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Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 11. august 2020 stillet følgende spørgs-

mål nr. 647 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

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

 

Spørgsmål 647: 

Vil ministeren svare på følgende vedrørende sagsbehandling og afgørelser i Ankesty-

relsen? 

 Benyttes det samme journaliseringsnummer i den samme sag også gennem 

flere år? 

 Hvordan opgøres sagsbehandlingstiden? 

 Hvis Ankestyrelsen modtager en sag, og kan se at der er søgt efter en forkert 

paragraf, kan styrelsen så omgøre dette, så det sikres, at borgeren får den kor-

rekte hjælp efter den rigtige bestemmelse? 
 

Svar:  

Jeg har bedt Ankestyrelsen oplyse mig om de faktuelle forhold, der efterspørges i det 

følgende. 

Benyttes det samme journaliseringsnummer i den samme sag også gennem flere år? 

Journalisering i Ankestyrelsen er i udgangspunktet baseret på enkeltsagsprincippet. 

Det vil sige, at en sag samler de dokumenter, der hører til klagen, begivenheden eller 

emnet. 

Sagen får tildelt et unikt sagsnummer, og Ankestyrelsen benytter det samme journal-

nummer på en sag uanset sagens længde.  

Der er dog følgende undtagelser: 

 Hvis en afsluttet sag genoptages, vil der blive oprettet en ny sag og genoptagel-

sessagen blive påført et nyt journalnummer. 

 Visse sager på beskæftigelsesområdet og socialområdet kræver to eller flere 

sager. Det drejer sig blandt andet om sager, hvori der optræder søskendepar, 

samlevende par eller ægtepar, og hvor disse er parter i klagen. Her vil sagerne 

få forskellige unikke sagsnumre.  
 

Hvordan opgøres sagsbehandlingstiden?  
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Sagsbehandlingstiden er den tid, der går fra Ankestyrelsen modtager eller genoptager 

én sag, til den er afgjort. 

Fra januar 2019 bliver sagsbehandlingstiden for genoptagne sager regnet fra den dato, 

sagen bliver genoptaget. Tidligere blev sagsbehandlingstiden for disse sager regnet fra 

den dato, Ankestyrelsen modtog den oprindelige klage. 

 

Hvis Ankestyrelsen modtager en sag, og kan se at der er søgt efter en forkert para-

graf, kan styrelsen så omgøre dette, så det sikres, at borgeren får den korrekte hjælp 

efter den rigtige bestemmelse?  

Det følger af § 5 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, at 

kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp i forhold til alle de muligheder, der 

findes for at give hjælpe efter den sociale lovgivning.  

Det fremgår af § 69 i lov om retssikkerhed på det sociale område, at Ankestyrelsen kan 

efterprøve retlige spørgsmål. Ankestyrelsen skal således vurdere, om kommunen har 

behandlet sagen efter alle de muligheder for hjælp, der er i den sociale lovgivning, 

uanset hvilken bestemmelse borgeren måtte have søgt efter.  

Ankestyrelsen er ikke bundet af de spørgsmål, der er anført i klagen, jf. retssikkerheds-

lovens § 68, stk. 1. Hvis Ankestyrelsen modtager en sag og kan se, at sagen er behand-

let efter en forkert paragraf, kan styrelsen også som led i den almindelige prøvelse af 

klagesager tage stilling til, om sagen skal behandles efter en anden paragraf – også 

selvom spørgsmålet ikke er en del af klagen.  

Styrelsen skal således sikre, at sagen bliver behandlet efter de relevante bestemmelser, 

enten ved at styrelsen selv træffer afgørelse, eller ved at sagen hjemvises til kommunen 

til fornyet behandling og stillingtagen efter de relevante bestemmelser. Hjemvisning 

kan bl.a. komme på tale, når der er tale om væsentlige hjemmelsmangler.  

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 


