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Beslutning: Høring om mulig tilsynssag
Sagsnr. i ESDH:
20/1001
Beslutningskompetence: Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv
Beslutningstema
Udvalget skal anbefale overfor Økonomiudvalget og byrådet at godkende udkast til høringssvar til
Ankestyrelsen i forbindelse med mulig tilsynssag.
Sagsfremstilling
Social- og Indenrigsministeriet har bedt Ankestyrelsen undersøge lovligheden af kommuners
anvendelse af konsulenter indenfor det sociale område. Social- og Indenrigsministeriet er blevet
gjort opmærksom på, at flere kommuner har indgået aftaler med private konsulentfirmaer, der bl.a.
tilbyder kommuner at gennemgå sager inden for det sociale område med henblik på at komme med
anbefalinger om ændringer i den bistand og støtte, som kommunerne aktuelt yder borgere indenfor
det sociale område.
Furesø Kommune har den 20. december og 9. januar modtaget brev fra Ankestyrelsen, hvori de
beder Furesø Byråd om en udtalelse på baggrund af henvendelsen fra Social- og
Indenrigsministeriet. Udtalelsen skal bruges til at vurdere, om der er anledning til at rejse en
tilsynssag.
Furesø Kommune indgik 10. oktober 2019 en ” no cure no pay” aftale med Anne Brorson fra
Brorson Consult om at analysere og forhandle et antal borgersager. Denne model blev valgt, da
forvaltningen var usikker på, om der udover et socialfagligt potentiale også var et økonomisk
potentiale. Aftalen blev indgået af forvaltningen og blev ikke behandlet politisk.
Anne Brorson har en baggrund som socialrådgiver på myndighedsområdet i en kommune og har
herudover knapt 6 års erfaring som leder på et botilbud. Forud for aftalens indgåelse har Furesø
Kommune indhentet referencer fra to andre sjællandske kommuner, for at sikre sig, at Anne
Brorson forhandler med ordentlighed, med fokus på etik og ud fra en høj socialfaglig standard.
Aftalen bestod i, at Anne Brorson skulle analysere og forhandle 30 borgersager. Forvaltningen
valgte dog kun 28 sager ud til forhandling. De udvalgte sager er kendetegnet ved, at der f.eks.
bliver betalt en særtakst, at sagsbehandler har vurderet, at taksten ligger i den høje ende i forhold til
borgere med sammenlignelige funktionsnedsættelse og/eller, at det har været uigennemskueligt for
forvaltningen, hvilken indsats tilbuddet leverer til borgeren.
Anne Brorson analyserede de udvalgte 28 sager med henblik på at vurdere sammenhængen mellem
behov, indsats og takst. Denne analyse blev 18. november 2019 drøftet på et heldagsmøde mellem
Anne Brorson, områdeleder, afdelingsleder og sagsbehandlere fra forvaltningen. Forvaltningen
besluttede herefter at gå videre med 20 af disse sager.
Den 17. december blev der afholdt 3 møder med deltagelse af afdelingens tovholder på
forhandlingerne, borgerens sagsbehandler, bosted og Anne Brorson. Møderne var alene
afklaringsmøder og resulterede i, at bostedet i én af sagerne skal udarbejde en nærmere beskrivelse
af, hvilke ydelser der bliver leveret, og at sagsbehandler i de to øvrige sager skal opdatere borgerens
VUM (voksenudredning).
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Aftalen med Anne Brorson blev 19.12.2019 opsagt med henblik på at indgå en fastprisaftale,
ligesom det er besluttet, at Anne Brorson ikke fremover deltager på forhandlingsmøderne, men
alene fungerer som rådgiver før og efter forhandlingsmøderne.
Borgerne i de udvalgte sager er ikke blevet orienteret, idet forhandlingerne er en drøftelse mellem
forvaltningen og leverandørerne i forhold til sammenhængen mellem behov, indsats og takst.
Såfremt gennemgangen af de enkelte sager medfører en ændring i vurderingen af borgerens behov
eller i borgerens handleplan, vil borgeren blive inddraget i sagsbehandlingen.
Forvaltningens redegørelse til Ankestyrelsen er vedlagt som bilag.
Ankestyrelsen har bedt om kommunens redegørelse inden 1. marts. Ankestyrelsen har rettet
henvendelse til 25-30 kommune.
Økonomiske konsekvenser
Da den indgåede aftale skal genforhandles faktureres der, jf. kontrakten, for de leverede timer med
1600 kr. + moms pr. time, samt for kørsel. Brorson Consult har oplyst, at der indtil 19.12. 2020 er
anvendt 42 timer samt kørt 1185 km. Forvaltningen vurderer endvidere, at der i det fremadrettede
forhandlingsforløb er brug for rådgivning fra Anne Brorson i ca. 25 timer. Dette giver en samlet
udgift på 111.500 kr., som skal finansieres indenfor budgettet.
Borgerinddragelse
Handicaprådet blev 20. december 2019 orienteret om sagen og den blev yderligere drøftet på
Handicaprådets møde 23. januar 2020. På mødet blev Handicaprådet orienteret om, at det er den
socialfaglige indsats, der er i fokus, når forvaltningen i Furesø Kommune vurderer og forhandler
priserne på botilbud og andre ydelser med de eksterne leverandører. Handicaprådet og forvaltningen
udarbejdede på den baggrund en fælles pressemeddelelse om sagen.
Lovgrundlag
Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse kapitel VI § 48a.
Det videre forløb
Sagen vil blive forelagt Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og byrådet, at udkast til
høringssvar til Ankestyrelsen godkendes.
Beslutning i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv den 17-02-2020
Anbefalet med den bemærkning, at svar på spørgsmål 5 præciseres.
Afbud:
Berit Torm

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020
Anbefales inkl. præciseringen af svaret på spørgsmål 5.
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Beslutning i Byrådet den 26-02-2020
Godkendt.
Afbud:
Berit Torm
Egil F.
Egil F.
Egil F.
Egil F.

Bilag:
122204214
32204213
452206306
672207112
82212770
92206297

Lukket Aftale mellem Anne Brorson Consult og Furesø
Kommune
Åben
Brev fra Ankestyrelsen om høring ifm. brug af eksterne
konsulenter
Åben
Svar til Ankestyrelsen vedr. Furesø Kommunes brug af
eksterne konsulenter
Lukket VS: Vedr. kontrakttillæg
Åben
Tillæg til brev fra Ankestyrelsen om høring ifm brug af
eksterne konsulenter
Lukket Gennemgået forhandlingsliste november 2019
Åben
Fortrolighedserklæring

()

()

(6687/20)

(H)

(6686/20)

(H)

()
(7778/20)

()
(H)

()
(8214/20)

()
(H)

Åben

Kommuners brug af eksterne konsulenter.pdf
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Følgebrev til Ankestyrelsen
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