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Vedr.: Forældre til børn med handicap i Jammerbugt Kommune 

Landsforeningen LEV har ydet rådgivning til flere forældre til børn med handicap 

fra Jammerbugt Kommune. Efterfølgende har vi været i kontakt med Dorthe 

Godtfredsen Olsen, der har samlet et stort antal forløbsbeskrivelser fra andre 

frustrerede forældre fra Jammerbugt Kommune. Undertegnede og en rådgiver 

har gennemgået disse forløbsbeskrivelser samt enkelte sager, hvori der indgår 

alle sagsakter. 

 

Ved gennemlæsning af materialet tegner der sig et billede af overordentlig man-

gelfuld sagsbehandling. Det ser ud som om, Jammerbugt Kommune i disse sager 

har handlet bevidst og systematisk. 

 

Vores kritikpunkter er: 

 Uretmæssige fjernelser af bevillinger 

 Mangel på konkrete individuelle vurderinger  

 Manglende udredninger og indhentning af oplysninger 

 Manglende overholdelse af vejledningspligt 

 Manglende overholdelse af sagsbehandlingsfrister med udmatning af fa-

milierne til følge 

 Familiernes sager trækkes i langdrag 

 Unødig belastning af klageadgang fra Kommunens side 

 

De langstrakte sagsforløb og fejlagtige afgørelser har alvorlige følger for famili-

erne. Selv om kommunen har vedtaget et nyt serviceniveau, er det naturligvis 

stadigt lovgivningen, som gælder. Uanset beslutningen om et nyt serviceniveau 

skal der udføres gedigen og individuel sagsbehandling.  

 

Mangelfuld sagsbehandling, langstrakte klageforløb og manglende efterlevelse af 

Ankestyrelsens afgørelser er efter LEVs brede rådgivningserfaring langt fra ene-

stående i landets kommuner. Imidlertid forekommer situationen i Jammerbugt 

Kommune at have et ekstremt omfang.  

 

Situationen for forældrene i Jammerbugt Kommune er illustrativ for den sårbare 

retssikkerhedssituation, som mange forældre med børn med handicap befinder 

sig i. I Landsforeningen LEV er vi ikke mindst bekymrede på vegne af de famili-
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er, hvor der ikke er ressourcer til at tale deres egen sag i samspillet med den 

kommunale myndighed.  

 

Vi håber at forældrenes foretræde i Folketingets Socialudvalg vil bidrage til at 

bibringe udvalgets medlemmer en indsigt i udfordringerne – samt animere til 

overvejelse af hvordan man fra lovgivers side kan fremme en bedre sagsbehand-

ling i kommunerne på dette område. 

 

Med venlig hilsen 

 

  

Stig Christensen 

Teamleder 

Rådgivning, Organisation og Frivillighed 

 


