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Beskæftigelsesudvalget har i brev af 21. september 2018 stillet følgende spørgsmål 
nr. 568 (alm. del), som hermed besvares endeligt. Spørgsmålet er stillet efter ønske 

fra Finn Sørensen (EL).  
 

Spørgsmål nr. 568: 
”Vil ministeren redegøre for udviklingen i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager 
om Udbetaling Danmarks og kommunernes udbetaling af sociale- og beskæftigel-
sesmæssige ydelser i perioden 2014-2017, herunder med angivelse af, hvor mange 
sager opgjort i antal og pct., som Ankestyrelsen har hjemvist eller omgjort?” 
 

Svar: 
Jeg har til brug for besvarelsen indhentet bidrag fra Ankestyrelsen. 
  
Bilag 1 og 2 indeholder Ankestyrelsens redegørelse for antallet af realitetsbehandle-
de sager om henholdsvis Udbetaling Danmarks og kommunernes udbetaling af socia-
le og beskæftigelsesmæssige ydelser i perioden 2014-2017. Afgørelserne er opgjort i 
hhv. stadfæstede, hjemviste og ændrede sager opdelt på lovområder/loveemner. En 
sag er realitetsbehandlet, hvis Ankestyrelsen ikke afviser sagen, eller sagen ikke bort-
falder. 
 

Ankestyrelsen har i perioden 2014 til 2017 realitetsbehandlet ca. 11.800 sager om 
Udbetaling Danmarks udbetaling af sociale og beskæftigelsesmæssige ydelser, jf. bi-
lag 1, tabel 1.  
 
Antallet af realitetsbehandlede klagesager varierer fra år til år og inden for de enkelte 
lovområder. Ses der på udviklingen på de enkelte lovområder fra 2014 til 2017, er an-
tallet af realitetsbehandlede klager på nogle lovområder stigende, fx barsel, internatio-
nal pension og pension, mens det på andre lovområder, fx boligstøtte og familieydel-
ser, er faldende.  
 
Der ses en stigning i det samlede antal af realitetsbehandlede sager fra 2014 til 2015 
fra ca. 2.700 realitetsbehandlede klager i 2014 til 3.900 i 2015. Stigningen i antallet af 
sager fra 2014 til 2015 skyldes blandt andet en ekstraordinær indsats i Ankestyrelsen 
for at nedbringe en større mængde sager, og der blev således i 2015 afgjort flere sager, 
end der kom ind i Ankestyrelsen.  
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Andelen af realitetsbehandlede klager fra Udbetaling Danmark, som Ankestyrelsen 
stadfæster, falder gennem perioden fra 83 procent i 2014 til 66 procent i 2017. Ud-
viklingen skyldes til dels et fald i andelen af stadfæstede realitetsbehandlede klager 
om social pension, samtidig med at der har været en stigning i antallet af realitets-
behandlede sager på området. På pensionsområdet er stadfæstelsesprocenten faldet 
fra 74 procent i 2014 til 37 procent i 2017. Det kan supplerende oplyses, at stadfæ-
stelsesprocenten efter lov om social pension i 4. kvartal 2018 lå på 92 procent, og 
der har således været væsentlige udsving. 
 
Ankestyrelsen har i perioden 2014 til 2017 realitetsbehandlet ca. 52.900 sager om 
kommunernes udbetaling af sociale og beskæftigelsesmæssige ydelser, jf. bilag 2, ta-
bel 1.a. 
 
Antallet af realitetsbehandlede klagesager varierer fra år til år og inden for de enkelte 
lovområder. Ses der på udviklingen på de enkelte lovområder fra 2014 til 2017, er der 
på alle områder en faldende tendens i forhold til antallet af realitetsbehandlede sager, 
undtagen i sager efter lov om aktiv socialpolitik, som er forholdsvist stabilt.  
 
Der blev afgjort flest sager i 2014, i alt ca. 17.600, hvilket skyldes en ekstraordinær 
indsats i Ankestyrelsen for at nedbringe en større mængde sager inden udgangen af 
juni 2014. Sagerne var overført fra de daværende sociale nævn og beskæftigelsesan-
kenævnene, som blev nedlagt 1. juli 2013. Forinden behandlede Ankestyrelsen kun 
anmodninger om principiel behandling af sager, der forinden var afgjort af nævnene.  
 
Andelen af realitetsbehandlede klagesager, som Ankestyrelsen stadfæster, falder gen-
nem perioden fra 79 procent i 2014 til 74 procent i 2017.  
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