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Nyhedsbrev fra Socialtilsyn Hovedstaden
Bekendtgørelse om socialtilsyn i ekstern høring
Social – Børne- og Integrationsministeriet har lagt Bekendtgørelse om socialtilsyn mv. til ekstern
høring. Høringsfristen er d. 19.11.2013. Link til høringsportalen
Bekendtgørelsen inkluderer:
-

Bekendtgørelse om socialtilsyn,
vejledning om socialtilsyn,
bekendtgørelse om plejefamilier,
høringsbrev og
høringsliste

Sagsoverdragelse kun på USB stik
Vi har i Socialtilsyn Hovedstaden fået en del henvendelser fra kommunerne angående overdragelse
af sagsmateriale. Det er mange gode spørgsmål, og særligt retter de sig mod vores udmelding om,
at alt sagsmateriale skal overdrages på et USB stik. Hertil kan man indkøbe særligt krypteret USB
stik.
Vi har desværre måttet afvise at modtage sagsmateriale på DVD, da det ikke er et sikkert middel.
Skulle DVDen blive tabt, ville alle der finder den kunne tilgå indholdet.
Ligeledes har vi afvist brugen af sikker mail. Der er begrænsninger, på hvor store mails må være,
og det betyder, at hver kommune skulle sende mange mails. Dertil kan vi risikere, at nogle bliver
sorteret fra af spam-filteret, at postkassen bliver fuld, at ikke alle mails sendes samtidigt, men må
eftersendes etc.
For at sikre en sikker overdragelse, skal materialet sendes samlet på én gang – på et USB. Vi
returnerer gerne USB stik, såfremt I ønsker det.
Se flere spørgsmål og svar til sagsoverdragelse på KL Dialogportalen Socialtilsyn Hovedstaden eller
kontakt sekretariatsmedarbejder Kirstine Mølgaard på kimo02@frederiksberg.dk.

Medarbejdere til Socialtilsynet
Ansøgningsfristerne for næsten alle opslåede stillinger er overstået. Pt. har vi kun opslaget som
Kontorfuldmægtig (2 stillinger) aktivt. Se opslag og søg senest 14. november 2013.
Til stillingerne som tilsynsførende er vi stadig i gang med samtaler. Vi forventer at have de sidste
samtaler overstået i uge 47. Det har været en lang proces, men med rigtig mange dygtige og
velkvalificerede ansøgere.
Til stillingerne som økonomikonsulenter bliver der afholdt samtaler d. 15. november, og kandidater
vil blive indkaldt snarest.
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Lad os præsentere…
Vi har afsluttet ansættelsesprocessen for sektionsledere og er glade for at kunne byde tre nye
ledere velkommen i Socialtilsyn Hovedstaden. De starter 1. december 2013.
Sammen med vores nuværende projektleder Kristina Vang Jensen, der tiltræder som souschef og
sektionsleder for Sektionen for Børn og Unge, udgør vores fire sektionsledere et stærkt og
professionelt team med bred tilsynserfaring.
Sektion for Plejefamilier
Pia Eriksen er 52 år, uddannet socialrådgiver, og kommer fra en stilling som
Afdelingschef i Dragør Kommune. Pia bl.a. haft ansvar for arbejdet med børn
med særlige behov og socialt udsatte voksne.
Pia om Socialtilsynet: ”Jeg glæder mig til at være med til at kunne etablere
en enhed, hvor det er muligt at arbejde på at sikre en faglig høj kvalitet på
de sociale tilsyn og opsamle dokumentation, så opgaven hele tiden kan
videreudvikles. Det er mit mål, at enheden kan sikre en ensartet tilgang til
opgaven, og at der etableres et godt samarbejde med kommunerne til gavn
for de borgere, der skal benytte tilbuddene.”
Sektion for Voksen Handicap
Lene Thorius er 55 år, er uddannet Cand. Pæd. og socialpædagog, og
kommer fra en stilling som manager hos BDO Kommunernes Revision, hvor
hun bl.a. har været ansvarlig for planlægning og udførelse af BDOs
socialfaglige tilsyn.
Lene om Socialtilsynet: ”Helt overordnet glæder jeg mig til at være med til at
udvikle et positivt samarbejde med alle de interessenter, som det nye
socialtilsyn i Hovedstaden har - og får på sigt.… Det bliver en spændende
proces at få vores individuelle faglighed, viden og erfaringer til at spille
sammen på en god måde - også så der kommer kvalitet i hvert eneste tilsyn,
og vi får udnyttet ressourcerne bedst mulig.”
Sektionen for Voksen Psykiatri, misbrug, forsorg og krisecentre
Flemming Trap Højer er 51 år, Cand. Jur. og kommer fra en stilling som
Specialkonsulent i Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet i
Frederiksberg Kommune. Flemming har tidligere haft ledelsesansvaret for
tilsynsopgaven på det specialiserede socialområde.
Flemming om Socialtilsynet: ”Der er i min optik ingen tvivl om, at de nye
tilsyn kommer til at spille en markant og positiv rolle i det paradigmeskifte,
der sker hen i mod endnu bedre kvalitet i det specialiserede socialområde,
som især og vigtigst af alt vil komme vores mest udsatte borgere til gode.
Alt dette i et teamwork mellem både ledelse og dygtige medarbejdere, som
jeg ved vil gå til opgaven med stort engagement og høj faglighed så vi sikrer,
at vi lever op til formålet om at Socialtilsynet hele tiden er ”to skridt foran”.
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Ombygning af lokaler godt på vej
Ombygningen i Parterre på Frederiksberg Rådhus er i fuld gang. Her vil der blive skabt indbydende
storrumskontorer til Socialtilsyn Hovedstadens medarbejdere i en moderne Mad Men – stil.
Som billederne her viser, så er det så småt ved at tage form. Vi forventer, at byggeriet er færdigt
og inventar på plads ultimo december.

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