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J\flalebreu- Ekstemforensic undersøgelse q( mistanke i Socialstyrelsm om mulige 
besvigelser 

Vi bekræfter herved, at PricewaterbouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ("PwC" eller 
"vi") er engageret af Socialstyrelsen (styrelsen) til at foretage en ekstern undersøgelse af, hvorvidt en 
navngiven medarbejder i styrelsen potentielt har misbrugt tilskudsmidler. 

Vores undersøgelse vil omfatte følgende områder: 

• Undersøgelse og afklaring af hændelsesforlob omkring misbrug af tilskudsmidler, samt hvor
ledes et sAdant økonomisk misbrug af tilskudsmidler har kunnet finde sted. 

• Undersøgelse af omfanget af det økonomiske misbrug i tilskudsadministrationen af tilskuds
midler for perioden 1977 til2o18. Tilskudsadministrationen er flyttet flere gange i perioden 
senest i august 2015 til Socialstyrelsen. 

Desuden drøftes ved en senere lejlighed, om følgende dele ogsA igangsættes: 

• Gennemgang og vurdering af det økonomiske kontrolmiljø i styrelsen (scope ofwork og hono
rar for denne del af opgaven, aftales nænnere i særslålt aftalebrev). 

• Muligbed for undersøgelse og afklaring hvis andre mistænkelige hændelsesforlob omkring 
misbrug af tilskudsmidler afdækkes (scopc of work og honorar for denne del af opgaven, afta
les nærmere i særskilt aftaJebrev), 

Dette aftalebrev og vedlagte Forretningsbetingelser for PwC's ydelser (samlet "aftalen") fastsætter 
rammerne for vores eksterne undersøgelse samt for det honorar, vi v11 fakturere. Aftalen fastlægger 
endvidere de forpligtelser, som styrelsen og PwC har for at sikre, nt vores rådgivning og undersøgelse 
bliver udført hl nlle parters t11fredshed. 

Deres involvering 

Vi har forstlet, at styrelsens ledelse og medarbejdere vil samarbejde fuldt ud med os inden for ram
merne of opgaven. Eventuelle bindringer vil pAvirke, hvorvidt vi vil være i stand tiJ at levere de aftalte 
ydelser i henhold til denne aftale. 

Vores adgang til systemer, data mv. hos Socialstyrelsen gives af styrelsens ledelse. Ved accept af nær
værende aftale bekræfter styrelsens ledelse, at regler om fortrolighed, ansættelsesregler og regler om 
behandlingen af personfølsomme oplysninger er behørigt iagttaget i samarbejde med styrelsens juridl
ske rldgiver. 

http://pwc.dk
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Der udpeges en kontal.1pcrson af departementet, som ikke har \'æret involveret i tilskudsadministrati
onen i den relevante periode, men som bar indsigt i omrAdet, og som kan fungere som en samlet ind
gang i forhold til al skaffe det nødvendige skriftlige materiale til brug for undersøgelsen. Denne ind
gang anvendes ogsA, i fnJd det herudover er nodvendigt at indsamle andre oplysninger. 

Relevant skriftligt materiale leveres samlet og systematiseret i forbindelse med undersøgelsens opstart 
og lobende ved bem•endelse til kontaktpersonen. 

Tidsplan og afrapportering 

Vi påbegynder vores arbejde øjeblikkeligt, og vt1 foretage Jobende mundtlig afrapportering til styrel
sens ledelse. Vi arbejder hen imod at blive færdige medio december 2018 og forventer der at kunne 
fremsende vores foreløbige rapport indeholdende vores observatjoner og findings. 

Voresteam 

Partner Brian Christiansen ,;1 være ansvarlig for arbejdet i henhold til nærværende aftale. Øvrige 
medarbejdere med spccialkompetencer vil blive involveret efter behov. 

