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ÅBEN DAGSORDEN 
 
Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i 
mødet. 
 
 
 
Mødetidspunkt 
28-01-2020 kl. 13:00 

Mødested 
Plejecenter Rosenhaven, Bybjergvej 11 i Skovlunde 

Deltagere 

  

Lolan Marianne Ottesen (A) formand Deltog 
Kåre Harder Olesen (V) næstformand Deltog 
Birgitte Dahl (O) medlem Deltog 
Dennis Sørensen (A) medlem Deltog 
Jack Nør (A) medlem Deltog 
Maria Lundahl Assov (A) medlem Afbud 
Thomas Fogh (Ø) suppleant Deltog 

Mette Vaaben Mortensen (direktør) fra administrationen, 
sekretær Deltog 

Eva Borg (centerchef for Social og 
Sundhed)  fra administrationen Deltog 
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Indholdsfortegnelse  

  
6. Anvendelse af konsulentbistand indenfor det voksen speciali Åbent Punkt 
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6. Anvendelse af konsulentbistand indenfor det voksen specialiserede 
område 

Sagsnummer 27.00.00-Ø54-1-20 
 
 
Indhold 
Sammendrag 
Det tidligere Center for Social og Sundhed har den 15. marts 2019 indgået en 
aftale med Brorson Consult om konsulent bistand til sagsgennemgang med 
betalingsprincippet "no cure - no pay". Center for Voksne og Sundhed 
indstiller at Social- og Sundhedsudvalget beslutter at princippet "no cure - no 
pay" ikke anvendes inden for det voksenspecialiserede område. 
 
Der forelægges en sag parellelt for Børne- og Skoleudvalget til beslutning på 
det specialiserede børne-/ungeområde. 
  
Baggrund 
Det er et politisk ønske, at der ikke anvendes betalingsprincippet "no cure - no 
pay" i konsulentaftaler, grundet de etiske overvejelser tillige med de 
økonomiske uhensigtsmæssigheder, der er i incitamentsstrukturen. 
Denne aftale var indgået, som et led i den økonomiske handleplan på det 
voksenspecialiserede område, med Brorson Consult om konsulentbistand til 
analyse og forhandling af 25 borgersager. 
  
Sagsfremstilling 
Kontrakten (se bilag), der er indgået med Brorson Consult, indeholder 
konsulent bistand i forhold til at vurdere 25 borgersager, i hver enkelt sag er 
følgende vurderet: 

� Oplysningsgrad i forhold til borgernes behov. 
� Kvalitet af opfølgningsmateriale og dokumentation modtaget fra 
leverandør. 
� Forhandlingspotentialets beskaffenhed og omfang. 
� Eventuelle mangler i sagsfremstilling, både på enkelte sager og generelt. 

I kontrakten indgår følgende betalingsaftaler: 
Der er aftalt en engangsbetaling på 10 pct. af den forhandlede besparelse, i 25 
sager i de næste 12 måneder, tillagt moms og kørsel, regnet fra den dato 
kontrakten underskrives. Hvis der ikke forhandles en årlig besparelse, betales 
kun kørsel. Altså "no cure - no pay" princippet. 
  
Den 17. december 2019 blev kontrakten opsagt og der har indtil da ikke været 
forhandlet nogen besparelse og dermed ikke afregnet efter princippet "no cure 
- no pay" princippet. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering 
Det forbrugte timeantal vil blive afregnet og indgå som udgift inden for Det 
Voksenspecialiserede Område på myndighedsrammen (50.54). 

Bilag 
1 bilag 

Beslutningen træffes af 
Social- og Sundhedsudvalget 

Indstilling 
Center for Voksne og Sundhed indstiller, at  
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1. Der inden for det voksenspecialiserede område ikke indgåes kontrakter, 
hvor betalingen er efter princippet "no cure - no pay". 

Beslutning 
Indstillingen godkendt. 
  
Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Psykiatrirådet. 

 
 
 
Bilagsfortegnelse 
1. Kontakt indgået mellem Ballerup Kommune, Social vejledning og Brorson  
 
 
 
Afbud/Fraværende 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navn Deltagelse Bemærkninger
Maria Lundahl Assov (A) Afbud 
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http://agendamanagement.balk.dk/Enclosure/GetData/40218

