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Borgerrådgiverens beretning
for 2016/2017
Dette er borgerrådgiverens beretning for 2016/2017 og
dermed den tredje beretning. Borgerrådgiveren har nu fungeret i Aalborg Kommune i tre år, og der er kommet en del
flere erfaringer på baggrund af et stadigt stigende antal henvendelser.
Kendskabet til funktionen er øget, hvilket ses i antallet af
henvendelser og funktionens efterspørgsel blandt kommunens forvaltninger, frivillige organisationer, rådgivningsinstitutioner og andre beslægtede myndigheder.
Det er indtrykket, at funktionen på nuværende niveau ikke
kan imødekomme alle de arbejdsopgaver, der ligger til funktionen, og som gør, at funktionen vil kunne have den tidsigtede effekt. Borgerrådgivningen skulle gerne afstedkomme en
velfunderet og brugbar vejledning og rådgivning til borgerne,
ligesom funktionen skal kunne løfte den viden, der genereres
ud i organisationen til god læring og inspiration til, hvordan
servicen gøres bedre for kommunens borgerne i kommunen.
Sagsbehandlingstiden er stigende, ligesom borgerrådgiveren i mindre omfang har mulighed for at viderebringe helikopterperspektivsobservationer til kommunens afdelinger.
Borgerrådgiveren er efterspurgt til oplæg om funktionen og
støtte til uddannelse i relevante kurser om bl.a. forvaltningsret mv. Dette skyldes primært, at borgerrådgiveren, qua den
daglige kontakt med borgerne, har et førstehåndsindtryk af,
hvor skoen virkelig trykker, og hvor kommunen med små tag
i maskineriet kan ændre oplevelsen og servicen for borgerne.
Der er behov for en vurdering af hvordan man fremadrettet
sikrer, at funktionen kan opsamle og viderebringe erfaringer
til kommunens afdelinger om sagsbehandlingen og komme
med forslag til forbedringer i det omfang, der viser sig et behov.
Da der ligeledes har vist sig et behov for mere tydelighed
omkring funktionen, er der igangsat en proces omkring vedtægter for funktionen og afklaring af, hvordan det sikres, at
den opsamlede viden får den ønskede udfoldelse og liv i de
enkelte afdelinger i kommunen.

Ved borgerrådgiverens deltagelse i Handicaprådets møde
20. juni 2017 blev det drøftet, om borgerrådgivningen kunne
fungere på samme måde som den særlige erfaringsgruppe,
der ser på alle afgørelser efter Servicelovens § 83 i anonymiseret form, i Ældre- og Handicapforvaltningen med henblik
på at forbedre retssikkerheden og kommunens praksis på de
opsamlede sager. I nogle tilfælde når man at ændre en afgørelsen, inden den når videre til Ankestyrelsen. Handicaprådet
havde et ønske om, at der var en lignende funktion i andre
forvaltninger i kommunen – særligt i Familie og Beskæftigelsesforvaltningen. Handicaprådet spurgte, om det evt. var
muligt at henlægge denne funktion til borgerrådgivningen,
der med sit unikke blik i sagsbehandlingen og med den uvildighed, der er tillagt funktionen, kunne have særlig relevans.
Fra borgerrådgiveren blev det nævnt nævnt, at det netop er
funktionens kerne, at der kan ses på udvalgte sagsområder
bl.a. med inddragelse af hjemviste sager, henvendelser til
borgerrådgiveren og faglig praksis/procedurer. Men at en
egentlig systematisk gennemgang af større områder ved alle
hjemvisninger ikke vil være realistisk – ej heller med en opprioritering af funktionen.
På trods af travlheden i funktionen har der dog i årets løb
været tiltag, som borgerrådgiveren har støttet ved opbakning, sparring, deltagelse og oplæg med cases. Disse tiltag er
nærmere beskrevet i afsnit 4.
Denne beretning sætter i afsnit 3 borgernes retssikkerhed
under lup med en række emner, som er beskrivende for de
typer af henvendelser, der enten
er sprunget mest i øjnene, eller
som via den offentlig
nyhedsstrøm/debat i øvrigt
har dannet et fokus i løbet
af året.
Først skal indledes med en
statistisk oversigt over
henvendelserne fordelt
på forvaltningerne, og
på hvordan
borgerrådgiverens
aktiviteter
har fordelt sig i
årets løb.

Maria Louise Friis
Borgerrådgiver
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Perioden i tal
I perioden siden sidste beretning 27. april 2016 til 31. december 2017 - har der samlet været 537 henvendelser til
borgerrådgiveren. Fordelingen af henvendelserne ser sådan
ud, fordelt på forvaltninger og årstal:

Henvendelser og fordeling på forvaltninger i 2016:

Der er generelt stigning i antallet af henvendelser til borgerrådgivningen, hvilket er skitseret her:
Udviklingen i antal af henvendelser siden borgerrådgivningens opstart:
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Borgmesterens Forvaltning - 4 %
By- og Landskabsforvaltningen - 3 %
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Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - 58 %
Miljø- og Energiforvaltningen - 5 %
Skoleforvaltningen - 2 %
Ældre- og Handicapforvaltningen - 15 %
Tværgående sager, generel vejledning, oplæg mv - 13 %

Henvendelser og fordeling på forvaltninger i 2017:

Borgerrådgiverens mødeaktivitet
I perioden fra 27. april 2016 til 31. december 2017 har der
været holdt 82 møder mellem borgere og borgerrådgiver.I
samme periode har der været afholdt 60 dialogmøder mellem borgere og forvaltning, hvor borgerrådgiveren har deltaget.

Klager vedr. borgerrådgiveren
I januar 2018 og februar 2018 har borgmesteren modtaget
to klager vedr. Borgerrådgiveren, klagerne vedrørte bl.a.
funktionen og uvildigheden heri.