Honorar 

Det samlede honorar vil blive afregnet efter mcdgAet tid efter følgende timesatser ekskl. moms: 

DKK Timesats

Partner Redacted text
Director Redacted text
Senior Manager /Forensic Technology specialist Redacted text
Manager/Forensic Data Analytics specialist Redacted text
Consultant 

Redacted text

Vi har estimeret, at honoraret for opgaven vil være i intervallet DKK 900.000 - 975.000 ekskl. moms. 
Honoraret kan variere afhængig af fundne forhold, som kan forogc omfanget af opgaven. 
Gennemgang og vurdering af det økonomiske kontrolmOjo i styrelsen er ikke medregnet i ovennævnte 
honorarestimat 

Udlæg til rejse, transport, datn processerlog mv. dækkes af styrelsen med de afholdte omkostninger. 
Dataprocessering udgør p.t. DKJ

Redacted text

Pr. GB ekskl. moms. 

Databeskyttelse- PwC's behandling af personoplysninger 

Som led l PwC's administration af samarbejdet og udforeisen nf opga,·er kan PwC behandle person
oplysninger, hvor PwC er dataansvarlig. Som dataansvarlig skal PwC give de registrerede visse oplys
ninger om PwC's behandling af personoplysningeme. Oplysningerne herom er tilgængelige pl 
wm•.pwc.dklpersondntøl!21i!ils-

Socialstyrelsen er forpligtet til at gøre sig bekendt med oplysningerne samt at formidle oplysningerne 
pl www.P.wc.dklpcrsondntapolitik til sine medarbejdere, ejere mv., slfremt PwC behandler personop
lysninger om dem. 

http://www.pwc.dk/persondatapolitik
http://www.pwc.dk/persondatapolitik
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1 det omfang PwC i forbindelse med aftalen behandler personoplysninger pl vegne af Socialstyrelsen, 
er PwC databehandler, og Socialstyrelsen er dataansvarlig. l disse tilfælde skal Socialstyrelsen og PwC 
indgl en databehandleraftale, der indeholder en instruks og fastlægger vilkArene for PwC's behandling 
af personoplysninger pi vegne af Socialstyrelsen. Databehandleraftale findes vedlagt som bilag. 

Forretningsbetingelser for PwC's ydelser 
Vores ydelser leveres i henhold til \1lkArene i dette aftalebre\' og de vedlagte Forretningsbetingelser for 
PwC's ydelser, der sammen med eventuelle ovrlge bilag, udgor den samlede aftale mellem PwC og So
cialstyrelsen. 

Vi henleder særligt opmærksomheden pi forretningsbetingelsernes pkt. 8 om ansvarsbegrænsning og 
·fritagelse mv. Her fremgir det blandt andet, at \'ores samlede erstatningsansvar er begrænset til et 
beløb, svarende til fem gange PwC's honornr (ekskl. moms) for en enkeltstiende ddgivnings- eller as
sistanceydelse. PwC er ikke ansvarlig for indirekte tab. Vi hemiser endvidere til Socialstyrelsens sl<a
dcslosholdelsespligl. 

Vi pitager os selvfølgelig gerne andre assistance- og rAdgi\'Jlingsopga\•cr, sArrem t der mAtte opstil be
bo\' herfor. Medmindre der udarbejdes særskilt aftalebrc,·, anses slldanne assistance- og ddglvnlngs
opgaver for omfattet af ovennævnte forretningsbetingelser. 

Accept og underskrift 

Ved at underskrive dette aftalebre\' bekræfter Socialstyrelsen at have accepteret \il kArene i vedlagte 
Forretningsbetingelser for PwC's ydelser. 

Som udtryk for Socialstyrelsens tiltrædelse af det ovenfor anfurte skal \i anmode om returnering af 
næaværendc aftalebrev i underskrevet stand. 

Vi ser frem til et godt samarbejde. 

Med venlig hilsen

Brian Christiansen

Partner

Bilag: Forretningsbetingelser for PwC's ydelser 
BHag: Databehandleraftale + bilag ta 

Jeg har læst nærværende aftalebrev med bDag og accepterer beaved de anførte Vllklr. Jeg bekræfter 
endvidere, at jeg er tegningsberettiget pi vegne af Socialstyrelsen. 

Den °/to 2018 
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Rikke Thoning, Vieedirektor 
for Socialstyrelsen 

E-mailadresse bl fremsendelse 
af clel.."tronisk faktura: (2..:rt-t o 
Andre oplysninger tiJ brug for 
fakturering: 

mailto:rtho@socialstyrelsen.dk
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