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Nyhedsbrev for Socialtilsyn Hovedstaden
Tilsynschefen er fundet
Mie Helene Andresen skal stå i spidsen for det kommende Socialtilsyn Hovedstaden.
Mie er 40 år, oprindeligt uddannet socialrådgiver og siden Cand. Scient. Soc., og
kommer fra en stilling som handicap- og psykiatrichef i Ballerup Kommune.
Mie blev valgt ud af en samlet ansøgerflok på 28 ansøgere, fordi hun både har
kendskab til tilsynsområdet, det specialiserede socialområde i og til det at fungere i en
politisk ledet organisation. Mie har desuden mange års ledelseserfaring, har et stort
drive og en tilgang til ledelse og til opgaven, som matcher godt med de behov, som
socialtilsynet vil have. Mie tiltræder 1. august, og der venter Mie et travlt efterår, hvor
alle kommuner i regionen skal besøges og hvor ikke mindst op mod 50 medarbejdere
skal rekrutteres til tilsynet.

Lokalisering af socialtilsynet
Det ligger nu fast, at socialtilsynet skal have til huse på selve Frederiksberg Rådhus.
Godt 500 kvm i Parterre er blevet frigjort til at rumme alle de kommende
medarbejdere. Et større istandsættelses- og klargøringarbejde vil snart gå i gang, så
lokalerne fremstår lyse og imødekommende og kan honorere vores behov. Vi glæder
os over, at det var muligt at finde plads på rådhuset, og at medarbejderne således
kan få glæde af de faciliteter, der forefindes på rådhuset, og med tiden kan blive en
del af den særlige ”Frederiksberg-ånd”.

17. juni 2013

www.frederiksberg.dk/socialtilsyn

Nr. 2/2013

Lov om socialt tilsyn vedtaget enstemmigt i Folketinget
4. juni blev forslag til lov nr. 205 om socialt tilsyn vedtaget i Folketinget. Den endelige
lov er næsten identisk med det lovforslag, der blev fremsat den 10. april, med enkelte
sproglige ændringer og en ny bestemmelse om muligheden for, at de fem socialtilsyn
kan indregne etableringsudgifter i taksterne de første par år.

Fuld gang i informationen
Den 7. juni 2013 afholdt vi på Frederiksberg Rådhus et stormøde for regionens
kommuner og visse private aktører. Over 100 deltagere kom for at høre om processen
omkring etablering af socialtilsynet, om den nye lov og om finansieringen af de
fremtidige tilsyn. Slides og oplæg fra dagen kan findes på hjemmesiden.
24. juni 2013 afholder vi så et lille eksklusivt møde for de medarbejdere, der skal
virksomhedsoverdrages til det nye socialtilsyn. På dette møde vil de berørte personer
få lejlighed til at møde deres fremtidige arbejdsplads og hinanden og til at stille alle de
spørgsmål, de måtte have.
Da antallet af virksomhedsoverdragede kun andrager ca. en tredjedel af det samlede
antal medarbejdere, vi skal bruge i socialtilsynet, går der umiddelbart efter
sommerferien en større rekrutteringsproces i gang. Vi holder også et ”åbent hus”
arrangement for alle interesserede den 3. september 2013 kl. 17-19. Hold øje med
hjemmesiden og med annoncer!
Test af kvalitetsmodellen
Igennem den sidste måned har de fem socialtilsyn hver skullet teste Socialstyrelsens
kvalitetsmodel og vurderingsmatricer ude i praksis. Evalueringsopgaven i den
forbindelse pågår p.t. De fem socialtilsyn ser det som meget positivt, at der er
udviklet et så godt og tæt samarbejde med Socialstyrelsen, og at praksiserfaringer og
viden i høj grad bliver inddraget og indtænkt i det udviklingsarbejde, som
Socialstyrelsen er ansvarlig for.
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