Borgmesterens Forvaltning - 3 %
By- og Landskabsforvaltningen - 6 %
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - 59 %
Miljø- og Energiforvaltningen - 3 %
Skoleforvaltningen - 4 %
Ældre- og Handicapforvaltningen - 12 %
Tværgående sager, generel vejledning, oplæg mv - 13 %
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Selvom klagerne principielt ikke vedrører denne beretning
– idet beretningen omhandler 2016/2017, skal det nævnes,
at der med klagerne er skabt opmærksom på, at oplysninger
om funktionens kompetencer, handleevne i forhold til borgernes klager, belysning af klager over funktionen, borgerrådgiveren selv som person og den vejledning, denne yder,
absolut kan gøres mere tydelig.

Retssikkerhed under lup,
temaer, anbefalinger
At skrive faktuelt og berigtigelser. Notatpligt, berigtigelse
efter persondataloven
Det, der springer mest i øjnene, når der kigges tilbage i den
forgangne periode, er henvendelser om sagens oplysninger.
I nogle sager er borgerne ikke enige i vurderinger osv., der
foretages af forvaltningerne, men det er ikke det, det handler
om. Det er det faktuelle grundlag for den vurdering, der finder sted, og det der noteres i fx journaler efter afviklede møder.
Når borgerne modtager afgørelse mv. med kommunens vurdering, kan det forekomme , at de ikke genkender sig selv i
det beskrevne grundlag – altså det der ligger til grund for
vurderingen. Borgerne har selvfølgelig i vid udstrækning mulighed for at klage over disse afgørelser, hvor nye oplysninger, præciseringer i forhold til det oplyste mv. kan gives.

Jeg nævner det, da jeg vil anbefale, at man særligt ved
Jobcentret, i Socialafdelingen og i Ældre- og Handicap Forvaltningen ved Myndighedsafdelingen øver sig i at skrive
faktuelt. Og desuden øver sig i at adskille det faktuelle fra
vurderinger.
For at borgerne bliver inddraget i egen sag, er det desuden
vigtigt, at borgernes bemærkninger til sagen – herunder bemærkninger til referater fra opfølgningsmøder mv. - også efterspørges af forvaltningerne og bliver føjet til sagen.
Ofte er det ikke et spørgsmål om et andet resultat, der er
det primære for borgeren. Det er derimod usikkerheden i,
om man nu i kommunen har hørt det, borgeren har bemærket, og om alle dokumenteringer mv. er med, der kan give
borgerne en usikker fornemmelse af ikke at kunne genkende
sig selv i kommunens afgørelser.
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Borgerne fortæller at de har en fornemmelse af, at ”der allerede er truffet afgørelse ved en partshøring”, eller ”at rehabiliteringsteamet blot et en formalitet – de har jo allerede
bestemt sig”.
For borgerne er dette en følelse af tilsidesættelse af deres
retssikkerhed og giver ikke inddragelse i egen sag. Dette resulterer i utilfredse borgere, der bliver ved med at klage i sagen, idet de fortsat ikke kan genkende sig selv i sagen. Dette
kan give resignerende borgere, der ikke mener, det gør en
forskel at give deres mening til kende.
Dette gælder særligt i sager hvor der er mange sagsbehandlerskift: I nogle tilfælde jeg har set, hvor der har været op til
syv nye sagsbehandlere på halvandet år, er det ekstraordinært vigtigt, at borgerne ikke skal til at ”genfortælle egen
sag” til en ny rådgiver, men at sagen er opdateret med de
oplysninger, der- også for borgeren- er relevante for sagen
og samtidigt at berigtige oplysninger, som ikke længere er
relevante/er fejloplysninger mv.

Jeg skal derfor anbefale, at man sætter et skarpt
fokus på, at:
• oplyse borgeren om sagens dokumenter og opfordre til,
at borgeren supplerer sagen, hvis der er relevante oplysninger, forvaltningen skal kende til,
• opfylde notatpligten, når borgerne- særligt mundtligt- giver supplerende oplysninger til sagen,
• være opmærksom på, at det kan være relevant at afklare borgerens yderligere oplysninger i sagen som en del af
undersøgelsesprincippet, jf. retssikkerhedslovens § 10,
• blive mere bevidste om muligheden for berigtigelse efter
Persondatalovens § 37, og hvordan dette rent teknisk kan
løses i IT-journaler. Der opfordres ikke til, at man sletter
de tidligere forkerte oplysninger, men at man i forbindelse med selve dokumentet laver berigtigelsen, så at den
synligt fremtræder både for fremtidige rådgivere og for
borgerne selv, når man får indblik i sagens oplysninger,
• blive bedre til at begrunde, hvorfor/hvorfor ikke borgernes bemærkninger til sagen i fx partshøringer mv., ikke
ændrer kommunens afgørelse. Og at informere borgerne
om denne revurdering, når sagen sendes videre til relevant ankemyndighed,
• at opdatere borger-sagen, når der er relevant nyt og at
føre den ajour. Dette selvfølgelig for at styrke retssikkerheden, men også for at fremme et bedre arbejdsmiljø,
hvor sager overføres fra rådgiver til rådgiver og fra sagsbehandler til sagsbehandler.
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Afgørelser om aktindsigter
I min første beretning – september 2015, kom jeg med anbefalinger vedr. aktindsigter efter Forvaltningsloven, og
hvordan disse kunne besvares bedre.
Jeg nævnte, at det var vigtigt at have fokus på aktlisten som
borgernes sikring af overblik over sagens dokumenter. Jeg
nævnte også, at det også af hensyn til borgernes overblik
over sagen, men særligt i forhold til borgenes mulighed for
at få prøvet afgørelsen om at udtage visse dokumenter i aktindsigten, er vigtigt at give en afgørelse med aktindsigten.
Jeg må konstatere, at billedet i dag stort set er det samme
som for snart to år siden. Jeg ser jævnligt eksempler på, at
der ikke er afgørelser med aktindsigten. Der er sket en forbedring i at huske aktlister med aktindsigten – særligt i Socialafdelingen, men dette giver ikke i sig selv mening for borgerne, hvis de ikke her kan se, om der er undtaget akter, og
hvorfor disse er undtaget. Altså at der er en afgørelse med,
når der sendes aktindsigt.
Der kan selvfølgelig være sager, hvor man udleverer alt i sagen til borgeren. Men jeg har mødt den holdning, at sagens
interne korrespondance ikke er en del af sagen og derfor
ikke skal udleves til borgerne. Sagsbehandlere er ikke klar
over, at manglende udlevering af interne arbejdsdokumenter mv. medfører en pligt til at give borgerne en afgørelse på
aktindsigten, da man ikke har givet fuld aktindsigt.
Det er medvirkende til mistillid fra borgernes side, at forvaltningen ikke er bevidst og åbne om, at der er visse akter, borgerne ikke skal have pga. undtagelserne i Forvaltningsloven.
Borgerne har selv et rigtigt godt overblik over egen sag og
ved, når noget fx er sendt til intern vurdering i samme afdeling. Borgerne ved derfor godt, at der må være noget mere i
sagen, end det de får udleveret i aktindsigten og ved at påstå, at de har ”fået det hele”, medvirker forvaltningen til en
større distance mellem borgerne og kommunen. En distance
som kan være svær at udjævne igen på et senere tidspunkt,
og som kan medvirke til yderligere frustration.

