
 

 

Job- og personprofil – udviklingskonsulent i Socialtilsyn Hovedstaden 

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 op-gaven med at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med 

tilbuddene. 

Socialtilsyn Hovedstaden 

Socialtilsyn Hovedstaden er politisk og organisatorisk forankret i Frederiksberg Kom-

mune og etableret i 2014 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 sociale døgn- og behandlingstilbud på det specialiserede socialområde. Socialtil-

syn Hovedstaden fører således tilsyn med alle sociale tilbud og plejefamilier, der geo-

grafisk er beliggende i Region Hovedstaden (undtagen egen kommune) samt Holbæk 

Kommune, idet de er også er en tilsynskommune. Det er således både private, kom-

munale, regionale og statslige tilbud, der føres tilsyn med og behandles ansøgninger 

om godkendelse fra. 

Socialtilsyn Hovedstaden har til huse på Frederiksberg Rådhus i lyse lokaler i Parterre. 

Organisatorisk er Socialtilsyn Hovedstaden opdelt i en stab og tre sektioner, henholds-

vis opdelt i Børne- og Ungeområdet, Voksenområdet samt Plejefamilieområdet. I de tre 

sektioner er der ansat tilsynskonsulenter, som planlægger tilsyn, tager på tilsynsbesøg, 

afholder dialogmøder med tilbuddene, samt træffer afgørelse om eventuelle sanktioner 

eller nye godkendelser. Staben understøtter til-synsopgaven og huser jurister, økono-

mer, kontorfuldmægtige samt én kommunikations- og udviklingskonsulent. 

Tilsynets mission 

Er man ansat i Socialtilsyn Hovedstaden, brænder man for at gøre en forskel på den 

lange bane for samfundets udsatte borgere. Vores mission lyder: 

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

plejefamilier” 

Vi sætter borgeren i centrum og lægger vægt på, at tilbuddene og plejefamilierne ople-

ver, at tilsynet indgår i konstruktive dialoger med dem og om forholdene i de enkelte 

tilbud.  



 

Det betyder bl.a., at Socialtilsyn Hovedstaden peger på udviklingsmuligheder i sociale 

tilbud og plejefamilier, for på den måde at bidrage til kvalitet og trivsel for borgerne. 

Desuden fører vi tilsyn med, at borgerne behandles med ordentlighed og mødes med 

respekt og anerkendelse, samt at offentlig midler anvendes efter hensigten. 

Socialtilsyn Hovedstaden lægger vægt på at løse opgaven med høj kvalitet og har så-

ledes et højt ambitionsniveau. Vi arbejder ofte i et højt tempo, men altid med godt humør 

og en positiv indstilling til opgaveløsningen. 

Du kan læse mere om Socialtilsyn Hovedstadens administrative organisation, mission, 

vision og virke i øvrigt på vores hjemmeside https://socialtilsyn.frederiksberg.dk/  

Kort om Frederiksberg Kommune 

Socialtilsyn Hovedstaden er som nævnt organisatorisk forankret i Frederiksberg Kom-

mune. Organisatorisk er kommunens administration opdelt i fire hovedområder med 

hver deres direktør, hvor Socialtilsyn Hovedstaden er organisatorisk placeret som en 

afdeling i Børne- og ungeområdet. Du kan læse mere om kommunen og den admini-

strative organisation på Frederiksberg Kommunes hjemmeside https://www.frederiks-

berg.dk/   

Opgaven for udviklingskonsulenten 

Socialtilsynet fører tilsyn med de forhold, hvorunder børn, unge og voksne med særlige 

behov bor og får støtte. Det er en fælles opgave, vi alle er med til at løse, hvor du som 

udviklingskonsulent får stor indflydelse på dine kollegers arbejde, både tilsynskonsu-

lenternes men også den øvrige ledelse og stabs. 

Du vil indgå i et tæt samarbejde med tilsynschefen og den øvrige ledelse, idet din op-

gaveløsning vil have berøringsflade med deres arbejde, og du vil skulle løse mange 

opgaver for og sammen med dem. 

