hovedstaden er netop skudt
i gang. Du kan downloade stillingsopslaget, men det ligger også på Socialtilsynets
hjemmeside. Vi har valgt at lægge vægt på at finde en kandidat som udover at have kendskab
til det sociale område, har stærke ledelsesmæssige erfaringer, og som evner at bygge en
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organisation op, der kan danne rammerne for en professionel og kompetent opgaveløsning.
Tilsynschefen skal efter planen tiltræde 1. august 2013, og være med til at rekruttere
medarbejdere til organisationen samt gå i dialog med kommunerne om den fremtidige opgave.

Informationsmøde den 7. juni 2013
Den 7. juni 2013 er alle kommuner i Region Hovedstaden samt Holbæk Kommune og Regionen
inviteret til endnu et informationsmøde om fremdriften i projektet med at etablere det nye
socialtilsyn. Mødet henvender sig primært til chef- og direktørniveau i kommunerne m.fl., med
henblik på at skabe et godt grundlag for at sikre dialog og samarbejde i relation til de opgaver
som vi har foran os. Der vil efter sommerferien blive afholdt et informationsmøde for
kommende medarbejdere i det nye Socialtilsyn. Inden da er det blevet afklaret hvilke
medarbejdere der bliver virksomhedsoverdraget fra de øvrige kommuner til Socialtilsynet.

Du kan altid afmelde dig nyhedsbrevet på vores hjemmeside.
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