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Folketingets Social- og Indenrigsudvalg  

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 8. juli 2020 stillet følgende spørgsmål 

nr. 631 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares endeligt. 

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

Spørgsmål nr. 631: 

”Hvordan vil ministeren sikre, at en kommune efterlever sine forpligtelser over for 

personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse i sager, hvor kommunen kon-

sekvent undlader at råde, vejlede og yde rette støtte? Der henvises til bilag 59 (alm. del 

(fortroligt)) og svar på spørgsmål 131 (alm. del).” 

Svar: 

Der er flere forhold, som medvirker til at sikre, at kommunerne overholder deres for-

pligtelser efter lovgivningen, herunder serviceloven og lov om retssikkerhed og admi-

nistration på det sociale område.  

Ankestyrelsen har i klagesager om konkrete kommunale afgørelser således blandt 

andet mulighed for at hjemvise, ophæve eller ændre en afgørelse, ligesom Ankestyrel-

sen kan påtale sagsbehandlingsfejl.  

Efter Ankestyrelsens praksis i klagesager kan manglende eller mangelfuld vejledning 

betyde, at Ankestyrelsen træffer en ny afgørelse, der retter op på den manglende eller 

forkerte vejledning, således at en borger skal stilles, som om der fra begyndelsen var 

givet korrekt vejledning.  

Ydermere kan Ankestyrelsen som led i det kommunale og regionale tilsyn tage sager 

op om f.eks. lovligheden af en kommunes generelle beslutninger, retningslinjer eller 

praksis inden for et sagsområde.  

Tilsynet kan se på, om en kommune eller region overholder lovgivning, der særligt 

gælder for offentlige myndigheder. Lovgivningen kan være forvaltnings- og offentlig-

hedsloven, kommunestyrelses- og regionsloven og de uskrevne grundsætninger om 

kommuners opgavevaretagelse. Ankestyrelsens tilsyn omfatter desuden kommunernes 

overholdelse af sektorlovgivningen, eksempelvis på miljø- og planområdet samt social- 

og beskæftigelseslovgivningen. 

Tilsynet kan ikke se på spørgsmål, som en særlig klage- eller tilsynsmyndighed kan 

tage stilling til.  

Ankestyrelsen beslutter selv, om der er anledning til at rejse en sag som led i det 

kommunale og regionale tilsyn.  
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Med det sagt, så anerkender jeg, at der er et klart behov for, at vi nu for alvor ser på, 

hvordan vi kan styrke retssikkerheden og tilliden mellem borgerne og systemet. For 

det må ikke være en kamp at få hjælp.   

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
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