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Opgaven for juristen  

Socialtilsyn Hovedstaden søger en jurist til vores jura-team, der i et tæt samspil med Socialtilsyn 

Hovedstadens øvrige jurister, den samlede ledelse og tilsynskonsulenterne, skal bidrage til, at Socialtilsyn 

Hovedstaden har juraen på plads, når vi træffer afgørelser i henhold til lov om socialtilsyn. Opgaverne 

spænder over en bred vifte af juridiske fagområder, så som socialret, forvaltningsret, selskabsret, aftaler og 

kontraktsret.     

Dine opgaver vil blandt andet bestå af:  

 Udarbejdelse og kvalificering af myndighedsafgørelser vedr. godkendelse af nye tilbud og plejefamilier 

 Myndighedsafgørelser vedr. skærpet tilsyn og påbud samt sager om inddragelse af godkendelser 

 Deltagelse i dialogmøder med tilbud og plejefamilier 

 Juridisk rådgivning og løbende samarbejde på tværs af fagområder  

 Fondstilsyn 

 Juridisk afklaring af koncernforhold  

 Tilsyn med foreninger og private virksomheder, der varetager arbejdsgiveransvaret i BPA-ordninger 

 Besvarelse af aktindsigtsanmodninger  

 Medvirke til vedligeholdelse og udvikling af word-skabeloner til sagsbehandling 

 Bidrage til høringssvar vedr. lovforslag m.m. 

Opgaverne kræver tæt samarbejde med Socialtilsyn Hovedstadens tilsynskonsulenter, der primært er 

uddannet socialpædagoger og socialrådgivere, samt et tæt samarbejde med sektionslederne. I forhold til 

opgaverne med BPA, koncernafklaringer og fondstilsynet vil der endvidere være et tæt samarbejde med 

økonomikonsulenterne i staben. Koordinering af opgaverne sker desuden i samarbejde med øvrige jurister. 

Personlige kompetencer:  

Som jurist skal du have gode samarbejdsevner, humor samt lyst til at prøve kræfter med en forholdsvis ny 

opgave.  Af andre personlige kompetencer, der er vigtige for at løse opgaven med socialtilsyn, kan følgende 

særligt fremhæves:   

 Udadvendt og dialogorienteret  

 Selvstændig  

 Systematisk og struktureret  

 Effektiv  

 Har evne og vilje til at lære nyt og lære fra sig  

 Har en anerkendende tilgang til sine omgivelser 

 Tydelig i din kommunikation og beslutningsdygtig 

 

Faglige kompetencer: 

Erfaring med myndighedsopgaver og det specialiserede socialområde vil blive vægtet højt. De faglige 

kompetencer, der søges, kan opsummeres med følgende:  



 Uddannet cand.jur eller cand.merc.jur og gerne med nogle års erfaring 

 Kendskab til serviceloven  

 Kendskab til forvaltningsloven og offentlighedsloven  

 Kendskab til selskabs-, aftale- og kontraktsret 

 Gode kommunikationsevner, både skriftligt og mundtligt  

 Erfaring med myndighedsafgørelser  

 Erfaring med lov om socialtilsyn og tilsynsopgaver er en fordel, men ingen betingelse 

 

Kort om formålet med Lov om Socialtilsyn 

Formålet med lov om socialtilsyn er at ”bidrage til at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i 

overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service. Formålet skal 

opnås gennem en systematisk, ensartet, uvildig og faglig kompetent varetagelse af opgaven med at 

godkende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbuddene”.  

Kort om Socialtilsyn Hovedstaden  

Socialtilsyn Hovedstaden er politisk og organisatorisk forankret i Frederiksberg Kommune og etableret som 

følge af Lov om Socialtilsyn, hvor fem kommuner i landet, en kommune i hver region, har fået ansvaret for 

at føre et professionelt og uvildigt tilsyn med døgntilbud på det specialiserede socialområde. Socialtilsyn 

Hovedstaden fører tilsyn med alle de botilbud, døgntilbud og plejefamilier, der geografisk er beliggende i 

Region Hovedstaden, med undtagelse af Frederiksberg Kommune.  Derudover har tilsynet ansvaret for 

tilsyn med de tilbud, der er beliggende i Holbæk Kommune. Det er således både private, kommunale, 

regionale og statslige tilbud, der føres tilsyn med og behandles ny-ansøgninger fra. For at sikre ensartethed 

med tilsynsopgaven er der et tæt samarbejde mellem de fem socialtilsyn og Socialstyrelsen.  

Socialtilsyn Hovedstaden er en del af Børne- og ungeområdet i Frederiksberg Kommune og har til huse på 

Frederiksberg Rådhus i lyse lokaler i parterre. Organisatorisk er Socialtilsyn Hovedstaden opdelt i en stab og 

fire sektioner med hver deres sektionsleder, hvoraf sektionslederen for børn- og unge også er souschef. De 

fire sektioner er følgende: Børne- og Ungesektionen, Plejefamiliesektionen, Handicapsektionen samt 

Psykiatri- og misbrugssektionen.  

Socialtilsyn Hovedstaden vision og mission  

Socialtilsynet sætter borgerne i centrum, hvilket afspejles i vores vision:  

Det handler om mennesket – Socialtilsyn højner kvaliteten i sociale tilbud og plejefamilier 

Vores mission har et kontrolperspektiv og et kvalitetsudviklingsperspektiv: 

Socialtilsyn Hovedstaden er en professionel og uvildig myndighed. Vi leverer et fagligt kompetent og 

systematisk tilsyn med plejefamilier og tilbud.  

Udviklingsperspektiv: 

Vi peger på udviklingsmuligheder i sociale tilbud og plejefamilier med henblik på at sikre kvalitet og trivsel 

for borgerne 

Kontrolperspektiv:  

Vi fører tilsyn med, at borgerne behandles med ordenlighed og mødes med respekt og anderkendelse.  



Vi fører tilsyn med, at offentlig midler anvendes efter hensigten og at der er transparens i økonomien. 

Du vil blive mødt af kollegaer, der er fagligt meget dygtige og et positiv og energifyldt åbent og 

dialogbaseret samarbejde om at udvikle Socialtilsyn Hovedstaden med udgangspunkt i vores mission og 

vision. Den ledelsesmæssige tilgang er en åben, anerkendende og tillidsbaseret.  

Du kan endvidere læse mere om lov om socialtilsyn, kvalitetsmodellen og socialtilsynsopgaven på 

http://www.socialstyrelsen.dk/socialtilsyn. 

Kort om det praktiske: Der er ansøgningsfrist til stillingen mandag den 19. august 2019, kl. 12. Kandidaterne 

udvælges tirsdag den 20. august, og der gennemføres ansættelsessamtaler torsdag den 22. august og 

fredag den 23. august 2019.  

Stillingen forventes tiltrådt senest den 1.10. 2019. Løn og ansættelsesvilkår aftales med den 

forhandlingsberettigede organisation.  

Yderligere oplysninger vedrørende stillingen kan fås ved henvendelse til souschef Kristina Vang Jensen tlf. 

9133 3204 (træffes fra den 22.7. og frem) eller tilsynschef Mie Andresen tlf. 9133 3201 (træffes til den 21.7. 

og igen fra 12.8. og frem). 

Du kan også læse mere om Socialtilsyn Hovedstaden på vores hjemmeside: 

https://socialtilsyn.frederiksberg.dk/  

http://www.socialstyrelsen.dk/socialtilsyn
https://socialtilsyn.frederiksberg.dk/

