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Folketingets Social- og Ældreudvalg 

Folketingets Social- og Ældreudvalg har d. 20. maj 2021 stillet følgende 

spørgsmål nr. 647 (alm. del) til social- og ældreministeren, som hermed 

besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jakob Sølvhøj (EL). 

Spørgsmål nr. 647: 
”Vil ministeren oplyse den statslige merudgift ved at opstille krav til 
kommunerne om en maksimal sagsbehandlingstid på 3 måneder i 
handicapsager?” 
 

Svar: 

For at skønne de offentlige merudgifter ved at indføre sagsbehandlingsfrister i 

handicapsager er det nødvendigt at have kendskab til kommunernes 

nuværende sagsbehandlingstider pr. sagstype. Kommunerne skal oplyse 

vejledende sagsbehandlingstider på deres hjemmesider. Her ses det, at flere 

kommuner har en vejledende sagsbehandlingstid på under 3 måneder i dag. 

For at skønne hvor mange yderligere sagsbehandlere, der vil skulle ansættes 

for at nedbringe sagsbehandlingstiderne til maksimalt 3 måneder, er det 

ligeledes nødvendigt at have indsigt i sagsbehandlernes gennemsnitlige 

produktivitet i handicapsager pr. sagstype. Social- og Ældreministeriet har ikke 

indsigt i sagsbehandlernes gennemsnitlige produktivitet, hvilket er nødvendigt 

for at foretage et kvalificeret skøn over de offentlige merudgifter.  

 

Social- og Ældreministeriet har derfor ikke mulighed for at give et kvalificeret 

skøn over de offentlige merudgifter ved at opstille krav til kommunerne om en 

maksimal sagsbehandlingstid på 3 måneder i handicapsager. Jeg vil derudover 

understrege, at kommunerne i dag er forpligtede til at afgøre sager hurtigst 

muligt, samt til at offentliggøre vejledende sagsbehandlingstider på alle 

sagsområder, og til at give en begrundet orientering til borgerne, hvis denne 

frist ikke kan overholdes. Denne fleksible løsning har til formål at sikre 

forudsigelighed og hurtig sagsbehandling for borgerne, samtidig med at 

kommunerne har mulighed for at tage hensyn til evt. kompleksitet i enkelte 

sager.  
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