
Allerød Kommune

Til Ankestyrelsen 

Udtalelse fra Allerød Kommune vedr. samarbejde med anden aktør 

Byrådet i Allerød Kommune er af Ankestyrelsen blevet bedt om en udtalelse vedr. 
kommunens samarbejde med anden aktør, vedr. faglig sparring i særligt komplek-
se borgerforløb. Allerød Kommune har noteret, at anmodningen sker på bag-
grund af en henvendelse til Ankestyrelsen fra Social- og Indenrigsministeriet. 

Neden for følger Allerød Kommunes svar på de af Ankestyrelsen stillede spørgs-
mål. 

Spørgsmål
Hvilke opgaver er konsulentfirmaet, der er indgået aftale med, blevet bedt om at 
varetage?

Svar
Aftalen omhandler, at anden aktør skal foretage en juridisk, faglig og økonomisk 
gennemgang af tre sager inden for handicap og psykiatri.
Hensigten med gennemgangen er, at Allerød Kommune kan højne det faglige ni-
veau, eventuelt tilpasse serviceniveauet i overensstemmelse med gældende prak-
sis og eventuelt opnå en økonomisk besparelse. Sidstnævnte i det tilfælde, at Al-
lerød Kommune betaler for meget for en ydelse eller at serviceniveauet er sat for 
højt i forhold til det borgeren har brug for og krav på inden for lovgivningens ram-
mer. 

Spørgsmål 
Hvordan har konsulentfirmaet arbejdet med konkrete borgersager for at kunne 
komme med anbefalinger i forhold til blandt andet kvalitet og effektivisering?

Svar
Konsulentfirmaet har gennemgået sagernes akter og på den baggrund fremkom-
met med vurderinger til Allerød Kommune. 
Der er indgået databehandleraftale med konsulentvirksomheden.

Konsulentvirksomheden har deltaget ved møder mellem Allerød Kommune, bor-
gere, pårørende og botilbud. Den anden aktør har ikke ageret selvstændigt ift. 
borgeren og i forhold til sagens oplysning. 

Dato: 

Allerød Rådhus
Bjarkesvej 2
3450 Allerød
Tlf: 48 100 100
kommunen@alleroed.dk
www.alleroed.dk

Åbningstider
Mandag-Tirsdag 10-14
Onsdag lukket
Torsdag 10-18
Fredag lukket



Side 2

Alle afgørelser træffes alene af Allerød Kommune. 

Spørgsmål
Ankestyrelsen ønsker oplyst antallet af sager, hvor en borgers allerede bevilgede 
hjælp/støtte/tilbud mv. efter servicelovens regler er blevet ændret efter konsu-
lentfirmaets gennemgang. 

Svar
Allerød Kommune har ikke pt. foretaget ændringer i bevillinger, hjælp, støtte eller 
tilbud efter gennemgangen af de tre sager. 

Spørgsmål
Har kommunen efterfølgende konstateret, at der er truffet urigtige afgørelser ef-
ter konsulentfirmaets gennemgang af de enkelte sager, herunder hvorvidt kom-
munen i så fald har rettet op på fejlene i disse afgørelser?

Svar
Det er Allerød Kommune selv der træffer alle afgørelser, og der er ikke konstate-
ret urigtige afgørelser i de tre sager. 

Spørgsmål 
Hvilket beløb har kommunen ved kontraktens indgåelse budgetteret med at beta-
le konsulentfirmaet, og hvilket beløb har kommunen betalt konsulentfirmaet på 
nuværende tidspunkt? Hvis det er muligt, bedes kommunen oplyse, hvad kommu-
nen forventer, at den samlede udgift til konsulentfirmaet bliver. 

Svar 
Der er ikke budgetteret særskilt med en udgift til denne konsulentydelse. Konsu-
lentvirksomheden har ikke modtaget betaling for deres arbejde og kommunen 
forventer ikke at der blive tale om en udgift til konsulentvirksomheden. 

Spørgsmål 
Er der indgået aftale med konsulentfirmaet om betaling efter ”no cure no pay”-
princippet? I så fald bedes om en nærmere redegørelse for kriterierne for betalin-
gen. 

Svar
Allerød Kommune har indgået aftale ud fra No cure – No pay princippet. 
Følgende er hovedtrækkene i den indgåede aftale:  

- Den anden aktørs ydelse består af en juridisk, faglig og økonomisk gen-
nemgang af 3 sager. 

- Den anden aktør forpligtes til at gøre opmærksom på, hvilke særlige 
faglige kompetencer en konkret sag med fordel kan kvalificeres af. 

- Allerød Kommune er indforstået med, at den anden aktør ikke kan give 
garanti for, at der kan opnås en økonomisk besparelse i de udvalgte 
sager. 

- Den anden aktør fremsender hver måned en oversigt til Allerød Kom-
mune over det samlede antal anvendte timer i den forgangne måned, 
samt kørselsudgifter. Den anden aktørs eventuelle honorar i tilfælde af 
at der findes en økonomisk besparelser, beregnes herefter i givet fald 



Side 3

på baggrund af medgået tid til en timepris på 1.500 kr. (ekskl. moms). 
Kørsel faktureres særskilt efter statens takster. 

- Allerød Kommune er ikke forpligtet til at følge den anden aktørs anbe-
falinger.  

Allerød Kommunes udgangspunkt for samarbejdet med den anden aktør er ikke 
at gennemføre serviceforringelser, men er derimod igangsat med udgangspunkt i 
Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi. Effektiviseringer defineres i Allerød 
Kommune som en omlægning af service, der ikke stiller borgeren dårligere, men 
gerne bedre, og som koster færre penge. Effektiviseringer kan fx være omlægning 
af et borgerrettet tilbud, der ikke fjerner selve tilbuddet, men ændrer det i et for 
kommunen besparende perspektiv.
Udgangspunktet er derud over, at kommunen i disse særligt komplekse og særligt 
dyre enkeltsager får en ekstern vurdering forud for en opfølgning og eventuelt ny 
afgørelse. 

Spørgsmål

Ankestyrelsen skal i den forbindelse også bede byrådet oplyse, om der har været 
sager, hvor konsulentfirmaet både har givet rådgivning og selv tilbudt at overtage 
indsatsen for borgeren i den konkrete sag.

Svar

Der har ikke været sager, hvor konsulentfirmaet har givet rådgivning og selv til-
bud at overtage indsatsen for borgeren i den konkrete sag. 

Som bilag til denne udtalelse er vedlagt de ønskede tre konkrete sager samt 
skriftligt materiale mellem Allerød Kommune og den anden aktør. Kontrakten 
mellem Allerød Kommune og den anden aktør er ligeledes vedlagt. 


