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Status fra borgerrådgivningen april 2020 

1.1. Indledning 
Denne første status er udarbejdet for at give et indblik i det første halve år med en borgerrådgiver funktion 
i Svendborg kommune 

Statusrapporten vil indeholde en beskrivelse af arbejdet med at få etableret og udbredt 
borgerrådgiverfunktionen i Svendborg Kommune, såvel internt i kommunen som ude blandt borgere, 
foreninger, samarbejdspartner, mv.  

Rapporten vil også give en kort orientering om den aktivitet, der har været i borgerrådgiverfunktionen i 
perioden 01.10.2019 – 31.03.2020. Henvendelserne er fordelt ud på sags - og chefområder og der er 
udarbejdet et overblik over henvendelsesmønstret, for at se om øgede kendskab til funktion, er lig med en 
øgede efterspørgsel.  

Ud over behandling af borgerhenvendelser har der været enkelte betragtninger og anbefalinger fra 
borgerrådgiver funktionen, med det formål at forbedre kommunens praksis. Disse vil der ligeledes 
orienteres om.  

 

1.2. Rammen for funktionen 
Borgerrådgiverfunktionen i Svendborg Kommune er etableret med hjemmel i Kommunestyrelsesloven § 
65e. Som beskrevet i bestemmelsen, er der tale om en uvildig funktion, der ikke er underlagt kommunens 
ledelse med reference direkte til byrådet. En funktion til brug for vejledning og rådgivning af borgerne samt 
til at føre tilsyn med kommunens administration.  

Ansættelsen er på 20 timer i ugen og foreløbigt bevilliget i perioden 01.09.19 – 31.08.21. 

Udgangspunktet for arbejdet som borgerrådgiver er den funktionsbeskrivelse, der blev politisk vedtaget af 
Byrådet den 26. februar 2019.  

Med udgangspunkt i funktionsbeskrivelsen er der helt konkret taget udgangspunkt i følgende 4 funktioner: 

 Vejvisning – hvor skal man henvende sig som borger. 
 Råd og vejledning i konkrete spørgsmål, fx hvordan en afgørelse skal forstås, 

rettigheder i forbindelse med retssikkerhed, sagsbehandlingstider mv.  
 Hjælp til klager.  
 Støtte borgeren med at forberede sig til en samtale og efterfølgende hjælpe borgeren 

med at samle op på, hvad der kom ud af samtalen (dialogmødesag). 

De 20 timer er som udgangspunkt fordelt på tirsdag, onsdag og torsdag og borgeren får kontakt ved enten 
at ringe eller sende en mail. 

 

2.1. Etablering af borgerrådgiverfunktionen  
Første arbejdsdag var den 2. september 2019 og der var fra en begyndelse lagt mødeplan, hvor 
borgerrådgiveren gennem de første uger fik mulighed for at deltage på afdelingschefmøderne på hvert 
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direktørområde. Formålet med møderne var at orientere om den politisk vedtagne funktionsbeskrivelse og 
drøfte borgerrådgiverfunktionens udmøntning på de enkelte chefområder.  

Da funktionen er ny i kommunen, var der forskellige ønsker om hvorledes henvendelser fra 
borgerrådgiveren skal ske – de fleste chefer har ønsket at henvendelser på deres område begynder hos 
dem, og de herefter formidler videre til medarbejderne. På andre chefområder kan henvendelsen ske 
direkte til den enkelte medarbejder.  

Begge metoder har virket upåklageligt, og det skal naturligvis løbende drøftes om tilgangen skal ændres. 

Ud over ovenstående chefmøder, deltog jeg efterfølgende i personalemøder, ledermøder, teammøder, og 
møder med kommunens forskellige råd. 

Alle møderne har haft det formål, at jeg har haft mulighed for at præsentere hele borgerrådgiverfunktionen 
og få afstemt forventninger og ønsker til samarbejdet.  

Der er deltaget i personalemøder/afdelingsmøder i: 

 Jobcentret. 
 Socialafdelingen. 
 Borgerservice. 
 Familie, børn og unge. 
 Kommunens bostøtter. 
 Direktionssekretariatet. 