En anden problemstilling i emnet omkring aktindsigter er
sagsbehandlingstiden. Nogle sagsbehandlere er ikke opdateret på lovændringen fra 1. januar 2014, hvorefter der skal
gives svar på aktindsigt snarest muligt og senest 7 arbejdsdage – efter modtagelse af aktindsigt. Nogle borgere har oplevet flere gange at spørge til aktindsigt, men har selv efter
mange måneder endnu ikke modtaget denne.
Anbefalinger:
• Der gennemføres kurser om god sagsbehandling for de
medarbejdere, der arbejder med afgørelsessager. Målgruppen er både kommunens nye medarbejdere og medarbejdere der skal have et ”genopfriskningskurses”. Der
ses i andre kommuner at være en god effekt i halvdagskurser med centrale emner som fx aktindsiger, notatpligt,
vejledningspligt mv. Borgerrådgivningen understøtter
gerne dette ved deltagelse.
• Sagerne opdateres med relevant materiale, så der ikke
skal et større efterforsknings- og journaliseringsarbejde
i gang, før borgerne kan få aktindsigt.
• Idet der ses at være brug for klarhed omkring reglerne
om aktindsigt efter forvaltningsloven, har Borgerrådgiveren iværksat oprettelse af egen oplysnings-/ vejledningsinformation til kommunens medarbejdere på KLIK. Her
vil findes kort opsummering og huskepunkter ift. forvaltningsretlige emner. Der linkes til eksternt materiale, som
giver et godt overblik. Dette bl.a. Københavns Kommunes Borgerrådgivers materiale ”Klar ret” – som findes på:
http://www.kk.dk/artikel/klarret-vejledning-om-forvaltningsret.
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Skoler, fokus på forvaltningsreglerne og inklusionsområdet:
Der har det seneste års tid generelt været et fokus på folkeskolens forståelse for og anvendelse af forvaltningsretten og
de grundlæggende regelgrundlag omkring forældre-/børnerettigheder.
Folketingets Ombudsmand har haft opmærksomhed på skoleområdet ved henvendelser til Undervisningsministeriet i
2015 og 2016. På baggrund heraf har KORA i januar 2017
udgivet en rapport, om hvorvidt og i hvilket omfang skolerne
overholder de forvaltningsretlige regler og principper 1).
Der har også i den offentlige debat været et generelt stort
fokus på inklusion/specialundervisning, og det er særligt
procedurerne for, hvornår et barn tilhører den ene kategori
eller den anden, og hvorledes der ansøges/ træffes afgørelse
om specialundervisning/ støttetimer i alm. inklusion, der er
emnerne.

Rapporten omhandler primært skolevægring, men det
påpeges også i en række anbefalinger, at der bør:
• ske tidlig identifikation af problematikker, der kan føre til
skolevægring,
• at skolelederens rolle som myndighed skal gøres klar, og
at der skal sikres klageadgang.
Mht. dette sidste pkt. angives det i rapporten, at:
”Det er derfor påfaldende, at der i interviews med forældre
og i gennemgangen af sagsakter ikke hersker en forståelse
af skolelederen som ’myndighed’ i forhold til at forvente samme adfærd i interaktioner, som forventes af andre kommunale aktører – såsom tydelighed i afgørelser og klagemuligheder. I de gennemgåede sager er skolelederens afgørelser
ofte implicitte og uden vejledninger om, hvad man kan klage over eller hvordan, og afgørelserne foreligger sjældent
på skrift – på nær i referater af møder. Den manglende bevidsthed om, hvornår en beslutning har karakter af en afgørelse, gør det svært for forældre i sagerne at navigere i
relationen til skolen.” 3)

Institut for Menneskerettigheder har haft opmærksomhed
på området omkring skolegang for børn med handicaps i
udgivelsen ”Retten til uddannelse. Når børn med handicaps
ikke går i skole” 2).
KORA rapport januar 2017: ”Skolernes praksis i overholdelsen af de forvaltningsretlige regler og principper”, af Jill Mehlbye og Katrine Nøhr.
Se publikationen her: https://menneskeret.dk/sites/menneskeret.dk/files/media/dokumenter/udgivelser/Retten%20til%20uddannelse.pdf
3)
Retten til uddannelse. Når børn med handicaps ikke går i skole, side 58 ff.
1)
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2)

Og videre:
” Afgørelserne er ikke tydelige, og det er ikke muligt at klage
over flere af skolelederens afgørelser. I den forbindelse er
DUKH’s observationer, i undersøgelsen nævnt i indledningen
til denne rapport, værd at bide mærke i – der peges på, at
skolerne ikke har erfaring med og/ eller juridisk ekspertise i
at træffe afgørelse i forvaltningslovens forstand.” 4)

Det opleves, at skolelederne gerne vil udrustes bedre til at
varetage opgaven, så de i første omgang kan yde en bedre
vejledning til forældrene om fx procedurer og klagemuligheder og kan undgå at bruge unødig tid på at orientere sig
om disse grundlæggende regler.

