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Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Keld Hvalsø (EL) angå-

ende Sociale Forhold & Beskæftigelses brug af konsulentfirmaer 

 

Keld Hvalsø (Enhedslisten) har fremsendt en 10-dages forespørgsel til Soci-

ale Forhold og Beskæftigelse om forvaltningens anvendelse af konsulentfir-

maerne Brorson Consult og Trancit.  

 

Medierne har bragt forskellige historier om kommunernes brug af eksterne 

konsulenter til gennemgang og forhandling af borgersager på socialområdet. 

Social- og Indenrigsminister Astrid Kragh har bedt Ankestyrelsen om at se 

på kommunernes praksis, og ministeren er kaldt i samråd om sagen. 

 

Spørgsmål: Rådmanden bedes oplyse, hvilke indsatser han har bestilt 

hos konsulentfirmaer Brorson Consult hhv. Trancit. 

 

Spørgsmålet stilles med henvisning til artiklen ”Minister vil undersøge kom-

munernes nye ”aggressive og grove” sparemetode over for udsatte”, som 

Altinget bragte den 12. december 2019. 

 

Svar: 

I besvarelsen tages der udgangspunkt i tilfælde, hvor Sociale Forhold og 

Beskæftigelse har indhentet konsulentbistand i forbindelse med borgersager 

i 2018 og 2019. 

 

Der blev i december 2018 indgået kontrakt mellem Brorson Consult og Cen-

ter for Handicap og Psykiatri, Rådgivning og Visitationscenter om konsulent-

bistand til analyse og forhandling af to borgersager. 

 

Bistanden havde fokus på forhandling af enten ny behandlingsaftale eller 

afslutning af sagen uden ændring i indsats og takst. 

 

Inden forløbet blev sat i gang, flyttede den ene borger til et andet tilbud, og 

der var derfor ikke behov for yderligere behandling af den sag.  

 

I forhold til den anden sag, så blev der med bistand fra konsulenten indgået 

en ny aftale om reduktion af taksten for den støtte, borgeren modtog. Dette 

medførte ingen ændringer i selve indsatsen til borgeren. Sociale Forhold og 

Beskæftigelse valgte at inddrage konsulentbistand i sagen, da rådgiver gen-

nem flere år havde forsøgt forhandling af taksten uden held.  

 

Forvaltningen har ikke modtaget konsulentbistand fra Trancit i personsager i 

perioden 2018-2019. 
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