Der er deltaget i ledermøde i:  

 Teknik og miljø 
 Socialafdelingen. 
 Jobcentret. 
 Familie, børn og unge. 

Desuden er der besøgt/deltaget i møder med: 

 Ældrerådet. 
 Handicaprådet. 
 Udsatterådet. 
 Personalemøde ved den Boligsociale helhedsplan. 
 Bestyrelsesmøde hjemløshedsorganisationen SAND. 
 Formiddagsmøde ved Café Impuls. 
 Brobygger i frivillighedshuset. 
 Værestedet Stenbruddet. 

 
For at få et bedre kendskab til kommunens organisering og for at drøfte snitfladerne omkring 
arbejdsfunktionen, har jeg desuden været i praktik en dag i borgerservice. Der var lagt en plan for dagen 
således at jeg fik mulighed for, at være en del af såvel indgåede opkald på hovednummeret, borgerguide 
samt ekspedient i skranken i borgerservice.  

Jeg har følt mig taget godt imod som borgerrådgiver. Der har været stor interesse for funktionen og 
hvordan vi kan bruge hinanden til gavn for borgerne i Svendborg Kommune.  
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Møder og drøftelser med de forskellige områder, mundene ud i et samarbejdskodeks for 
borgerrådgivningen og de enkelte områder i forvaltningen. Dette kodeks blev sendt ud til alle 
chefområderne i forbindelse med opstart af funktionen.  

Samarbejdspartnere uden for Svendborg Kommune: 

Der har været møder eller drøftelser med en række af eksterne samarbejdspartnere som f.eks. Leder af den 
juridiske retshjælp i Svendborg, Koordinator i Det Grønlandske Hus, Folkekirken samt Kirkens korshær 
gennem varmestuen.  

I den nærmeste fremtid er der aktuelle planer om, at besøge Alko-rådet på Havnegade, Veteran Café i 
Frivillighedshuset, Bisidderforeningen og der kommer helt sikkert flere.  

 

2.2. Reklame for borgerrådgiverfunktionen 
I forhold til at udbrede kendskabet til borgerrådgiverfunktionen, er der i samarbejde med 
kommunikationsafdelingen lavet en række informationsaktiviteter:  

 Nyhed på kommunens hjemmeside og Facebookprofil. 
 Fast informationsside på kommunens hjemmeside.  
 Postkort med kontaktinformation og beskrivelse af borgerrådgiverfunktionen til omdeling.  
 Interviews i hhv. Radio Diablo og Fyns Amts Avis.  
 Afdelinger i forvaltningen henviser også til mig – enten til personer eller i breve.  

Postkortet er delt ud på biblioteker, varmestue, værested, jobcenter, borgerservice, socialafdelingen, 
frivillighedshuset, ældreråd, handicapråd, m.fl. 

Når borgerne er spurgt ind til, hvor de har fået kendskab til funktionen, har svarene været mange. Jeg vil 
derfor mene, at alle platforme har været i spil. 

 

3.1. Borgerrådgiver butikken 
Som beskrevet, kan en borger, virksomhed eller forening kontakte borgerrådgivningen pr. telefon eller på 
mail.  

Derudover er der etableret ”åben rådgivning”, hver torsdag eftermiddag i tidsrummet 14.30 – 16.30 i et 
mødelokale i Jobbutikken. 

Det er ligeledes mødelokaler i Jobbutikken, der anvendes, når der bookes møder med borgerrådgiveren. 
Såfremt borgeren ikke ønsker mødet afholdt i Jobbutikken, aftales et andet mødested med samme 
mulighed for sikkerhed.  

Ved opstart af funktionen traf jeg aftale med direktør for Teknik og Miljø, om mulighed for at låne et kontor 
i Vester Skerninge, hvilket giver mødemulighed i den Vestlige del af kommunen. Det samme er aftalt med 
kommunens Ældrechef, for så vidt angår et lokale i den Nord/Østlige del af kommunen, hvor der er 
mulighed for at låne et samtalerum i en plejehjemsgruppe.  

