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Job- og Personprofil for økonomikonsulenter til Socialtilsyn Hovedstaden 

Opgaven for økonomiske konsulenter 

Socialtilsyn Hovedstaden søger to økonomiske konsulenter, der i et tæt samspil med Socialtilsyn 

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

Socialtilsyn Hovedstaden kan gennemføre det driftsorienterede økonomiske tilsyn for tilbud under lov om 

socialtilsyn. 

Tilsynsopgaven spænder bredt inden for tilsyn med tilbuddenes økonomi, idet vi jf. lov om socialtilsyn skal 

påse, godkende og kontrollere, at økonomien i tilbuddene er bæredygtig, gennemskuelig for socialtilsyn og 

visiterende kommuner samt forholde os til sammenhængen mellem pris og kvalitet. Derfor er der hos os et 

stort tværfagligt samarbejde, og som økonomisk konsulent vil det være nødvendigt at kunne beherske mange 

bolde i luften på én gang og være i stand til at opsøge ny viden inden for en række emner såsom 

årsregnskabsloven, selskabsloven, fondsloven, offentligheds-, forvaltnings- og retssikkerhedsloven,  

bekendtgørelse om revision af private tilbuds regnskaber, ”Budget og regnskabssystem for kommuner og 

regioner”, Takstfinansieringsbekendtgørelsen samt Rammeaftale for Region Hovedstaden. 

Arbejdsopgaverne vil blandt andet bestå af: 

 At føre økonomiske tilsyn med private og offentlige botilbud, herunder: 

 At godkende budgetter og sikre at tilbuddenes økonomi viser et fornuftigt forhold mellem pris og 

kvalitet, bæredygtighed og gennemsigtighed  

 At gennemgå årsregnskaber og påse, at årsrapporten afspejler virksomhedens/tilbuddets status og 

opfylder kravene til god regnskabsskik, samt at revisor har opfyldt kravene til god revisionsskik og god 

offentlig revisionsskik 

 Økonomisk tilsyn i forbindelse med ny-godkendelse af tilbud 

 Økonomiske tilsyn i forbindelse med væsentlige ændringer i eksisterende tilbud 

 At bistå med tilsyn af plejefamiliers privatøkonomi 

 Administrativt økonomisk tilsyn med BPA virksomheder (Borgerstyret Personlig Assistance) 

 Fonds- og koncernafklaringer  

 Fondstilsyn i forhold til tilbud, hvor socialtilsynet er fondsmyndighed 

 Dialogmøder med eksterne aktører 

 Benchmarking 

 Netværksarbejde på tværs af de 5 tilsyn 

 At bidrage med høringssvar til ny lovgivning og bekendtgørelser eller ændringer i eksisterende 

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

uddannet socialpædagoger og socialrådgivere samt et tæt samarbejde med sektionslederne. Opgaverne med 

BPA, fonds-/koncernafklaringer og fondstilsynet vil desuden foregå i et tæt samarbejde med juristerne i staben.  

Personlige kompetencer: 

 Udadvendt og selvstændigt drive 

 Systematisk og struktureret 

 Brænder for at gøre en forskel og tillærer dig hurtigt specialistviden 

 Er målrettet, analytisk og har let ved at gribe en udfordrende opgave 

 Trives i et dialogorienteret miljø og tilgår opgaver og kollegaer med et smil i pressede perioder 

 Har gode samarbejdsevner og evner et tæt samarbejde med andre i hverdagen 

Faglige kompetencer: 

Erfaring med myndighedsopgaver og det specialiserede socialområde vil blive vægtet højt. Vi søger som sagt 

to personer og gerne med forskellige fagprofiler, der kan supplere hinanden.  



Økonomisk konsulent med revisorbaggrund, her forventer vi, at: 

 Du har en relevant uddannelse f.eks. HD-R / HD-1+2 eller lignende med praktisk og års erfaring som 
revisor, eller at du er uddannet cand.merc.aud. 

 Du har specialiseret viden og erfaring inden for økonomi og budget herunder viden om årsregnskab 
og revision af private og offentlige regnskaber, erfaring i forhold til god regnskabsskik, god offentlig 
regnskabsskik og forvaltningsrevision med afsæt i årsregnskabsloven, selskabsloven og ”Budget og 
regnskabssystem for kommuner og regioner”.  

 

Økonomisk konsulent med regnskabsbaggrund, her forventer vi, at: 

 Du har en relevant uddannelse, f.eks. HA i erhvervsøkonomi eller diplomuddannelse i økonomi og 

regnskab, kontoruddannelse med erfaring inden for budget og regnskab, eller anden relevant 

uddannelse, og har praktisk erfaring med økonomi og regnskab 

 Du har faglig viden og erfaring inden for en bred vifte af økonomiopgaver særligt i forhold at kunne 

analysere budgetter og regnskaber 

 Du hurtigt kan tilegne dig mere specialiseret viden i forhold til det økonomiske tilsyn, som socialtilsynet 

udfører 

 

Generelt for begge stillinger gælder, at personerne: 

 Kan lide at holde sig ajour med sit område og er opdateret inden for fagrelevant lovstof 

 Har en naturlig interesse i de snitflader, der er mellem økonomi og jura 

 Har flair for at formidle og kommunikere med kollegaer med anden faglig baggrund end egen, både i 

skrift og tale 

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 og offentlige 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 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 Ungeinstitutioner, 

Plejefamilier, Voksenhandicap samt Voksenpsykiatri- og misbrug. 

Socialtilsyn Hovedstadens 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 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 dygtige og med et positiv og energifyldt, åbent og dialogbaseret 

samarbejde om at udvikle Socialtilsyn Hovedstaden med udgangspunkt i vores mission og vision. Den 

ledelsesmæssige tilgang er åben, anerkendende og tillidsbaseret. 

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 organisatorisk forankret i Frederiksberg Kommune. Administrationen for 

Frederiksberg Kommune holder til på Frederiksberg Rådhus, Smallegade 1. 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 https://www.frederiksberg.dk/kommunen  

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

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

Vi tilbyder: 

Et spændende arbejdsmiljø, hvor du skal være med til at løfte mange alsidige økonomiopgaver i din funktion 

som økonomikonsulent i en offentlig myndighed. Der vil være mulighed for indflydelse på tilrettelæggelsen af 

arbejdet og mulighed for at påvirke udviklingen af økonomifunktionen. I forbindelse med opstart vil der blive 

udarbejdet et introforløb for de nyansatte, der skal sikre en god introduktion til arbejdsopgaverne og måden vi 

arbejder på i Socialtilsyn Hovedstaden. 

Løn og ansættelsesvilkår aftales med den forhandlingsberettigede organisation efter principperne om lokal 

løndannelse og efter gældende overenskomst. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Vi har desuden flekstid. 

Kort om det praktiske  

Ansøgningsfristen er den 14. juni 2019 kl. 12.00. Vi forventer at udvælge ansøgere d. 17. juni. 

Ansættelsessamtalerne vil blive afholdt henholdsvis den 19. og 21. juni 2019. Ansøgere, der har været til 

samtale, får besked om resultatet af samtalen efter den 21. juni 2019. Stillingerne er til besættelse den 1. 

september 2019. 

For yderligere oplysninger om stillingen kan du kontakte tilsynschef Mie Andresen på telefon 91333201 eller 

chefkonsulent Elsebeth Kristensen på telefon 91333269. 
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