
Side 1 af 3

Notat

Vedrørende: Notat vedr. mulig tilsynssag
Sagsnavn: Henvendelse fra Ankestyrelsen om høring om mulig tilsynssag om lovligheden af 
kommunens anvendelse af konsulenter på det sociale område
Sagsnummer: 27.00.00-K04-1-20
Skrevet af: Katrine Axél, sekretariatschef i Social og Arbejdsmarked
Dato: 13-01-2020
Sendes til: Byrådet

Ankestyrelsen har i brev af 20. december 2019 til byrådet bedt om en udtalelse og redegørelse til 
brug for vurdering af mulig tilsynssag vedrørende Randers Kommunes anvendelse af eksterne 
konsulenter indenfor det sociale område. Ankestyrelsen har efterfølgende den 9. januar 2020 sendt 
endnu et brev med tillæg til det første brev. Begge breve fra Ankestyrelsen er vedlagt som bilag. 

Randers Kommune har haft i alt 9 samarbejder med Brorson Consult, jf. nedenstående tabel.

Afdeling Leverance 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I alt
Økonomi og styring Aftale til fast pris om forhandling 

til socialområdet, 
kompetenceudvikling og temadage 81.490 81.490

Center for 
Handicapindsats 
myndighed 

Forhandlerkursus til 
medarbejderne i afdelingen 2.900 2.900

Center for 
Psykiatriindsats 
myndighed

Forhandlerkursus til 
medarbejderne i afdelingen 2.900 2.900

Center for 
Psykiatriindsats 
myndighed

Sparring og deltagelse i møde med 
leverandør om konkret sag 5.014 5.014

Kirkens Korshær, 
Hjørnestenen Sparring om vagtplanlægning 3.200 3.200
Kirkens Korshær, 
Hjørnestenen Sparring om vagtplanlægning 5.600 5.600
Center for Særlig 
Social Indsats, 
Blommevej Sparring om vagtplanlægning 2.903 2.903
Center for Særlig 
Social Indsats, 
Perron 4 Sparring om vagtplanlægning 2.903 2.903
Center for Særlig 
Social Indsats, 
Perron 4 Sparring om vagtplanlægning 4.800 4.800
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Som det fremgår, er der for størstedelen af samarbejderne tale om samarbejder for små beløb. Der 
foreligger derfor ikke kontrakter herpå. Dog er der modtaget et skriftligt tilbud på det første 
samarbejde (med Økonomi og styring), som blev accepteret. Tilbuddet er vedlagt som bilag.

Alle samarbejder har været i form af aftaler om fast pris eller timepris. Der har ikke været nogen 
aftaler om ”no cure - no pay”.

To af samarbejderne med Brorson Consult har omhandlet konkrete personsager på socialområdet. 
Disse to samarbejder er markeret med orange i tabellen ovenfor.

Ad det første samarbejde (med Økonomi og styring):

Det fremgår af Brorson Consults tilbud på dette samarbejde, at dette samarbejder ud over temadage 
og kompetenceudviklingsforløb omfatter ”forhandling på udvalgte og/eller akutte sager indenfor 
voksen handicap-, børne handicap- og psykiatriområdet. Der afsættes i alt 80 timer til forhandling.” 

Samarbejdet blev etableret i starten af januar 2018 efter, at Anne Brorson, som havde været ansat 
som medarbejder i Social og Arbejdsmarked, havde opsagt sin stillingen som forhandler med 
fratræden med udgangen af 2017. 

Samarbejdet i forhold til forhandling skulle sikre, at myndighedsmedarbejderne på socialområdet 
fortsat kunne få sparring i forbindelse med køb af tilbud til borgere på socialområdet frem til, at der 
blev ansat en ny medarbejder i stedet for Anne Brorson.

De opgaver Brorson Consult har leveret under dette samarbejde har derfor bestået i sparring til 
medarbejderne i forhold til gennemgang af tilbud og kontrakter fra eksterne leverandører, dels med 
henblik på at sikre, at tilbuddets faglighed matcher den pågældende borgers behov, og dels for at 
sikre, at den foreslåede takst og pris hænger sammen med borgerens behov, samt bistand til 
medarbejderne i forbindelse med eventuel forhandling med leverandører. Den endelige beslutning 
om køb af tilbud er blevet truffet af centerlederen. 

Ad det andet samarbejde (med Center for Psykiatriindsats myndighed):

I det andet samarbejde har Brorson Consult været brugt som sparringspart i en konkret sag i forhold 
til at gennemskue den budgetmodel, som kommunen havde fået fremsendt fra en mulig leverandør 
af botilbud i en særligt dyr enkeltsag. Brorson Consult har ikke fået tilsendt eller udleveret sagsakter 
fra den pågældende borgersag. Brorson Consult deltog i et møde med afdelingslederen og den 
medarbejder, der arbejder med sagen, med henblik på at forberede, hvordan man ville gå til mødet 
med den mulige leverandør. Ved det efterfølgende møde med den mulige leverandør deltog Brorson 
Consult sammen med afdelingslederen og medarbejderen. På dette møde var det Brorson Consults 
funktion at stille uddybende spørgsmål til det fremsendte budget og budgetopbygningen over, hvad 
en plads på botilbuddet til den konkret borger ville koste. Herefter var Brorson Consults opgave 
afsluttet.
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Kommunen har efterfølgende af flere årsager valgt ikke at benytte den pågældende leverandør i den 
konkrete sag.

Generelt om samarbejder med Brorson Consult:

Brorson Consult har ikke haft ansvar for egne borgersager men har været brugt som en mulig 
sparringspart for kommunens medarbejdere, med henblik på at sikre, at kommunens medarbejdere 
kunne indgå aftaler om køb af det rette faglige tilbud til den enkelte borger til den rette pris. Brorson 
Consult har ikke haft borgerkontakt og har ikke tilvejebragt oplysninger om borgerne i de konkrete 
sager, da denne opgave er blevet varetaget af kommunens medarbejdere. Tilsvarende er det 
kommunens medarbejdere, som har udarbejdet eventuelle indstillinger og afgørelser i sagerne.

Kommunen har ikke lister eller anden form for oversigter over, i hvilke sager kommunens 
medarbejdere har benyttet sig af muligheden for at få sparring på en sag hos Brorson Consult. 
Kommunen har derfor heller ikke oplysninger om antallet af sager, der har været givet sparring i. 

Kommunen har ikke truffet afgørelser om flytning af borgere til et andet tilbud på baggrund af 
sparring fra Brorson Consult.

Der har ikke være tilfælde, hvor Brorson Consult har tilbudt selv at overtage indsatsen for borgeren i 
den konkrete sag.

Der vedlægges i svaret til Ankestyrelsen kopi af Center for Psykiatriindsats sagsakter i den senest 
afsluttede indsatstype og den nuværende aktive indsatstype i den sag, som der blev samarbejdet om 
i det andet samarbejde, samt sagsakterne fra den leverandør, der blev holdt møde med.


