1: Hvorfor nægter I at fremsende den dokumentation, som de omtalte kommuner har efterspurgt?
Vi nægter på ingen måde at fremsende den dokumentation, vi er forpligtet til jf. lovgivningen. Vi
arbejder i dag med 88 kommuner, og vi har ingen lignende udfordringer med de 87 andre. Udover
Silkeborg Kommune har vi haft et tvivlsspørgsmål med Tønder Kommune, som Socialtilsynet afgjorde til
vores fordel.
Vi fremsender gerne mere information til Silkeborg Kommune, end vi er forpligtet til, men så skal det
være med tilsvarende ekstra administrativ aflønning fra Silkeborg Kommune. Vi kan oplyse, at Silkeborg
har fået det oprindelige efterspurgte i anonymiseret form. Hvis det skal ændres, skal vi manuelt
håndtere mere end 1000 lønsedler, og det gør vi selvfølgelig ikke uden modsvarende honorering.

2: Kan I forstå, at det er problematisk for kommuner at udbetale offentlige midler uden at kunne
efterprøve og kontrollere, hvorvidt pengene går til det, der var hensigten?
Kommunerne skal naturligvis kontrollere vores arbejde og sikre sig, at vi efterlever alle regler på
området. Det gør vi naturligvis, hvorfor vi byder enhver rimelig forespørgsel om dokumentation og
stikprøvekontrol velkommen.

3: Flere kommuner har tilbageholdt betalinger til Handicapformidlingen. Eksempelvis har Silkeborg
Kommune tilbageholdt flere millioner over de sidste par år. Hvad tænker I om det?
Det er forkert, at flere kommuner har tilbageholdt betaling til Handicapformidlingen. Vi har tidligere
været i dialog med Tønder kommune vedrørende et tvivlsspørgsmål, hvor kommunen efter at have
rettet henvendelse til den relevante offentlige myndighed gav os medhold og fuld betaling. Fakta er
derfor, at ud af 88 samarbejdskommuner oplever vi udelukkende disse vanskeligheder i samarbejdet
med Silkeborg kommune.

4. Hvorfor er I ikke interesserede i at fremsende den dokumentation, som både KL og
Forvaltningsrevisionen ifølge Silkeborg Kommune har understreget, I sagtens kan fremsende rent
lovmæssigt, så I kan få jeres penge udbetalt?
Vi har fremsendt den dokumentation, som loven foreskriver, til Silkeborg Kommune. Og vi er er helt
uforstående overfor tilbageholdelsen af vores betalinger.
Vi har gjort det klart for Silkeborg Kommune, at hvis vi skal fremsende mere dokumentation, end vi er
forpligtet til, så skal det være med tilsvarende ekstra administrativ aflønning fra Silkeborg Kommune.
Det handler altså ikke om, at vi ikke kan eller vil, vi vil bare have betaling for den ekstra ydelse, som
kommunen beder om.
Vi kan i øvrigt oplyse, at Silkeborg har fået det oprindelige efterspurgte i anonymiseret form. Hvis det
skal ændres, skal vi manuelt håndtere mere end 1000 lønsedler, og det gør vi selvfølgelig ikke uden
modsvarende honorering.

5. Man kunne godt få det indtryk, at I forsøger at skjule noget for kommunerne. Er det tilfældet?
Absolut ikke. Vi har intet af skjule og er altid parate til at svare på spørgsmål, hvilket vores yderligere
samarbejde med 87 ud af 88 kommuner effektivt dokumenterer.

6. Hvad er jeres forklaring på, at en stor virksomhed som Handicapformidlingen tilsyneladende ikke
tilstrækkeligt styr på sine regnskaber, så de ikke fremstår uigennemskuelige over for kommunerne, og
så man undgår eksempelvis dobbelt-faktureringer og uoverensstemmelser i de ansattes timer, som
Silkeborg Kommune påpeger?
Vi arbejder i dag med 88 kommuner, og ingen af de 87 andre kommuner har svært ved at gennemskue
vores regnskaber eller måden, vi opgør faktureringen på. Socialtilsyn Øst har i øvrigt heller ikke givet
Silkeborg Kommune ret i deres påstand.
Og bare til din info: En del af forvirringen skyldes, at Silkeborg Kommune har misforstået lovgivningen
ifm. sygdom. Der foretages, i modsætning til hvad Silkeborg Kommune tror, IKKE dobbelt fakturering.
Ved sygdom skal vi jf. lovgivningen fremsende faktura for sygdomsaflønning af
den syge hjælper. Silkeborg og få andre kommuner misforstår lovgivningen, og tror vi skal fremsende
sygdom faktura på den raske hjælper der dækker ind ved sygdom, og ikke den syge hjælper. Dette får
de fejlagtigt de til at der dobbeltfaktureres.

