Om oss
Fylkesmannen er statens representant i fylkene. Gjennom tilsyn, veiledning og dialog følger vi opp Stortingets og regjeringens vedtak, mål og
retningslinjer for fylket. En sentral oppgave er å ivareta rettsikkerheten til innbyggerne og være klageinstans for kommunale vedtak.
Fylkesmannen utfører i tillegg forvaltningsoppgaver for departementene innenfor miljøvern, landbruk, utdanning, helse, beredskap
og sosial- og familierett.
Fylkesmannen i Oslo og Viken ble etablert 01.01.2019, med hovedsete i Moss. Embetet har tilsammen ca. 530 ansatte, fordelt på 7 avdelinger
og 3 staber. Avdelingene er organisert i ulike seksjoner, som kan ha kontorplassering i Moss, Oslo og/eller Drammen.

Vi søker jurister til Vergemålsavdelingen
Om stillingen
Vergemålsavdelingen har 66 ansatte og er organisert med en avdelingsdirektør og fire seksjonssjefer. Avdelingen har hovedsete i Oslo, med to
seksjoner, i tillegg har avdelingen en seksjon i Drammen og en i Moss.
Vergemålsavdelingen er lokal vergemålsmyndighet i Oslo og Viken. Avdelingens hovedoppdrag er overordnet ansvar for forvaltning av midler til
personer under vergemål, oppnevne verger og representanter, administrere løpende vergemål, samt rekruttere, lære opp og føre tilsyn med
verger og representanter. Som førstelinjetjeneste har avdelingen også ansvar for å veilede publikum om vergemålsordningen og de private
alternativene til vergemål. Fylkesmannen i Oslo og Viken er tillagt nasjonalt ansvar for enkelte oppgaver tilknyttet utlendingslovens ordning med
representanter for enslige mindreårige asylsøkere. For mer informasjon om vergemålsordningen, se våre nettsider eller www.vergemal.no
Det er ledig faste stillinger som jurist i seksjon vergemål mindreårige og seksjon vergemål voksne, med kontorsted i Oslo. I tillegg kan det bli
aktuelt å ansette personer i 6-måneders engasjement, også disse med kontorsted Oslo.

Arbeidsoppgaver
Stillingene kan bli tillagt arbeidsoppgaver innenfor hele avdelingens ansvarsområde. I seksjon mindreårige er oppgavene blant annet knyttet til
etablering av vergemål/representantordning for mindreårige, saksbehandling i løpende vergemål, oppnevning av midlertidig verge for
mindreårige i straffesaker mv. Seksjon vergemål voksen har ansvar for et bredt spekter av oppgaver knyttet til vergemål for voksne, oppfølging
av verger mv.

Kvalifikasjonskrav
For stillingene kreves juridisk embetseksamen/mastergrad i rettsvitenskap
Det er ønskelig med kompetanse eller erfaring fra vergemålsfeltet
Annen arbeidserfaring, fortrinnsvis fra offentlig sektor, kan også vurderes som relevant. Særlig aktuelt er erfaring fra utledningsfeltet,
barnerett og barnevernrett.
God vurderingsevne og rolleforståelse
God skriftlig og muntlig framstillingsevne
God kompetanse i bruk av ulike dataverktøy
Gode samarbeidsevner og effektiv arbeidsform
Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.
Nyutdannende jurister er velkommen til å søke på eventuelle ledige engasjement.

Vi kan tilby
Spennende oppgaver i utviklingen av et nytt embete. Du får jobbe sammen med dyktige kollegaer i et tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø.
Vi kan tilby en arbeidsplass med sentral beliggenhet i Oslo sentrum, gode velferdsordninger og fleksibel arbeidstid.
Stillingen lønnes som rådgiver i lønnsspennet kr. 480 000,- til 530 000,-, avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. Høyere
lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte søkere. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder. Det må
fremgå av søknaden om du søker fast stilling eller engasjement.

Har du spørsmål?
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Ønsker du nærmere informasjon om stillingene, ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør Eldbjørg Sande tlf. 22 00 35 80/905 86 957,
seksjonssjef vergemål voksne Trine Linge tlf. 22 00 37 67 eller seksjonssjef mindreårige Mona Choon Rasmussen tlf. 22 00 37 28.
Fylkesmann er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn,
funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, gjøres
oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til registreringsformål ifm regjeringens inkluderingsdugnad. Embetet er IA-virksomhet
(inkluderende Arbeidsliv).

Søknadsfrist
Søknadsfrist: 21.06.2019
Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.
Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om de har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten: jfr. Offentleglova §25. De det gjelder vil
i så fall bli varslet før søkerliste settes opp.
Jobbnorge-ID: 171590, Søknadsfrist: Søknadsfristen er gått ut
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