Enkelte borgere har haft behov for, at mødet foregik i deres eget hjem, hvilket er imødekommet.  
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3.2. Varmestuen 
En af de første dage i funktionen besøgte jeg Kirkenes Korshærs varmestue samt værestedet Stenbruddet. 
Daglig leder og de mange frivillige var åbne, og jeg blev budt velkommen, dog nøjes brugerne i første 
omgang med at nikke til mig.  

I et samarbejde med lokalt bestyrelsesmedlem i SAND, der er tidligere bruger af varmestuen, blev der lagt 
et godt ord ind for mig, og der blev aftalt at jeg hver anden tirsdag formiddag lægger min vej forbi 
varmestuen. 

Jeg er med tiden blevet et kendt ansigt dernede, formiddagene er meget forskellige, og det samme er 
henvendelserne. Nogle formiddage drikker jeg blot en kop kaffe og har smalltalk med de gæster, der nu er, 
og andre dage er der konkrete spørgsmål om fx reglerne for socialt frikort, tvungen administration, 
ansøgning om førtidspension, breve fra boligforeningen, mv.  

I forhold til værestedet Stenbruddet, er der en stående aftale med de ansatte socialrådgivere, at jeg kan 
kontaktes ved behov og der er derfor ingen faste besøgsaftaler.  

 

3.3. Øvrige funktioner og forhold 
Ud over henvendelserne har opgaverne omhandlet, dels en gennemgang af en given praksis, for at kunne 
kvalificere arbejdet i forvaltningen samt at yde råd og vejledning til ansatte. Når jeg har været rundt på 
personalemøderne har jeg oplyst om muligheden for, at man kan henvende sig med spørgsmål om fx 
sagsbehandling eller andet.  

Jeg har i perioden haft 4 henvendelser fra sagsbehandlere i Jobcentret, der har haft spørgsmål af faglig 
karakter og henvendelserne har ligget jævnt gennem hele perioden. Måske er det et udtryk for, at der er 
tilpas faglig sparring i de enkelte afdelinger, måske har jeg ikke gjort nok opmærksom på funktionen, vi må 
se hvad fremtiden bringer.  

I det daglige har jeg den faglige sparring med mine kollegaer i direktionssekretariatet, primært juridisk 
team.  

Derudover er jeg en del af det landsdækkende borgerrådgiver netværk. Vi har et årligt seminar med fagligt 
indhold og med mulighed for at få vendt stort og småt fra ens hverdag.  

Næste netværksmøde er booket til sidst i maj 2020, og i fald det afholdes, bliver det mit første. Ud over det 
landsdækkende netværk, er der desuden etableret 2 mindre netværk, et i Jylland og et på Sjælland. Vi fra 
Fyn kan deltage hvor det passer os og jeg er tilmeldt netværket på Sjælland. Det lokale netværk anvendes 
jævnligt til faglig sparring.  

Svendborg Kommune er den 3. kommune på Fyn der har etableret en borgerrådgiverfunktion, ud over 
Svendborg findes funktionen i Nyborg og Faaborg-Midtfyn. I alt er der 40 kommuner landet over der har 
etableret funktionen.  

 

4.1. Oplysninger om henvendelserne 
I perioden 01.10.2019 – 31.03.2020 har der været 60 unikke henvendelser, hvilket vil sige at der er 60 
forskellige personer, der har henvendt sig til borgerådgivningen i perioden. Da en af personerne har 
henvendt sig to gange, med to helt forskellige problemstillinger, er der samlet set registeret 61 
henvendelser til borgerrådgiverfunktionen. Henvendelserne har været meget forskellige og nogle er betjent 
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gennem en enkelt telefonsamtale, hvor der ved andre har været behov for flere personlige samtaler med 
borgeren og eventuelt med forvaltningen efterfølgende.  

Ved en henvendelse noteres det, om der er tale om en vejledningssag, klagesag, vejvisersag, eller dialogsag. 
Det er ofte, at sagen udvikler sig til andet eller mere end det først oprindelige og som det også kan læses i 
statistikken, er borgeren ofte vendt tilbage med yderligere spørgsmål eller råd og vejledning i deres sager.  

Antal af borgere der har henvendt sig én gang: 36. 

Antal af borgere der har henvendt sig mere end én gang: 25. 

