
 

 

Job- og personprofil for jurist til Socialtilsyn Hovedstaden – januar 2022 

Opgaven for juristen 

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

Hovedstadens to 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 social-

tilsyn. Opgaverne spænder over en bred vifte af juridiske fagområder, som eksempelvis socialret, 

forvaltningsret, fondsret, selskabsret, offentlighedsloven, persondata, lejeret og aftaleret. 

Dine opgaver vil blandt andet bestå af:  

• Myndighedsafgørelser vedr. skærpet tilsyn og påbud samt sager om inddragelse af god-

kendelser 

• Deltagelse i dialogmøder med tilbud og plejefamilier 

• Behandling af ankesager, genvurderinger og kontakt til Ankestyrelsen 

• Udarbejdelse af tilkøbsaftaler med kommuner, herunder indgåelse af databehandleraftaler 

• Juridisk rådgivning og løbende samarbejde på tværs af fagområder 

• Fondstilsyn, herunder blandt andet vurdering af ønskede vedtægtsændringer og væsent-

lige økonomiske dispositioner 

• Juridisk afklaring af koncernforhold 

• Besvarelse af aktindsigtsanmodninger 

• Deltagelse i samarbejde med jurister fra de fire øvrige socialtilsyn og Socialstyrelsen i for-

bindelse med implementering af ny lovgivning 

• Medvirke til vedligeholdelse og udvikling af word-skabeloner til sagsbehandling 

• Bidrage til høringssvar vedr. lovforslag m.m.  

• Udarbejdelse og kvalificering af myndighedsafgørelser vedr. godkendelsesgrundlaget for 

tilbud og plejefamilier 

Opgaverne kræver tæt samarbejde med Socialtilsyn Hovedstadens tilsynskonsulenter, der pri-

mært er uddannet socialpædagoger og socialrådgivere, samt et tæt samarbejde med sektionsle-

derne. I forhold til opgaverne med koncernafklaringer og fondstilsynet vil der endvidere være et 

tæt samarbejde med økonomikonsulenterne i staben. Socialtilsyn Hovedstaden er en driftsorgani-

sation der afholder mere end 2000 tilsynsbesøg og udsender mere end 1600 rapporter årligt. Det 

betyder, at den løbende understøttelse af tilsynskonsulenter ift. juridiske forhold vil fylde meget. 

Det gælder særligt juridisk vanskelige sager, sanktionssager og ny-godkendelsessager. Du skal 

derfor selvstændigt kunne løse opgaver og tage fra i forhold til den samlede opgavemængde for 

juristerne, samtidig med du skal evne det tætte samarbejde med andre, både juristkolleger og 

tilsynskonsulenter.  

Personlige kompetencer:  

Som vores kommende jurist skal du have gode samarbejdsevner og humor. 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, cand.merc.jur. eller cand.soc i jura. og gerne med nogle års erfaring 

som færdiguddannet eller erfaring fra relevant studiejob 

• Kendskab til serviceloven og socialfaglig interesse 

• Kendskab til forvaltningsloven, offentlighedsloven og retssikkerhedsloven 

• Kendskab til selskabs- og aftaleret 

• 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. For-

målet skal opnås gennem en systematisk, ensartet, uvildig og faglig kompetent varetagelse af op-

gaven med at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbuddene”.  

Kort om Socialtilsyn Hovedstaden  

Socialtilsyn Hovedstaden er politisk og organisatorisk forankret i Frederiksberg Kommune og etab-

leret 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 bo- og døgntilbud samt plejefamilier 

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 belig-

gende 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 tilsynsopga-

ven 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 tre sektioner med hver deres sektionsleder. De tre sektioner er følgende: Børne- 

og Ungesektionen, Plejefamiliesektionen, og Voksensektionen. Staben i Socialtilsyn Hovedstaden 

består af 12 faste medarbejdere; jurister, økonomer, udviklingskonsulenter, fagkoordinator og ad-

ministrativt personale. Derudover aktuelt tre studentermedhjælpere. 



 

Fagkoordinatorens opgave er at bistå tilsynskonsulenter på tværs af tilbudsområdet særligt i for-

hold til udfordrende sager. 

Socialtilsyn Hovedstaden 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 ordentlighed og mødes med respekt og 

anerkendelse. 

• Vi fører tilsyn med, at offentlige midler anvendes efter hensigten, og at der er transparens 

i økonomien. 

Du vil blive mødt af kollegaer, der er fagligt meget dygtige. Alle indgår i et positivt, 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:  

https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/socialtilsyn  

Kort om det praktiske: Der er ansøgningsfrist til stillingen den 17. februar 2022, kl. 12. Kandidaterne 

udvælges den 18. februar 2022, og der gennemføres ansættelsessamtaler den 24. februar 2022. 

Stillingen forventes tiltrådt senest den 1. april 2022. Løn og ansættelsesvilkår aftales med den 

forhandlingsberettigede organisation.  

Yderligere oplysninger vedrørende stillingerne kan fås ved henvendelse til konstitueret tilsynschef 

Kristina Vang Jensen, tlf. 9133 3204. 

Du kan læse mere om Socialtilsyn Hovedstaden på vores hjemmeside: https://socialtilsyn.frede-

riksberg.dk/ 

https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/socialtilsyn

