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Nyhedsbrev fra Socialtilsyn Hovedstaden
Samarbejdsmøde lige om hjørnet – fredag d. 13 september 2013.
Det tredje samarbejdsmøde om etableringen af Socialtilsyn Hovedstaden afholdes fredag d.
13. september på Frederiksberg Ungdomsskole. Her er samarbejdspartnere og regionens
kommuner inviteret, og der er ca. 100 tilmeldte.
Det endelige program for samarbejdsmødet er fastlagt, som du ligeledes kan downloade fra
socialtilsynets hjemmeside www.frederiksberg.dk/socialtilsyn.

Stort fremmøde til Åbent Hus!
Tirsdag d. 3. september 2013 afholdte Socialtilsynet Åbent Hus for alle interesserede parter,
deriblandt eventuelle ansøgere til stillingerne som tilsynsførende eller sektionsleder.
Der var stort fremmøde med mindst 150 deltagende, så der blev fundet ekstra stole frem, og
folk måtte sidde lidt tæt eller få en ståplads på balkonen.
Oplægget blev holdt af Socialtilsynschef Mie Andresen, Projektleder for Socialtilsynet Kristina
Vang Jensen, og Børne- og Ungeområdets direktør Inger Andersen. Du kan downloade
oplægget, som også ligger på vores hjemmeside.
Det er var en stor fornøjelse, og spændende med så mange interesserede!
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Så var der tre – Socialtilsynet har ansat en sekretariatsmedarbejder.
Fra 1. september har Socialtilsynet Hovedstaden projektansat Sille Larsen Nielsen som
sekretariatsmedarbejder til at bistå i etableringen af Socialtilsynet. Sille skal varetage diverse
kommunikations- og administrative opgaver, samt fungere som tovholder på
rekrutteringsprocessen af nye medarbejdere. Det nye socialtilsyn forventes at skulle bestå af
omtrent 60-70 medarbejdere, hvoraf ca. 20 bliver virksomhedsoverdraget.
Socialtilsyn Hovedstanden består nu af Socialtilsynschef Mie Andresen, projektleder Kristina
Vang Jensen, og Sille Larsen Nielsen som sekretariatsmedarbejder.

Stillinger med ansøgningsfrist d. 23 og 30 september!
Socialtilsyn Hovedstaden har slået ca. 40 stillinger op, og ansøgningsfristen nærmer sig.
Ansøgningerne kommer jævnt ind og ligeledes forespørgsler fra interesserede ansøgere.
Det drejer sig om:
3 stillinger som sektionsleder med ansøgningsfrist d. 23. september!
- Se stillingsopslag og søg stilling
- Læs Job- og personprofil
ca. 40 stillinger som tilsynsførende med ansøgningsfrist d. 30. september!
- Se stillingsopslag og søg stilling
- Læs Job- og personprofil
Du kan læse mere om stillingerne og Socialtilsyn Hovedstaden på vores hjemmeside
www.frederiksberg.dk/socialtilsyn.

Takstberegning
Socialtilsyn Hovedstaden skal varetage tilsynsopgaven med 1302 plejefamilier og 656
sociale tilbud. Lov om socialtilsyn angiver, at socialtilsynet bliver finansieret delvis af:
1) en objektivt finansiering med bidrag fra kommunerne baseret på den enkelte kommunes
andel af børn og unge i alderen 0-17 år i plejefamilier, mens
2) institutionstilbud vil blive takstfinansieret med en tilsynstakst, der medgår i det enkelte
tilbuds budget og dermed pladspris.
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Frederiksberg Kommune har i samarbejde med de øvrige fire tilsynskommuner fastlagt
ensartede retningslinjer for takstfastsættelse, men det er det enkelte socialtilsyn som
beregner taksten og opkræver bidrag fra regionens kommuner og tilbud.
Nedenstående tabel viser de foreløbige takster for 2014 fastsat af Socialtilsyn Hovedstaden.

Takstkategorier

0-7 pladser
8-24 pladser
25-49 pladser
50+ pladser

Tilsyn med
døgntilbud
(og regodkendelse i
2014/15)

Ny
godkendelse
af døgntilbud

Væsentlig
ændring af
eksisterende
godkendelse

Skærpet
tilsyn

33.755
40.506
67.511

22.599
27.119
45.198

11.299
13.559
22.599

16.878
20.253
33.755

101.266

67.797

33.898

50.633

Efter de foreløbige beregninger udgør den objektive finansieringsandel ca. 17,3 mio. kr., som
fordeles til regionens kommuner + Holbæk Kommune efter deres respektive andel af 0-17
årige i regionen.
Når bekendtgørelse og vejledning til lov om socialtilsyn foreligger, vil Socialtilsyn Hovedstaden
gennemføre de mere præcise beregninger af budget og takster og udsende endeligt
takstkatalog.

Du kan altid afmelde dig nyhedsbrevet på vores hjemmeside.
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