Der har været en stigning i henvendelser til borgerrådgiveren
på skoleområdet. Dette kan i sig selv have mange forklaringer – herunder at forældrene er blevet mere opmærksomme
på borgerrådgiveren.

Der er på Skoleforvaltningens Intranetside forskellige vejledninger primært omkring aktindsigt i elevmappe og om
konflikter mv. i forældremyndighed, når forældrene går fra
hinanden, og hvordan dette håndteres af skolerne med inspiration fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. På PPR
Aalborgs hjemmeside er der en række oplysninger til forældrene om PPR-funktionen og procedurer.

Henvendelserne drejer sig overordnet set om
følgende emner:

Der er behov for fokus på at udruste skolelederne og de
fagligt ansvarlige lærere på følgene områder:

• Inklusion og specialundervisning, herunder PPR/skolens
opgaver og procedurer.

• Hvad indebærer notatpligten? Og er der krav om journalisering af andet materiale/ mails i elevmappen end blot
det rent skolefaglige?

• Almindelig Forvaltningsret, herunder klagemuligheder for
afgørelser, notatpligt og aktindsigt.
• Forældremyndighedsproblematikker efter Forældreansvarsloven: Hvad en forælder uden bopæl og evt. uden
forældremyndighed har mulighed for/krav på af orientering om barnet.
• Synliggørelse af hvornår noget er en skoleproblematik, og
hvornår noget er en servicelovsproblematik.
Af de forskellige henvendelser til borgerrådgiveren er der
sammenfald med resultaterne i KORA og Institut for Menneskerettigheders undersøgelser: Der er behov for mere
oplysning til skolelederne om de forvaltningsretlige rammer
og regler, de er mere på hjemmebane, når de skal træffe
afgørelser. KORA-rapporten konkluderer at: ”Stort set alle
skoleledere oplyser, at de altid har fulgt regler og principper,
men samtidig peger resultaterne i retning af, at der kan være
mere usikkerhed om brugen af dem, end skolelederne selv
tilkendegiver”.
Det er et genkendeligt billede, der ses ved borgerrådgiveren:
Skolelederne kender til det overordnede i reglerne og ved fx
godt, at der er notatpligt. Når der spørges ind til det nærmere omkring reglernes udfoldelse i den konkrete hverdag i de
sager, der kommer forbi borgerrådgiveren, er skolelederne
dog ikke så skarpe på, hvordan reglerne konkret skal gribes
an.

4)

Retten til uddannelse. Når børn med handicaps ikke går i skole, side 60.

• Hvornår træffer man en afgørelse – og kan man gøre dette mundtligt?
• Hvornår skal man partshøre?
• Hvad har forældrene ret til at se i en aktindsigt – efter
Forvaltningsloven, Offentlighedsloven og Forældreansvarsloven?
• Forældrenes og elevernes rettigheder – herunder klagemuligheder.
• Hvordan en klage håndteres, og hvilke frister der er.
• Fokus på viden om procedurer i forbindelse med inklusion
og specialundervisning:
o At skolerne ved forældres ønske om en pædagogisk
psykologisk vurdering giver forældrene en skriftlig afgørelse med begrundelse, hvis denne ikke kan imødekommes, jf. Specialundervisningsbekendtgørelsens §
15. Det ses for ofte, at skolen henviser til, at forældrene selv kan rette henvendelse til PPR for dette,
o At skolerne ligeledes ved forældrenes anmodning om
supplerende undervisning (støttetimer) under 9 timer
ugentligt træffer afgørelse om dette med begrundelse
og klagevejledning til kommunalbestyrelsen, hvis dette
ikke kan imødekommes fuldt ud jf. Folkeskolelovens §
5 stk. 5.
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Hvad kan skoleforvaltningen gøre?

Eksempler på henvendelser om skoleområdet:

Som KORA og Institut for Menneskerettigheder rapporterer,
og borgerrådgiverens erfaringer viser, så efterspørger skolelederne mere viden omkring proceduren/sagsbehandlingen,
og det der er skolelederens opgaver og ansvar og forældrenes rettigheder, så de selv kan klæde forældrene på med rette vejledning.

Hvornår er noget en afgørelse?

Det anbefales, at Skoleforvaltningen udarbejder et let tilgængeligt materiale i form af fx en pixibog med beskrivelse
inden for områderne: Specialundervisning, skolen og forvaltningsretten og Forældreansvarsloven. Målgruppen er primært skolelederne, men det vil bestemt også være en ide
at se på oplysningsmateriale til forældrene. KORA-rapporten
peger også på en større efterspørgsel efter en grafisk handleguide om krav om formalia inden for de givne områder.
Begge materialer vil med fordel kunne lægges på intranettet.