De drøftelser på varmestuen, der ikke har ført til oprettelse af en sag eller anden registrering, er ikke talt 
med her. Der er tale om korte drøftelser, der selvfølgelig godt kan indeholde et godt råd om fx 
borgerservice eller andet, men drøftelserne har mere støttende karakter end rådgivende og er derfor ikke 
taget med. 

 

4.2. Henvendelser fordelt på chefområder  
På de 15 chefområder i Svendborg Kommune fordeler henvendelser sig på følgende områder: 

 

 

Nogle henvendelser breder sig ind over mere end et chefområde, f.eks. kan en henvendelse omhandle et 
forhold indenfor både skole og familie, børn og ungeområdet. Henvendelserne er alene registeret én gang 
og registeret indenfor det chefområde, hvor henvendelsen har taget sit udgangspunkt.  

Som tidligere beskrevet, er der stor forskel på omfanget af henvendelserne.  

At der er en overvægt af henvendelser på området for Borger og Arbejdsmarked, er velkendt fra andre 
kommuner med en borgerrådgiverfunktion. Der er tale om et område med kompleks lovgivning og et 
område, der træffer mange afgørelser af stor betydning for borgerens økonomiske situation og hverdag 
generelt.  
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4.3. Henvendelser af anden karakter 
Der er 5 af henvendelserne der ikke omhandler et kommunalt område. Disse henvendelser har bl.a 
omhandlet gældsrådgivning, spørgsmål i forhold til konflikt mellem lejer og udlejer, spørgsmål omkring 
ansøgning om dansk indfødsret.  

Nogle af disse henvendelser er behandlet ved, at der er vejledt omkring muligheden for at kontakte 
retshjælpen, andre er håndteret i borgerrådgivningen.  

 

4.4. Henvendelser fordelt på sagstyper 
 

 

 

Lige som under opgørelsen ved chefområderne, da kan en henvendelse indeholde elementer fra alle 
sagstyperne ovenover. Registreringen er sket ud fra den henvendelsesårsag, som borgeren havde da første 
henvendelse skete til borgerrådgivningen.  

Som det kan læses, er der ikke registeret en eneste dialogsag. Dette betyder ikke, at funktionen med at 
støtte borgeren inden samtale på kommunen og efterfølgende samle op på mødet ikke er foretaget. Det er 
udelukkende et udtryk for, at der ikke er modtaget en henvendelse, hvor dette har været det egentlige 
formål. Ofte bliver der i de almindelige vejledningssager spurgt ind til muligheden for, at borgerrådgiveren 
kan deltage som støttende funktion, i mødet med kommunen. Mange borgere har ikke en i deres 
personlige netværk, de kan spørge, eller som de ønsker at spørge, da de oplever at være en byrde i deres 
familier og ønsker at skåne deres netværk.  

En af planerne for det fremtidige arbejde i borgerrådgivningen er, at etablerer samarbejde med netværket 
af bisiddere.  
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4.5. Udviklingen i antallet henvendelser over tid 
 

 
Note: Der har været en nedgang i antallet af henvendelser som følge af nedlukningen 11. marts ifm. covid-19. 

Som tallene viser, har der været en øget tilgang i henvendelserne til borgerrådgiverfunktionen over tid.  

Der har ligeledes været en løbende øget tilgang af borgere, der er mødt uanmeldt op torsdag eftermiddag i 
den åbne rådgivning. De første mange torsdage kom ingen, og der kan fortsat være eftermiddage uden 
henvendelser, men ikke så ofte som før. De borgere, der møder op, oplyser at være meget glade for 
muligheden for at møde op uanmeldt, og planen er at tilbuddet fortsætter i en tid endnu. Alle uanmeldte 
henvendelser har omhandlet spørgsmål indenfor borgerrådgivningens kompetenceområde.  

 

5.1. Overordnede temaer i henvendelserne 
Med baggrund i den korte periode for henvendelser gives der i denne statusrapport beretninger om 
konkrete anbefalinger og herefter nogle overordnede temaer i henvendelserne. Overordnede anbefalinger 
gives i årsrapporten.  

