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Hvordan undgår kommunen fejl i sine afgørelser på socialområdet? 
 
Praksisundersøgelser fra Ankestyrelsen samt opgørelser over omgørelsesprocenterne fra 
Børne- og Socialministeriet viser, at hovedparten af landets kommuner laver for mange 
fejl i afgørelserne på socialområdet. Et bedre kendskab til sagsbehandlingsreglerne i for-
valtningsloven og sociallovgivningen kan hjælpe kommunen med at ændre dette.  
 
Horten tilbyder bistand til at tilrettelægge et compliance-program, der kan nedbringe antallet 
af sagsbehandlingsfejl i kommunens afgørelser. Både i forhold til de generelle regler i forvalt-
ningsloven og i forhold til særregler i serviceloven mv. 
 

Vi er særligt specialiserede i reglerne på børne- og socialområdet og har igennem en læn-
gere årrække rådgivet offentlige myndigheder i sager herom. Vi er bevidste om, at korrekt 
sagsbehandling ikke kommer af sig selv – det forudsætter solid læring og træning.  
 
Vores uddannelsesforløb kan skræddersys til den enkelte kommune, sådan at indholdet 
og omfanget af compliance-processen tilrettelægges i overensstemmelse med kommu-
nens konkrete behov og ønsker. Forløbet kan efter omstændighederne indbefatte e-lear-
ning, der er et effektivt og interaktivt læringsværktøj, som Horten har god erfaring med. 
Vi tilbyder i den forbindelse at tage et opstartsmøde hos jer uden beregning. 
 
Vi kan også tilbyde følgende standard-pakker for et complianceforløb: 
 
Basispakke: Afklaring af behov og tilrettelæggelse af compliance-initiativer 
 

• Horten deltager i et opstartsmøde med socialforvaltningen for at få et indblik i 
status for sagsbehandlingen, personalesammensætning, typisk fejl, brug af ska-
beloner, særlige faglige fokusområder mv. 

• Gennemgang af udvalgte cases fra kommunen 
 

• Gennemførelse af en hel undervisningsdag med udgangspunkt i konkrete cases 
og med udlevering af skabeloner og tjeklister eller udarbejdelse af et e-learning-
kursus 
 

• Pris 30.000 kr. ex moms 
 
 
Tilkøb 1: Rådgivning og sparring i processen 
 

• Undervisningsdagen eller e-learning-kurset følges op med hotline-ordning samt 
en fem uger lang ”træningsperiode”, hvor rådgiverne arbejder med at imple-
mentere den nye viden og eventuelle nye systemer og kan ringe til os med 
spørgsmål. 



Side 2 

 

• Prisen aftales individuelt og afhænger blandt andet af antallet af sagsbehand-
lere, der skal kunne anvende hotline-ordningen 

 
Tilkøb 2: Opfølgning og evaluering af indførte systemer 
 

(i) Opfølgningsforløb, herunder med en halv undervisningsdag med fokus på afkla-
rende juridiske spørgsmål, gennemgang af nye afgørelser truffet efter første un-
dervisning og evaluering af indførte systemer, anvendelse af skabeloner, tjekli-
ster mv.  
 

• Pris 25.000 kr. 
 


