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Orientering om klagesager SL §§ 83 og 84 samt procedure ved klagesager 

 

Klagersager i 2015 

 

I 2015 har der været 1 klagesag – Servicelovens § 83, hvor Hedensted Kommune har få-

et medhold i afgørelsen. 

 

I 2015 har der ikke været klagersager – Servicelovens § 84. 

 

Procedure (overordnet) ved klagesager: 

 

Hedensted Kommune følger de til enhver tid gældende regler, vejledninger, lovgivninger 

og bekendtgørelser om behandling af klagesager samt Ankestyrelsens krav til klager på 

socialområdet. Ankestyrelsens kompetence til at behandle klagersager fremgår af Lov om 

retssikkerhed og administration på det sociale område. 

 

Hvem kan klage  

Parten i en sag kan klage til Ankestyrelsen. Parten i en sag er den person, som afgørel-

sen vedrører direkte. 

 

Klagen indgives til den myndighed, som har truffet afgørelsen, som klages over. 

 

Der er ingen særlige krav til selve udformningen, længden eller andet af klagen.  

 

Klagen kan sendes pr. brev, en mail eller ringe til myndigheden, der har truffet afgørel-

sen. 

 

Der er ingen krav om begrundelse for klagen. Det er dog en god ide, at fortælle, hvad 

parten er utilfreds med. 

 

Klagen bør indeholde dato, navn, adresse, telefonnummer, mail-adresse, cpr.nr., sags-

nummer/henvisning til afgørelsen. 

 

Fuldmagt 

En part i sagen kan give en anden fuldmagt til at hjælpe sig ifølge Forvaltningslovens § 8 

stk. 1.  

 

Ægtefælle, samlever, forældre eller børn er ikke part i en sag medmindre der foreligger 

en fuldmagt. 

 

Repræsentation ved en advokat kræver ikke fuldmagt. 

 

Klagevejledning og tidsfrister 

I afgørelsen skrives eller vedlægges en klagevejledning, hvor der står hvilke tidsfrister og 

krav en klage skal overholde. 

 

Den normale klagefrist er 4 uger fra modtagelse af en afgørelse. 
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Beregning af tidspunktet for modtagelse af klagen har betydning for, om en klage er ret-

tidig. 

 

Ankestyrelsens ankeskema (vedlægges) 

Kommunen skal anvende skemaet, når den videresender en klage til Ankestyrelsen over 

en afgørelse fra kommunen jf. § 13 i Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration 

på det sociale område. 

 

Ankestyrelsen indhenter al materiale/akter i sagen fra myndigheden, som klages over. 

 

Efter modtagelse af klagen sender Ankestyrelsen en bekræftelse til den, der klager/part i 

sagen og det tilknyttede materiale/akter samt den forventede sagsbehandlingstid. 

 

 

 

 

Overordnet forretningsgang ved klager – Hedensted Kommune, Social Omsorg 

 

 Afgørelse samt klagevejledning og tidsfrist fermsendes til parten. 

 

 Ved klage indenfor tidsfristen skal myndigheden foretage en revurdering (genvur-

dering) af sagen. 

 

 Myndigheden fremsender kvitteringbrev for modtagelse af klagen herunder even-

tuelt anmodning om fremsendelse af fuldmagt til sagens part. 

 

 Myndigheden kan ved genvurderingen af afgørelsen give klageren: 

1. medhold 

2. delvis medhold 

3. fastholde afgørelsen 

 

 Ad. 1 - Ny afgørelse fremsendes til sagens part. 

 

 Ad. 2 - Ny afgørelse og klagefrist fremsendes til sagens part. 

 

 Ad. 3 - Afgørelse om genvurdering af tidligere afgørelse til sagens part. Klagen og 

sagens akter sendes videre til Ankestyrelsen senest 4 uger eftermodtagelse af 

klage. Ankestyrelsens ankeskema anvendes. 

 

 Ankestyrelsen afgørelse i sagen modtages af myndigheden: 

1. medhold 

2. genbehandling af sagen eventuelt med fokus på anviste områder  

 

 Ad. 2 - Processen omkring genvurdering gentages. Brev sendes til parten om 

genoptagelse af sagen med henvisning til Ankestyrelsens afgørelse.  

  

 

 

 

  

 


