
Ankestyrelsen, Tilsynet

Besvarelse af spørgsmål fra Ankestyrelsen

Ankestyrelsen har i brev af 9. juli 2020 anmodet Byrådet i Nyborg Kommune om besva-
relse af en række spørgsmål vedr. kommunens brug af private konsulenter på det soci-
ale område. 
Byrådet har på møde 15. september 2020 godkendt besvarelsen af disse spørgsmål:

I forhold til kontrakten
1. Ankestyrelsen beder byrådet om at oplyse, om ovenstående giver anledning til, at 
kommunen ophører med sådan anvendelse af konsulentbistand, i det omfang selve 
kontrakten ikke allerede af andre grunde er ophørt.
Nyborg Kommune har ikke længere kontrakt med konsulentfirmaet Brorson Consult. 

I forhold til de konkrete afgørelser

2. Ankestyrelsen skal i den forbindelse bede byrådet oplyse, i hvor mange sager der er 
truffet afgørelse på baggrund af sagsforberedelse med private konsulenter, der er af-
lønnet efter no-cure-no-pay princippet.

Nyborg Kommune har ikke anvendt konsulentfirmaet til sagsforberedelse.

3. Vi skal endvidere bede kommunen oplyse, hvor mange af disse afgørelser, kommu-
nen har genoptaget, samt hvor mange af afgørelserne, kommunen har vurderet, er 
ugyldige samt udfaldet af sagen i de sager, hvor kommunen har vurderet, at den oprin-
delige afgørelse er ugyldig.

Nyborg Kommune har genoptaget fire borgersager, hvoraf kun én sag er blevet genfor-
handlet med assistance fra konsulentfirmaet. Denne ene forhandling har betydet, at 
kontrakten er blevet ændret. Sagen har ikke været vurderet ugyldig. Afgørelseskompe-
tencen har ligget hos Nyborg Kommune, ikke hos konsulentfirmaet. 

4. Vi beder om, at kommunen gør Ankestyrelsen opmærksom på, hvis Ankestyrelsen 
som seneste myndighed har truffet afgørelse i sagerne. Ankestyrelsen vil herefter vur-
dere, om der er anledning til at genoptage de pågældende sager.

Ankestyrelsen har ikke truffet afgørelse i disse sager. 
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Kommunens ansvar for at sikre sig oplysning om sager, hvor borger får for lav en 
ydelse

5. I det omfang konsulentfirmaet har gennemgået sager, der ikke har resulteret i en ny 
afgørelse over for borger, skal Ankestyrelsen derfor også bede kommunen om at op-
lyse, hvordan kommunen vil sikre sig, at borger i disse sager ikke bliver stillet dårligere 
som følge af, at disse er indgået i konsulentfirmaets gennemgang.

De sager, hvor konsulentfirmaet har gennemgået sagerne uden at der er truffet ny afgørelse, 
har ikke medført, at borgerne er blevet stillet dårligere. Borgerne modtager den hidtidige ydelse 
på deres botilbud. 

Nyborg Byråd ser frem til en positiv tilbagemelding på vores svar. 

Med venlig hilsen

Kenneth Muhs
borgmester

Lars Svenningsen
kommunaldirektør
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