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Social- og Indenrigsministeriet
Koncerntilsyn
Att. Kontorchef Julie Alsøe Krogsgaard
Holmens Kanal 22
1060 København K

Fremsendes på mail til revision@sim.dk

Redegørelse i forbindelse med decisionsskrivelse vedrørende Faxe 
Kommunes revisionsberetning om ydelser og tilskud på Social- og Indenrigsministeriets 
område for regnskabsåret 2018.

I decisionsskrivelse af 28. februar 2020 anmoder Social- og Indenrigsministeriet Faxe Kommune om en 
redegørelse for området, ”Ordninger med kontant tilskud til ansættelse ad hjælpere og Borgerstyret 
Personlig Assistance (hjælperordninger)”. 

Af redegørelsen skal det fremgå, hvilke handlinger der er iværksat for fremadrettet at sikre 
lovmedholdelighed og bedre styring på området.

Faxe Kommune har i 2019 og 2020 arbejdet med følgende forbedringer på området:  

 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens § 96 blev 
godkendt af Faxe Kommunes Socialudvalg den 24. juni 2019.

 Det fremgår bl.a. af kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter 
servicelovens § 96, at borgeren skal tilbydes en handleplan efter servicelovens § 141, samt at der 
som minimum vil ske opfølgning af den bevilgede indsats en gang om året, eller hvis der sker 
væsentlige ændringer i borgerens funktionsniveau.

 I forbindelse med godkendelse af kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 
efter serviceloven § 96 er der på foranledning af Socialudvalget i Faxe Kommune samt på 
revisionens anbefaling iværksat udarbejdelse af  ”Brugerhåndbog til borgere der modtager hjælp 
efter Lov om social service §§ 95 og 96 - Kontant Tilskud til hjælpere & Borgerstyret Personlig 
Assistance – BPA”. Dette arbejde foregår på tværs af  Center for Sundhed & Pleje, som 
varetager servicelovens § 95 og Center for Familie, Social & Beskæftigelse, som varetager 
servicelovens§ 96. Udarbejdelsen af brugerhåndbogen er i igangværende.
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 Der er derudover skabt et tættere samarbejde mellem Center for Sundhed & Pleje og Center for 
Familie, Social & Beskæftigelse. Så vidt muligt tager medarbejdere fra begge fagcentre ud og 
vurderer sager vedrørende servicelovens § 95 og § 96 i samarbejde, hvorved den socialfaglige og 
den sundhedsfaglige udredning bedre sikres i begge typer sager.

 Behandling af sager efter servicelovens § 95 varetages af to medarbejdere i Center for Sundhed 
& Pleje. De to medarbejdere arbejder tæt sammen om sagerne. Alle § 95-sager drøftes ved 
behov i gruppe bestående af de to medarbejdere samt leder af Visitation Pleje. 

 Center for Sundhed & Pleje og Center for Familie, Social & Beskæftigelse fører tilsyn med sager 
efter servicelovens § 95 og § 96 ved behov og minimum en gang om året.

 På baggrund af revisionens anbefalinger er der lavet ændringer i fordelingen af sager blandt 
medarbejderne i Center for Familie, Social & Beskæftigelse, som varetager behandlingen af 
sager vedrørende servicelovens § 96. Der er således nu tre medarbejdere, der varetager denne 
opgave. Disse medarbejdere danner parløb i sagerne, og de deltager hvis muligt sammen parvist 
til alle møder. Afgørelserne bliver udarbejdet i fællesskab, og hvis nødvendigt i sparring med 
den juridiske konsulent i Center for Familie, Social & Beskæftigelse.

 De fem medarbejder, som er ansvarlige for behandlingen af § 95 og § 96-sager i Center for 
Sundhed & Pleje og i Center for Familie, Social & Beskæftigelse er tilknyttet en BPA-
Erfagruppe på tværs af kommunerne i Region Sjælland. Denne gruppe mødes hver tredje 
måned, hvor bl.a. afgørelser fra Ankestyrelsen gennemgås, og hvor relevante fagpersoner kan 
inddrages. Derudover er det muligt at skrive til en fællesmail, hvor de således kan skrive til 
hinanden med faglige spørgsmål og svar.

 Økonomistyringen for § 95 sager i Center for Sundhed & Pleje foregår ved at alle fakturaer 
gennemgås før godkendelse. En Økonomikonsulent i centret og leder af visitationen gennemgår 
regnskabet ud fra bevillingen og godkender eller sender regnskabet retur til leverandør.

 Økonomistyringen for § 96 sager i Center for Familie, Social & Beskæftigelse foregår i en 
arbejdsgang med økonomiafdelingen – En medarbejder fra Økonomi gennemgår  regnskabet 
ud fra bevillingen, og denne godkender eller sender regnskabet retur til leverandør. 

Det skal herudover nævnes, at Center for Familie, Social & Beskæftigelse er i gang med et toårigt forløb 
med Taskforce Handicap ved Socialstyrelsen og Ankestyrelsen, hvor bl.a. styringsredskaber og 
arbejdsgange gennemgås og overvejes. Dette forløb er i opstartsfasen og løber fra 2020 til 2022.

Såfremt Social- og Indenrigsministeriet har behov for yderligere i forhold til ovenstående redegørelse, 
er I velkomne til at rette henvendelse til undertegnede på mailadresse vinbe@faxekommune.dk

Med venlig hilsen

Kit Vinberg
Socialfaglig konsulent
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