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Nyhedsbrev fra Socialtilsyn Hovedstaden
Endelige takster
Fredag d. 4. oktober sendte de fem socialtilsyn de endelige takster for 2014 ud til kommuner
og samarbejdspartner. Socialtilsyn Hovedstadens har her et samlet budget på 48.1 mio. kr. i
2014, med en objektive finansiering på 18,6 mio. fordelt over 29 kommuner i regionen, Region
Hovedstaden samt Holbæk kommune.
På vores hjemmeside kan du læse de endelige takster for 2014 for Socialtilsyn Hovedstaden.

Stort fremmøde til Samarbejdsmøde d. 13 september 2013.
Det tredje samarbejdsmøde om etableringen af Socialtilsyn Hovedstaden blev afholdt fredag d.
13. september på Frederiksberg Ungdomsskole. Her var samarbejdspartnere og regionens
kommuner inviteret.
Kommunaldirektør Torben Kjærgaard, Børne- og Ungedirektør Inger Andersen,
Socialtilsynschef Mie Andresen samt Projektleder Kristina Vang Jensen holdt alle oplæg.
Ligeledes fik de deltagende mulighed for at stille spørgsmål undervejs, og her faldt snakken
bl.a. på takster og overdragelse af sagsmateriale. Også det ”det gode samarbejde” var til
drøftelse, og vi er glade for de mange gode inputs kommunerne er kommet med. Tak for det!
Se power point fremlæggelse på hjemmesiden.
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Medarbejdere til Socialtilsynet
Vi er i fuld gang med at ansætte ledere og personale (se organisationsdiagram)
Ansøgningsfristen til både sektionsledere og tilsynsførende er bag os, og en omfangsrig
ansættelsesproces er gået i gang. Vi fik 58 ansøgere til de tre sektionslederstillinger og 333
ansøgninger til stillingerne som tilsynsførende.
Særlig til stillingerne som tilsynsførende må ansøgere have lidt tålmodighed med os, mens vi
læser os igennem ansøgningerne og løbende indkalder til samtale.
Pt. er der opslået:



Økonomikonsulenter (ansøgningsfrist 28. oktober)
Sekretariatsmedarbejder i projektansættelse (ansøgningsfrist 11. oktober)

Se begge stillingsopslag og søg på www.frederiksberg.dk/socialtilsyn
Vi slår inden for den nærmeste fremtid de resterende stabsstillinger op – så hold øje på
hjemmesiden!

Ombygning af lokaler godt på vej
For at skabe plads til Socialtilsyn Hovedstaden på Frederiksberg rådhus, bliver der ombygget i
Parterre til storrumskontorer.
Arkitektfirmaet er kommet med nogle rigtig gode forslag til indretning og udnyttelse af
kvadratmetrene, og vi kan næsten ikke vente med at se, hvordan farver og stemningen i
lokalerne kommer til at harmonere med den ånd, der i forvejen er på Frederiksberg Rådhus.

Dialogmøder med kommunerne.
Det er nu lykkes at arrangere et dialogmøde med næsten alle samarbejdskommuner og Region
Hovedstaden. Det er et større puslespil og derfor har først til mølle princippet også gjaldt når
der skulle aftales tider, hvor de kommuner som har været hurtige til at reagere på invitationen
om et dialogmøde, blev afholdt/planlagt først.
Vi glæder os til at resten af møderne, og til at komme ud og tale ansigt til ansigt med
fagchefer og fagkonsulenter, få vendt det fremtidige samarbejde, og tale om overdragelse af
tilsynssager.

Du kan læse mere om stillingerne og Socialtilsyn Hovedstaden på vores hjemmeside
www.frederiksberg.dk/socialtilsyn. Du kan altid afmelde dig nyhedsbrevet på vores hjemmeside.
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