Hvad kan Borgerrådgiveren gøre?
Borgerrådgiveren er i skrivende stund i gang med opbygningen af en intern side på intranettet. Her vil der blive lagt
relevant vejledning omkring forskellige emner. Herunder information om fx klagemuligheder, hvad man skal huske, når
der laves afgørelser, information om Forældreansvarsloven,
og hvad der er vigtigt at huske på, når man har med fx delt
forældremyndighed at gøre osv. Ligeledes vil der være links
til mere information, materialer osv. Det er håbet, at siden
kan sprede læring om emner, der går på tværs af forvaltningerne.
Fokus bliver på overordnet vejledning og inspiration til kommunens ansatte med baggrund i det, borgerrådgiveren, kan
se giver udfordringer.
Borgerrådgiveren har derudover et løbende samarbejde
med Skoleforvaltningen om henvendelserne. Skoleforvaltningen har været meget imødekommende for samarbejdet
med borgerrådgiveren, og dette har resulteret i flere dialogmøder med bl.a. forældre og fokus på det, henvendelserne
har givet af læring.
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Et forældrepar henvendte sig til borgerrådgiveren i forbindelse med, at de fra skolen var blevet informeret om, at
deres søn kort tid derefter ville blive taget af ud klassen og
undervist i et enkeltmandsundervisningstilbud. Med orienteringen fulgte ikke nærmere information om den vurdering,
der lå til grund for beslutningen, og det var heller ikke angivet hvor længe denne foranstaltning skulle vare ved.
Skolen var ikke opmærksom på, at en sådan beslutning er en
forvaltningsretlig afgørelse og kræver partshøring, afgørelse
med begrundelse og klagevejledning. Skolen forklarede, at
de havde mange notater vedr. sagen, som skitserede, hvorfor man fandt enkeltmandstilbudet relevant, at man løbende
havde inddraget forældrene. Forældrene så sig ikke inddraget, og det kom meget bag på dem, at sagen var kommet så
vidt, at der måtte blive tale om et enkeltmandstilbud.
Der blev holdt et dialogmøde mellem skolen og forældrene,
hvor borgerrådgiveren deltog. Mødet viste, at der for forældrene var tale om stor forvirring omkring den faglige begrundelse for enkeltmandstilbudet, og forældrene ikke følte
sig hørt i sagen. I sådanne sager, hvor der er tydelige kommunikationsudfordringer, er det meget vigtigt, at man husker på
de forvaltningsretlige regler, som gerne skulle give et klarere
billede af beslutningsgrundlaget og sikre inddragelse af forældrene.

Støttetimer/ PPR:
Der er en del henvendelser til borgerrådgiveren, der omhandler forældres ønske om støttetimer til deres barn. Ligeledes er der mange henvendelser om, hvorvidt man har ret til
en PPR-vurdering af barnet. I mange af disse henvendelser
beskriver forældrene, at de ved kontakt med skolen får oplyst, at skolen ikke kan give støttetimer bl.a. med henvisning
til, at skolen ikke råder over ressourcer, man kan give barnet
støttetimer. Det ses ofte, at skolen fortæller forældrene, at
de ikke har flere timer ”at give af” og dette ikke kan hjælpe.
Skolerne er ikke gode nok til at vejlede forældrene i disse
situationer, og det lader til, at skolerne selv er meget uklare
omkring reglerne.

Oversendelse mellem
forvaltninger og myndigheder

børn med fysiske funktionsnedsættelser, voksne med behov
for psykiatrisk specialbehandling og efterfølgende behov for
støtte/botilbud i kommunen og voksne med behov for specielle behandlingsredskaber/hjælpemidler.

Tværgående samarbejde

Hjælpemiddel eller behandlingsredskab?

Et tema, der har været særligt synligt i borgerrådgivningen
i den forgangne periode, er henvendelser, der drejer sig om
problematikker, der går på tværs af forvaltninger og myndigheder. Mest synligt er borgere, der efter et sygdomsforløb/
behandling i regionens regi ”sendes videre” til kommunal
behandling/vedligeholdelse, træning mv. Men også internt i
kommunen er der en række eksempler på overgang af sager
fra fx børneområdet til voksenområdet og fra fx et lovgivningsområde (sygedagpenge) til et andet, fx beskæftigelsesområdet.
Der har bl.a. med Ankestyrelsens principafgørelse om, at et
blodsukkermålingsapparat skal anses som et behandlingsredskab eller et hjælpemiddel, været opmærksomhed på
sondringen mellem, hvornår en borger behandles i sygehusvæsenet/regionen, og hvornår kommunen skal tildele borgeren hjælp efter Serviceloven. Borgerrådgiveren har haft
nogle henvendelser, som har skitseret disse problemstillinger. Henvendelserne har både drejet sig om behandling af

Moderen til en voksen datter på 18 år henvendte sig til borgerrådgiveren i en sag vedr. ansøgning og afslag om apparat
til måling af blodsukker kaldet Freestyle Libre. Sagen er afgjort principielt i Ankestyrelsen i maj 2017. Sagen handler
om, hvorvidt dette apparat er et behandlingsredskab (regionen kan bevilge), eller et hjælpemiddel (kommunen kan
bevilge). Der er mange diabetespatienter, der på landsplan
har efterspurgt behandling med netop dette apparat, og alle
disse har ventet længe på Ankestyrelsens afgørelse i sagen,
idet patienterne i mange tilfælde har følt sig som kastebold
imellem regionerne og kommunerne, da begge har sendt
bolden videre til hinanden.
Ankestyrelsens afgørelse gav dog desværre ikke borgerne
det endegyldige svar, som de havde håbet på: Det er en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, om der er tale om et
hjælpemiddel eller et behandlingsredskab. I den konkrete
borgers tilfælde skulle man indhente oplysninger fra regionen på behandlingen af den unge kvinde for at kunne tage
stilling hertil. Men moderen og kvinden ved godt, at dette
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kommer til at tage tid, idet det netop fra regionens side ikke
er velbeskrevet, hvorfor man ikke vurderer, det er et behandlingsredskab og overlader det til kommunen herudfra at vurdere, om det så er et hjælpemiddel.
Borgerrådgiveren er i sagen i dialog med Ældre- og Handicapforvaltningen, og der arbejdes fortsat på at gøre sagsbehandlingen i henholdsvis regionen og kommunen mere smidig i forhold til begge myndigheders kompetence. Regionen
skal bl.a. blive bedre til at oplyse sagen i borgernes journal,
og kommunen skal blive bedre til at søge disse oplysninger.
Sagen viser igen, hvor vigtigt det er at gøre borgerne opmærksomme på proceduren, og hvad det præcist er, der
spænder ben i den konkrete sag, så det ikke opleves som bureaukrati, at man nogle gange er nødt til at ”sende bolden videre” – ligesom den med alt tydelighed viser, at når der ikke
er den rigtige sagsoplysning, gør det det rigtigt svært for en
anden myndighed at træffe afgørelse/komme videre i sagen
– desværre med den store ulempe, at borgeren kommer i
klemme og i dette tilfælde selv må betale for apparatet, indtil der er en afklaring.

