
 

Job - og Personprofil – Tilsynskonsulent Socialtilsyn Hovedstaden 

 
Kort om formålet med Lov om Socialtilsyn 

Formålet med lov om social tilsyn 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 døgntilbud og 

plejefamilier, der geografisk er beliggende i Region Hovedstaden, undtagen Frederiksberg 

Kommune. Derudover har tilsynet ansvaret 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 nyansøgninger fra. 

 
For at sikre ensartethed med tilsynsopgaven, er der et tæt samarbejde mellem de fem socialtilsyn, 

og Socialstyrelsen. Socialtilsyn Hovedstaden har til huse på Frederiksberg Rådhus i helt 

nyindrettede 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 Ungeinstitutioner, Plejefamilier, 

Voksenhandicap samt Voksenpsykiatri- og misbrug. 

 
 

Socialtilsyn Hovedstaden er i gang med at opbygge en helt ny organisation med en ny mission og 

vision, som har både et kontrolperspektiv og et kvalitetsudviklingsperspektiv. 

 
 

Socialtilsyn Hovedstadens vision er: 
 

Det handler om mennesket 

- Socialtilsyn højner kvaliteten i sociale tilbud og plejefamilier 



Mission: 

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

og systematisk tilsyn med plejefamilier og tilbud. 

Vores mission har to perspektiver; et udviklingsperspektiv og et kontrolperspektiv: 
 

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 offentlig midler anvendes efter hensigten og at der er transparens i 

økonomien 

 
Du vil blive mødt med kolleger, der er fagligt meget dygtige og har et positivt og energifyldt 

samarbejde om at udvikle Socialtilsyn Hovedstaden med udgangspunkt i mission og vision. Du kan 

læse mere om Socialtilsyn Hovedstadens administrative organisation, mission, vision og virke i 

øvrigt på http://socialtilsyn.frederiksberg.dk 

 

Kort om Frederiksberg Kommune 

Socialtilsyn Hovedstaden er som nævnt organisatorisk forankret i Frederiksberg Kommune. 

Administrationen for Frederiksberg Kommune holder til på Frederiksberg Rådhus, Smallegade 1, 

2000 Frederiksberg. Organisatorisk er administrationen opdelt i fire hovedområder med hver 

deres direktør. Socialtilsyn Hovedstaden er organisatorisk placeret som en afdeling i Børne- og 

ungeområdet, hvor Inger Andersen er direktør. Du kan læse mere om kommunen og den 

administrative organisation på www.frederiksberg.dk/om-kommunen 

 

Opgaven for Tilsynskonsulent 

Tilsynskonsulenterne skal føre tilsyn med de forhold, hvorunder børn, unge og voksne med særlige 

behov bor og får støtte i. Det betyder, at du som tilsynskonsulent har en myndighedsrolle i forhold 

til institutionen/plejefamilien, hvor barnet/den unge/den voksne opholder sig. Samtidig med 

udøvelsen af myndighedsrollen skal du være i dialog med institutionen/plejefamilien om de 

forhold, der er på institutionen/i plejefamilien, også forhold der er problematiske og konfliktfyldte. 

Således skal myndighedsrollen udøves på en respektfuld måde, hvor institution/plejefamilie føler 

http://socialtilsyn.frederiksberg.dk/
http://www.frederiksberg.dk/om-kommunen


sig hørt og inddraget, men hvor du som myndighedsperson ikke tøver med at påpege 

problematiske forhold. Opgaven for tilsynskonsulenterne kan opsummeres i følgende: 

 
At føre tilsyn med forholdene i tilbud omfattet af socialtilsyn ud fra de 7 kvalitetstemaer i 

kvalitetsmodellen (se Lov om Socialtilsyn) 

 
 At vurdere, hvilken kvalitet tilbuddet har ift. hvert af de syv temaer 

 At træffe en afgørelse om den samlede kvalitet i tilbuddet 

 At vurdere, hvorvidt et tilbud kan godkendes 

 At vurdere, hvorvidt et tilbud skal under skærpet tilsyn fordi forholdene er så alvorlige, at 

tilbuddet er i risiko for at miste sin godkendelse 

 At vurdere, hvorvidt et tilbud skal have et påbud 

 At skrive afgørelser om påbud, skærpet tilsyn, og fratagelse af godkendelse, som er 

lovmedholdelige og som er fagligt velbegrundede 

 At vurdere magtanvendelsesindberetninger 

 At vurdere tilbuddets økonomiske bæredygtighed 

 At vurdere sammenhæng mellem pris og kvalitet på et tilbud 

 At vurdere karakteren af anonyme underretninger og klager i bl.a. whistleblowerordningen 

 
Det kræver således mange kompetencer at skulle agere som tilsynskonsulent. I det følgende 

uddybes, hvilke faglige og personlige kvalifikationer som Socialtilsynet Hovedstaden vægter. 

 
Personlige kompetencer: 

Som tilsynskonsulent skal du have gode samarbejdsevner, have en positiv indstilling til arbejdet, 

godt humør og en positiv livsindstilling samt lyst til at prøve kræfter med en helt ny opgave. 

Socialtilsynet er en ny konstruktion, hvorfor der stadig er en del forhold, der er uafklarede. Af 

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

særligt fremhæves: 

 
 Udadvendt og dialogorienteret 

 Godt menneskekundskab 

 Robusthed 

 Selvstændighed 



 Systematisk og struktureret 

 Effektiv 

 Ikke bange for at gå nye veje 

 Evne og vilje til at lære nyt og lære fra sig 

 
Faglige kompetencer 

Tilsynserfaring og høj faglighed inden for det specialiserede socialområde vil blive vægtet højt. 

Men høj faglighed bør samtidig ledsages af evnen til at kunne formidle den høje faglighed og 

skriftligt at kunne argumentere for faglige vurderinger. Da hovedopgaven i socialtilsynet er at 

agere myndighed i administrationen af Lov om Socialtilsyn, vil erfaring med myndighedsrollen 

være en fordel. De faglige kompetencer, der søges, kan opsummeres med følgende: 

 
 Godt kendskab til og erfaring med det specialiserede socialområde 

 Gode formidlingsevner både mundtligt og skriftligt 

 Gode analytiske evner 

 Kunne gennemskue et budget (som Tilsynskonsulent skal du indgå i en vurdering af, 

hvorvidt tilbuddets økonomi hænger sammen og hvorvidt tilbuddets takst svarer til dets 

indhold og kvalitet) 

 Kunne påtage sig myndighedsrollen 

 Kunne indgå i dialog med tilbud om faglige spørgsmål og forhold 

 Flair for it Viden og overblik over forskellige socialfaglige og pædagogiske retninger og 

metoder indenfor den sektion du i udgangspunktet søger indenfor. 

 Evnen til at koble teori med praksis, dvs. kunne analysere praksis og sammenholde denne 

med tilbuddets målgrupper, metoder og ydelsesgrundlag. 

 
Du kan læse mere om Lov om Socialtilsyn, kvalitetsmodellen og socialtilsynsopgaven på 

Socialstyrelsens hjemmeside. 

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

