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Subject: Orientering om samarbejde med konsulentfirma på socialområdet

Kære alle
Efter aftale med Lissie orienteres I om Velfærdsforvaltningens arbejde med et konsulentfirma på
socialområdet.
Baggrunde er, at ”Altinget” i dag har bragt en artikel med overskriften ”Kommuner hyrer
resultatlønnede konsulenter til at spare på handicappede og psykisk syge”. Artiklen beskriver blandt
andet hvordan mere end hver fjerde kommune hyrer konsulenter til at gennemtrawle 800 udsatte
borgeres sager for at finde besparelser og at løn til konsulenterne typisk kun udbetales, når
konsulenterne finder billigere løsninger og spare kommunerne penge på budgettet på socialområdet.
I Artiklen nævnes Køge Kommune med følgende beskrivelse:
”I Køge Kommune er Brorson Consult hyret ind fra sommeren 2019 til gennemgang af 12 borgersager.
Her er det udpenslet, hvordan konsulenterne skal hjælpe kommunens sagsbehandlere i
forhandlingsmøder og udøve sparring til færdiggørelse af eksempelvis betalingsaftaler og handleplaner
for borgerne.”
Velfærdsforvaltningen indgik i sommeren 2019 en aftale med Brorson Consult om hjælp til
gennemgang af 12 borgersager med en betaling baseret på et fast beløb. Arbejdet er dermed ikke
afhængigt af resultatet, som er tilfældet i andre kommuner. Dette fremgår også af det danmarkskort
Altinget har udarbejdet til artiklen.
Konsulentbistanden består i gennemlæsning af 12 borgersager, forberedelse af forhandlingsmøder
samt gennemførelse af disse i samarbejde med myndighedsmedarbejderne. Ydermere indeholder
konsulentbistanden sparring til færdiggørelse af dokumenter i forbindelse med forhandlingen, herunder
betalingsaftaler, bestillinger og handleplaner. Konsulenten varetager ikke myndighedsansvar, ligesom
der heller ikke udøves myndighedsarbejde.
Forløbet, som Køge Kommune har indgået kontrakt med Brorson Consult om, er endnu ikke afsluttet.
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