Hvem kunne hjælpe?
En ung mand var i psykiatrien blevet diagnosticeret med
autisme og fik fra regionen meddelelse om, at kommunen
kunne sætte ind med bl.a. specialiseret støtte til manden. I
mødet med kommunen skulle der gå næsten et år, før den
unge mand fik et tilbud, han profiterede af. Inden da havde
man via Uddannelseshusets Socialcenter foranstaltet bostøtte med eget bostøttekorps. Forældrene til den unge
mand var meget frustrerede over, at der ikke var mere/bedre
faglig hjælp at hente og samtidigt bekymret for deres søn,
der boede alene i Aalborg og desværre efter diagnosen og
efterforløbet blev mere og mere indesluttet og isoleret. Det
hjalp ikke på forældrenes frustration, at de efter forespørgsel ved bl.a. DUKH og VISO spurgte ind til, om det var muligt,
at sønnen fik specialstøtte fra kommunens eget specialteam
for autister, Team A. Dertil fik de at vide fra Uddannelseshuset, at det slet ikke var det rigtige tilbud, idet teamet ”kun
beskæftigede sig med borgere, der ikke kunne spise selv og
gik med ble”.
Da borgerrådgiveren blev inddraget i sagen, var der kommet
en brugbar løsning til den unge mand, men forældrene ønskede på sønnens vegne at klage over forløbet, idet de slet
ikke havde følt sig hørt ved kommunen efter ved regionen at
have fået tiltro til, at der ville komme hjælp, der kunne støtte
sønnen fremadrettet.
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Borgerrådgiveren sendte klagen videre til Uddannelseshuset
og til orientering til Team A, som blev enige om, at denne
type sag heldigvis ikke forekom ofte, og at man fremadrettet
ville være meget bedre til at informere sagsbehandlerne om
bl.a. egne tilbud, som kan vurderes at være relevante og at
blive bedre til at fortælle borgerne og pårørende, hvorfor
man træffer de valg, man gør, selvom der har været en specifik anden angivelse af ”recepten” i regionens regi.

Behovet for et skub
En mor til en ung mand kontaktede borgerrådgiveren i foråret 2016. Den unge mand var nyuddannet i sensommeren
2015, men blev umiddelbart derefter ramt af en svær depression. Han var uden forsørgelse, netværk og kontakt med
andre. Moderen, som omsider var kommet i kontakt med
sønnen, havde forsøgt at finde en indgang i flere forskellige
afdelinger i kommunen, ved a-kasse mv. Alle pegede i retning
af noget andet, nogle andre eller var helt opgivende og sagde, at det ikke var deres bord. Og moderen var frustreret:
”Han er et højtuddannet, ungt menneske, der bare skal have
hjælp nu og et skub i den rigtige retning. Ellers taber vi ham”.
Borgerrådgiveren tog kontakt til de berørte afdelinger og
teams i kommunen og spurgte til, hvordan man kunne løse
situationen særligt idet manden var optaget i en a-kasse,
men af hensyn til en alvorlig depression ikke var i stand til
at vedligeholde kontakten med a-kasse og jobcenter, at han
ikke tjekkede sin e-boks og ikke ville åbne døren for opsøgende medarbejdere.
Sygedagpengehuset tog sagen op igen, pga. de nye oplysninger og revurderede sagen. Man vurderede, at manden
var omfattet af sygedagpengereglerne, hvorfor han fik disse
med tilbagevirkende kraft. Men vigtigst for manden (og hans
mor) blev der givet et skub i den rigtige retning: Fastholdelse
af en bolig, støtte og det rigtige faglige fokus.
Den unge mand vendte senere tilbage til borgerrådgiveren
og fortalte, at han nu er ansat på en af Danmarks største
virksomheder.

Afdeling til afdeling

Anbefalinger:

Også fra team til team internt i en afdeling kan der nogle
gange forekomme en usammenhængende sagsbehandling
som ikke er til borgernes bedste og ikke er et godt eksempel
på en helhedsorienteret sagsbehandling:

• Det er vigtigt at kommunikere med borgeren om, hvad det
er for opgaver afdelingerne varetager og at ”følge borgeren” videre i systemet til rette sted, så vigtig information
ikke går tabt og sikre, at borgeren ikke igen skal starte
fra A ved kontakt med fx kommunen efter overgang fra
regionen.

Scooteren og handicapbilen
En mand havde fået bevilget en handicapbil og havde selv
valgt en større egenbetaling, for at bilen var lige præcis, som
han ville have, den skulle være for ham. Manden havde en
så nedsat ”gangfunktion”, at han måtte benytte sig af både
handicapbilen og en el-scooter for at kunne være mobil fx på
ture med familien og i det daglige, hver gang han skulle ud af
sit hjem. Da kommunen skulle vurdere, hvilken bil, der skulle
bevilges, tog man hensyn til, at mandens daværende 15 år
gamle el-scooter var af en vis størrelse, og at der var plads til
denne i den nye bil.