Hovedopgaver for udviklingskonsulenten 

Udvikling af vores tilsynspraksis 

Du skal hjælpe os med at gøre vores tilsynspraksis endnu bedre ved at pege på udvik-

lingspotentialer på baggrund af blandt andet ekstern audit, intern audit og egne obser-

vationer. Det skal du gøre ved at tilrettelægge intern undervisning og temadage og ud-

vikle vejledninger og koncepter, der er let tilgængelige for vores tilsynskonsulenter. Vi 

er en travl virksomhed, og i hverdagen har tilsynskonsulenterne deres primære fokus 

på selve det at komme på besøg i tilbuddene og udarbejde tilsynsrapporter. I en travl 

hverdag skal du hjælpe med at gøre intern og ekstern viden mere levende og relevant 

for vores tilsynskonsulenter.  

https://www.frederiksberg.dk/
https://www.frederiksberg.dk/


 

Arbejdet med at udvikle vores tilsynspraksis involverer også, at du skal være tovholder 

for vores netværk for evaluering og viden. Det er en intern gruppe, vi har oprettet med 

henblik på at udbrede viden på tværs i organisationen. I regi af denne gruppe skal du 

være med til at facilitere nye vidensundersøgelser og omsætte denne viden på tværs i 

organisationen.   

Implementering og udvikling af vores it-system, tilsyn.dk  

Du bliver også superbruger i vores it-system, tilsyn.dk. Tilsyn.dk bruges af konsulen-

terne til at udarbejde tilsynsrapporter på baggrund af vores tilsynsbesøg. Systemet er 

relativt nyt, og derfor skal du være med til at sikre, at der bliver afviklet løbende kur-

susvirksomhed i funktioner i systemet, så tilsynskonsulenterne får en god oplevelse 

med systemet. I den forbindelse skal du også være med til løbende at evaluere bru-

geroplevelsen af systemet og modtage eventuelle input til udvikling og forbedring af 

systemet.  

Andre opgaver  

Af andre opgaver kan f.eks. nævnes arbejdet med at være redaktør på vores intranet-

side. Du skal stå for at ajourføre og udvikle det materiale, der er på siden på en måde, 

så det er relevant og let tilgængeligt i tilsynskonsulenternes arbejde.  

Du kommer også til at bistå arbejdet med at vedligeholde og udarbejde vejledningsma-

teriale og ansøgningsskemaer på vores eksterne hjemmeside. Her skal du f.eks. hjælpe 

med at lave flyers om socialtilsynet til nye plejefamilier og andre eller at opdatere an-

søgningsskemaer, når der komme nye lovgivning.  

Jobbet indeholder generelt mange forskelligartede opgaver. Da der er tale om en ny-

oprettet stilling, kommer du til at præge indholdet i og løsningen af opgaverne med 

udgangspunkt i dine kompetencer. Du får gode kollegaer i Socialtilsyn Hovedstaden, 

som står parate til at sparre og hjælpe. Du får også en ledelse, som forventer, at du 

påtager dig et stort ansvar og selvstændighed i opgaveløsningen, men ligeledes giver 

dig indflydelse på dine opgaver og inddrager dig i beslutningsprocesser.  

Personlige kompetencer 

Som udviklingskonsulent skal du have gode samarbejdsevner, have en positiv indstil-

ling til arbejdet (også når systemerne ikke virker) og lyst til at kaste dig ud i nye opgaver 

og selvstændigt løse dem.  

Det er ligeledes vigtigt, at du er optaget af at opsøge ny viden og evner at se, hvor der 

er huller i praksis. Du skal turde stille spørgsmål og sige det højt, når du opdager om-

råder, der kalder på udvikling.  



 

Det er også vigtigt, at du har gennemslagskraft og naturlig autoritet. Vores tilsynskon-

sulenter er generelt meget selvkørende, og det er vigtigt, at du formår at træde i karak-

ter, når du f.eks. underviser dem.  

Desuden skal du kunne håndtere at have mange bolde i luften og være proces- og 

resultatorienteret.  

Faglige kompetencer 

Erfaring med projektledelse eller lignende blive vægtet højt. Ligeledes er det nødven-

digt, at du mestrer skriftlig formidling i et meget forståeligt sprog og på et højt niveau. 

Det er ikke et krav, at du har viden om det specialiserede socialområde eller socialtil-

synet. En stor dele af dit arbejde handler dog om at udvikle tilsynsopgaven. Derfor er 

det vigtigt, at du hurtigt kan sætte dig ind i området og tilsynsopgaven, samt de ambiti-

oner ledelsen i Socialtilsyn Hovedstaden har for fremtiden.  

Som superbruger i tilsyn.dk skal du sætte dig ind i de udfordringer, tilsynskonsulenterne 

kan have med it-systemet og forstå at omsætte disse udfordringer til konkrete udvik-

lingsønsker eller kursusbehov. Det er vigtigt, at du formår at oversætte systemet til for-

ståeligt sprog. Tilsynskonsulenterne har brug for at vide, hvordan systemet virker, f.eks. 

når der kommer nye funktioner, og hvordan det påvirker deres arbejde, så formidlingen 

er vigtig.  

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

Socialtilsyn Hovedstadens hjemmeside http://socialtilsyn.frederiksberg.dk  
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