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Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 2. juni 2020 stillet følgende spørgsmål 

nr. 516 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. Spørgsmå-

let er stillet efter ønske fra Karina Adsbøl (DF). 

Spørgsmål nr. 516: 

”Vil ministeren redegøre for status på det rådgivende organs arbejde vedr. retssikker-

hedsbegrebet, herunder hvilke emner og retssikkerhedsmæssige udfordringer, der er 

arbejdet med? Spørgsmålet stilles i forlængelse af svaret på SOU alm. del spm. 5.” 

Svar: 

På baggrund af drøftelserne på det første møde i det rådgivende organ, som blev af-

holdt i februar 2020, var der blandt organets medlemmer enighed om, at det første 

tema, inden for hvilket retssikkerhedsenheden i Ankestyrelsen skal udarbejde deskrip-

tive analyser, skal være kommunernes vejledningspligt på det sociale område. Det råd-

givende organs medlemmer er således af den opfattelse, at dette tema er helt centralt i 

forhold til borgernes retssikkerhed. 

Umiddelbart efter det rådgivende organs udpegning af temaet om kommunernes vej-

ledningspligt påbegyndte retssikkerhedsenheden i Ankestyrelsen udarbejdelsen af 

konkrete projektbeskrivelser om undersøgelse af vejledningspligten på henholdsvis 

handicapområdet, området for udsatte voksne og området for udsatte børn.  

På grund af situationen med COVID-19 og den deraf følgende nedlukning af samfun-

det er processen med det rådgivende organs godkendelse af projektbeskrivelserne ble-

vet forsinket. Projektbeskrivelserne forventes dog at kunne godkendes inden for nær-

meste fremtid, hvorefter retssikkerhedsenheden vil påbegynde udarbejdelsen af den 

første deskriptive analyse, som vil omhandle kommunernes vejledningspligt på handi-

capområdet.  

Det vurderes, at undersøgelsen vil være afsluttet ca. seks måneder efter igangsættel-

sen, hvorefter udvalget via det rådgivende organ vil få tilsendt afrapporteringen.  

I forbindelse med udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og 

arbejdsmarkedsområdet for 2020-2023 blev det endvidere besluttet, at retssikker-

hedsenheden i 2020 skal gennemføre en undersøgelse af kommunernes anbringelses-

sager. Undersøgelsen vil ligeledes blive sendt til udvalget via det rådgivende organ.  
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