• Vær opmærksom på formidlingen til borgeren om disse
overgange. Når sagsbehandler ikke ved nok om det, der
foregår i tidligere/kommende myndighed, kan dette ende
med at forvirre borgeren.
• Brobygningen til regionen skal blive bedre, og borgerne
skal inddrages i denne proces i forhold til at sikre sammenhænge i sagsbehandlingen.

Samtidig med bevilling af handicapbilen havde manden ansøgt om en ny el-scooter i et andet team i kommunen, idet
den gamle var udtjent. Man ville gerne bevilge manden en
elscooter, men en el-scooter, der var for stor til den handicapbil, som netop var bevilget. Manden foreslog, at han selv
betalte prisdifferencen, men rent lovteknisk var der ikke mulighed for det, da der ikke er mulighed for frit valg efter den
aktuelle bestemmelse, hvilket borgerrådgiveren også kunne
konstatere og vejlede manden om.
Man bevilgede altså en borger en handicapbil i det ene team,
med lift så han kan få sin el-scooter med, da man ved, at han
ikke vil kunne færdes ”til fods” uden denne i det ene team,
mens man så i det andet team fastholdt, at borgeren kun
kunne bevilges en el-scooter, som han ikke vil kunne anvende sammen med sin handicapbil.
Borgerrådgiveren kontaktede myndighedschefen for at
høre, om dette dilemma kunne løses på nogen måder.
Imellem teamene blev der fundet en løsning, som gjorde det
muligt for borgeren både at få en handicapbil og en scooter,
der kunne fungere sammen. Myndighedschefen tilkendegav,
at alt andet ville være i strid med afdelingens værdier (og i
øvrigt også efter principperne om helhedsorienteret sagsbehandling).
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At yde vejledning og at træffe
afgørelser
Når en borger henvender sig til kommunen, er der stor forskel på, om borgerne søger generel information, eller om de
ansøger om noget konkret. Det kan også være svært som
ansat i kommunen at se denne forskel. I borgerrådgivningen
støder man ofte på eksempler på, at dette går galt: At borgerne henvender sig personligt eller telefonisk for at få hjælp,
og at kommunen ender med at fortælle borgerne, at det ikke
giver mening at fortsætte sin ansøgning, idet borgeren ikke
vurderes at være i målgruppen for en given type hjælp.
Det er frustrerende for borgere, der henvender sig, at få et
blankt ”det kan du ligeså godt glemme at søge, for det får du
ikke alligevel”, før kommunen har haft mulighed for at gennemse relevante dokumenter i sagen.
Forvaltningerne skal blive bedre til at sondre imellem, hvornår der er tale om almindelig vejledning til borgerne efter
forvaltningslovens § 7 stk. 2, og hvornår denne vejledning
går over og bliver en reel ansøgningssag, som skal sagsbehandles og ende ud i en afgørelse eller en bevilling/tilladelse.
Denne type af henvendelser ses overalt i forvaltningerne
med ansøgningssager. Fra byggesager til miljøsager til – som
ovenfor nævnt – anmodning om hjælp til et blodsukkermålingsapparat.
Indledende er det selvfølgelig i orden at vejlede borgerne om
de overordnede principper, love og regler inden for det, der
skal tages stilling til. Men det må aldrig ende med, at forvaltningerne reelt, i forhold til borgers konkrete forespørgsel,
har taget stilling eller har givet en afgørelse i telefonen.
En afledt problematik er, når kommunen ikke har kompetence til at vejlede borgerne konkret om en anden myndigheds
område og derfor ender med at vejlede forkert til skade for
borgeren.

Rette myndighed?
Dette var tilfældet i en sag, hvor en dansk mand gerne ville
have sin kone fra et andet EU- land til Danmark, for at de
kunne bo sammen. Sagen havde stået på i længere tid, da
manden henvendte sig til borgerrådgiveren for at få hjælp og
vejledning til at forstå kommunens svar i sagen.
Det viste sig, at Ydelses- og Socialcentret havde vejledt
manden, der modtog kontanthjælp, om, at hvis konen kom til
Danmark, ville hun opholde sig her ulovligt. Dette var manden meget uforstående over for, idet hun jo var EU borger,
og det undrede manden, at hans kone ikke måtte søge arbejde i Danmark efter de EU-retlige regler herom.
Der var i sagen tale om meget komplekse reglsæt inden for
både den danske sociallov og EU-retlige opholdsregler. Borgerrådgiveren rettede i sagen henvendelse til Ydelses- og
Socialafdelingen og fik samme svar som borgeren: At konen
slet ikke måtte rejse ind i Danmark.
Efterfølgende rettede borgerrådgiveren på borgers vegne
henvendelse til Statsforvaltningen for at forespørge til sagen - herunder om de ville undersøge, om konen havde fået
indrejseforbud. Statsforvaltningen kunne hurtigt konstatere,
at dette slet ikke var tilfældet. Konen var blevet bedt om at
rejse ud af Danmark efter seks måneders ophold, idet manden var kommet på kontanthjælp og ikke kunne forsørge
hende. Men det betød altså ikke, heller ikke i forhold til de
danske sociale regler, at konen ikke måtte vende tilbage til
Danmark for at søge arbejde og på denne måde faktisk være
med til at kunne forsørge sin mand. Der blev via borgerrådgivningen sat fokus på, hvordan borgerne i denne sag skulle
forholde sig til både EU-regler og danske sociale regler.
Sagen satte fokus på, at man skal henvise borgerne til at
søge vejledning ved den relevante myndighed – alternativt
rette henvendelse til myndigheden for at afklare med dem,
hvordan kommunen og statsforvaltningen hver især skal forholde sig – som borgerrådgiveren i denne sag gjorde.
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Øvrige tiltag i
Borgerrådgivningen
Som nævnt i indledningen har borgerrådgiveren måtte skære ned på øvrige aktiviteter, idet der har været en markant
stigning i henvendelserne, og da det er blevet prioriteret
som det vigtigste at yde borgerne den råd og vejleding, de
har efterspurgt.
I perioden har borgerrådgiveren prioriteret følgende tiltag,
som vidensressource:

