Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge
Att. Byrådet

Tillæg til høring om mulig tilsynssag

8. januar 2020

Ankestyrelsen har i brev af 20. december 2019 bedt byrådet om en
redegørelse om Køge Kommunes anvendelse af konsulenter inden for
det sociale område.

J.nr. 19-61526
Ankestyrelsen
7998 Statsservice

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.
Vi beder om at få byrådets udtalelse inden den 1. marts 2020.
Venlig hilsen
Charlotte Kirkeby

Tel +45 3341 1200
ast@ast.dk
sikkermail@ast.dk
EAN-nr:
57 98 000 35 48 21
Åbningstid:
man-fre kl. 9.00-15.00

Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge
Att. Byrådet

Høring om mulig tilsynssag

20. december 2019

Ankestyrelsen har modtaget en henvendelse af 16. december 2019 fra
Social- og Indenrigsministeriet om lovligheden af kommuners anvendelse af konsulenter inden for det sociale område. Vi vedlægger en
kopi.

J.nr. 19-61526

Det har fremgået af omtale i pressen, at Køge Kommune har anvendt
konsulenter inden for det sociale område.

Tel +45 3341 1200

Vi beder derfor byrådet i Køge Kommune om en udtalelse på baggrund
af henvendelsen.
Vi skal bruge udtalelsen til at vurdere, om der er anledning til at rejse
en tilsynssag. Vi henviser til kapitel VI i kommunestyrelsesloven.
Vi beder byrådet om særligt at redegøre for følgende:
-

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

-

Hvordan konsulentfirmaet har arbejdet med konkrete borgersager for at kunne komme med anbefalinger i forhold til bl.a. kvalitet og effektivisering.
Vi beder herunder om at få oplyst om konsulentfirmaet har:
1. udført sagsforberedende arbejde, herunder tilvejebragt
(dele af) oplysningsgrundlaget i sagerne
2. deltaget i møder om sagerne
3. lavet faglige vurderinger i sagerne
4. udarbejdet oplæg/udkast til indstillinger og afgørelser
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-

Antallet af sager, hvor en borgers allerede bevilgede
hjælp/støtte/tilbud mv. efter servicelovens regler er blevet ændret efter konsulentfirmaets gennemgang.

-

Hvorvidt kommunen efterfølgende har konstateret, at der er
truffet urigtige afgørelser efter konsulentfirmaets gennemgang
af de enkelte sager, herunder hvorvidt kommunen i så fald har
rettet op på fejlene i disse afgørelser.

-

Hvilket beløb kommunen ved kontraktens indgåelse budgetterede med at betale til konsulentfirmaet, og hvilket beløb kommunen har betalt til konsulentfirmaet på nuværende tidspunkt.
Hvis det er muligt, skal vi desuden bede kommunen om at oplyse, hvad kommunen forventer, at den samlede udgift til konsulentfirmaet bliver.

-

Hvorvidt der er indgået aftale med konsulentfirmaet om betaling
efter ”no cure no pay”-princippet. I så fald beder vi om en
nærmere redegørelse for kriterierne for betalingen.

Vi beder om at modtage kopi af:
-

Kommunens seneste fem sager, som er indgået i konsulentfirmaets arbejde for kommunen, inklusiv alt skriftligt materiale fra
konsulentfirmaet.
I tilfælde af, at kommunen i disse fem sager har truffet ny afgørelse over for borgeren på baggrund af konsulentfirmaets arbejde, beder vi også om at modtage afgørelsen samt alt materiale,
der ligger til grund for denne.
Såfremt der blandt disse fem sager ikke er tre sager, hvor der
er truffet ny afgørelse over for borgeren på baggrund af konsulentfirmaets arbejde beder vi om, at kommunen også sender de
seneste tre borgersager, hvor dette er sket (tillige inklusiv alt
skriftligt materiale som beskrevet ovenfor).

-

Kommunens kontrakter med konsulentfirmaer.

-

Eventuelle interne redegørelser eller lignende udarbejdet af
kommunen vedrørende brug af konsulenter på det sociale område.
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Vi beder om at få byrådets udtalelse inden den 1. marts 2020.

Venlig hilsen
Charlotte Kirkeby
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