Oplæg/ samarbejde med
frivillige organisationer mv.
•
•
•
•
•

Mødrehjælpen
Bedre psykiatri
Legal Aid, Aalborg
Veterancentret
Ældresagen undersøgelse af retssikkerheden
i kommunerne
• HK Kommunal vedr. aktindsigt

Interne tiltag
• Miljø- og Energiforvaltningen og By- og Landskabsforvaltningen: Planlægning af ”styrket
erhvervskontakt”
• Planlægning og gennemførelse af konfliktseminar
i Miljø- og Energiforvaltningen
• Samarbejde med Aalborg Kommunes Veterankoordinator
• Møder med diverse råd internt i kommunen – herunder Handicaprådet.
• Udflytning af Borgmesterkontoret
• Deltagelse i uddannelse for jobcentret: ”Den
ressourceorienterede samtale” for orientering om
uddannelsens indhold.
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5)

Borgerrådgivernes
samarbejde med
Ombudsmanden
Folketingets Ombudsmand har på baggrund af forskellige møder med borgerrådgiverne forespurgt
borgerrådgiverne, om det var en ide med et uformelt
samarbejde mellem Ombudsmandsinstitutionen og
de enkelte borgerrådgivere.
Idet der er borgerrådgivere i 1/3 af landets kommuner, har de efterfølgende drøftelser af form og indhold været henlagt til fem repræsentanter – herunder
Aalborg Kommunes borgerrådgiver. Der har været
holdt møde ved Ombudsmandsinstitutionen i marts
2017, hvor Ombudsmand Jørgen Sten Sørensen og
direktørerne fra Ombudsmandsinsitutionen deltog,
og det blev drøftet, hvordan vi sammen kan drage
nytte af hinanden.
Samarbejdet er af uformel karakter og er baseret på
det faktum, at Ombudsmanden og borgerrådgiverne
har et fælles mål og en opgaveportefølje, der for begges vedkommende handler om at gøre opmærksom
på uhensigtsmæssigheder, som der bør være fokus
på i den daglige forvaltning.
Ombudsmanden er interesseret i, at borgerrådgiverne gør opmærksom på større perspektiver, der
dukker op i borgerrådgivernes direkte indsigt i forvaltningen via borgernes henvendelser, og borgerrådgiverne, der ofte sidder i enkeltmandsfunktioner,
er interesseret i at have Ombudsmandsinstitutionen
som samarbejdspartner, når der er behov for indblik,
sparring og uformel drøftelse.
Således har der fx på det seneste møde med Ombudsmanden været drøftet problematikken om vejledning
kontra reel afgørelse, som også er nævnt ovenfor.
Dette med henblik på, om Ombudsmanden og borgerrådgiverne kan udbrede kendskabet til fx ombudsmandens myndighedsguide 5), og om der er andre tiltag, der kan ændre denne uheldige tendens.

Myndighedsguiden findes her: https://www.ombudsmanden.dk/myndighedsguiden/ Og vil ligeledes kunne findes på borgerrådgiverens side på Klik.

Styrket borgerkontakt:
Som nævnt i tidligere beretning har borgerrådgiveren orienteret sig om konceptet ”Styrket Borgerkontakt”. Konceptet
er dansk udviklet med baggrund i hollandsk inspiration. Fra
konceptets brug i Danmark viser undersøgelser, at
• borgertilfredsheden stiger med op til 52%,
• jobtilfredsheden øges med 20 %,
• borgeren trækker sin klage tilbage i op til 88% af tilfældene,
• der, naturligvis afledt heraf sker en besparelse i tid og
penge på beregnet 42%, og at sagsbehandlingstiden naturligvis også forkortes med mellem 7- 49%.
Borgerrådgiveren har besøgt borgerrådgiveren i København
og ”Styrket Borgerkontakt” for at se på, hvordan konceptet udfolder sig i kommunerne, og hvordan borgerrådgiveren kan medvirke som en understøttende faktor for denne
proces ved bl.a. medvirken i uddannelsen af medarbejderne,
synligheden af effekterne mv.
Myndighedsafdelingen i Ældre- og Handicapforvaltningen besluttede medio 2016 at gennemføre og implementere konceptet i afdelingen, idet:
• ”Målet er, at medarbejderne bliver rigtigt gode til at håndtere klager, således at klager ikke ses som et onde, men
som en dialog vi alle kan lære af”.

Siden da er der, som det første sted i Aalborg Kommune,
gennemført uddannelse af medarbejderne i konceptet og
den praktiske anvendelse. Og metoden har fungeret i praksis. I efteråret 2017 blev der holdt ”fejring” seks måneder
efter opstarten. Borgerrådgiveren har deltaget i hele processen fra start til slut og løbende støttet op med bl.a. cases.
Effekten af tilgangen ses meget tydeligt i henvendelserne
vedr. Ældre- og Handicapforvaltningen, og bl.a. ved borgerrådgiverens direkte samarbejde med Myndighedsafdelingen
er det tydeligt, hvor fokus nu er: På forståelse af en given
problematik igennem dialogen, og hvordan vi sammen kan
gøre det bedre. Medarbejderne beskrev i gennemførelsen af
uddannelsen, at de var rigtig glade for et kursus, som gav
dem noget, de kunne bruge i hverdagen. For det er præcis
kontakten med borgerne, der kan give udfordringer i det
daglige. Medarbejderne syntes, tiden til træningen er rigtigt
godt givet ud og virkede meget lettede og udstyret med gå
på-mod efter undervisningsdagen.
Måske er det med udgangspunkt i den implementerede tilgang, at der generelt fra 2016- 2017 er set et fald i henvendelser til borgerrådgiveren fra Ældre- og Handicapforvaltningens myndighedsområde.
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