Henvendelserne har været meget forskelligartede. Der har i perioden været henvendelser der har givet 
anledning til kontakt til administrationen om meget konkrete forhold. Der har bl.a. været tale om følgende 
anbefalinger: 

 Anbefalinger til ændring af den vejledning borgerne fik i forhold til rettigheder omkring bisidder.  
 Anbefalinger om rettelser i forhold til konkrete afgørelser, hvor enten hjemmelsgrundlaget var 

forkert, ikke var oplyst eller hvor rette vejledning ikke var givet. 
 Anbefaling om udarbejdelse af skriftlige afgørelser med hjemmel i forvaltningslovens 

bestemmelser.  

I de konkrete sager har borgerrådgiver taget kontakt til sagsbehandler eller ledelsen på området, og der er 
givet helt konkrete anbefalinger til sagen. Det er mit indtryk, at anbefalingerne generelt er blevet taget 
godt imod, og flere afdelinger har efterfølgende sendt en opfølgning på sagen.  
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5.2. Iagttagelse af de almindelige principper om god forvaltningsskik og 
retssikkerhedslovens regler 
Et overordnede tema for de fleste henvendelser til borgerrådgiverfunktionen har været, at borgerne ikke 
oplever sig inddraget i sagsbehandlingen eller vejledt i tilstrækkelig grad om sine rettigheder og 
forpligtigelser. Oplevelsen har enten været underliggende den konkrete tvist i henvendelsen og andre 
gange har den været den direkte årsag til at borgeren har henvendt sig til borgerrådgiveren.  

Et andet tema har været den skriftlige kommunikation, som er en væsentlig del af samarbejde mellem 
forvaltningen og den enkelte borger. Flere borgere oplever at de ikke forstår de breve de modtager fra 
forvaltningen. Det giver borgeren en oplevelse af, at Svendborg Kommune ikke vil det bedste for dem, og 
anledning til frustration allerede inden mødet med den enkelte sagsbehandler. Flere borgere har oplyst, at 
de ikke ved hvad der forventes af dem inden et møde og har derved ikke haft mulighed for at forberede sig 
tilstrækkeligt.  
 
Inddragelse i sagsbehandlingen 

Flere borgere, der har henvendt sig til borgerrådgivningen, oplever ikke, at deres synspunkter bliver tillagt 
vægt under sagens behandling. Ved samtaler kan borgerne endvidere opleve, at der er truffet beslutning 
inden mødet er påbegyndt, og uanset hvad borgeren end oplyser på mødet, da står denne beslutning ikke 
til at ændre.  
Ved den manglende inddragelse, oplever borgeren desuden en manglende sammenhæng i deres sagsforløb 
og det påvirker samarbejdet generelt.  
 
I de omhandlende henvendelser, har kommunen pligt til at fokuserer på reglerne om inddragelse i egen 
sag, som beskrevet i Retssikkerhedsloven § 4: 

”Borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. Kommunalbestyrelsen 
tilrettelægger behandlingen af sagerne på en sådan måde, at borgeren kan udnytte denne mulighed”.  
 
Det er borgerrådgiverens oplevelse, at manglende fokus på inddragelse i flere af de gennemgåede sager, 
fører til at kommunikationen mellem borger og forvaltning kan gå skævt. Kommunikationsformen bliver så 
det som samarbejdet kommer til at omhandle, frem for ansøgning om arbejde, indsatser til at understøtte 
familien, eller andet.  
 
I flere af henvendelserne i Jobcenterregi, oplevede borgerne ikke det var muligt selv at medbringe punkter 
til møde med deres jobrådgiver. Dette med baggrund i en regel om, at jobrådgiveren kun måtte afsætte 30 
minutter til et møde. Reglen er dels sat grundet pladsmangel og borgeren er så blevet oplyst, at 
jobrådgiveren havde behov for at udfylde tiden, grundet de lovpligtige krav der er i en opfølgning.  
Dette er efterfølgende drøftet med chef for Borger og Arbejdsmarked. Der er fortsat behov for rammer til 
afholdelse af samtaler, grundet den plads der er til rådighed i jobbutikken. Det kan dog konkluderes, at der 
har været tale om en uhensigtsmæssig kommunikation, såfremt det var opfattelsen, at en borgeren ikke 
selv kunne få punkter på dagsordenen til et møde i Jobcentret. Begrænsninger af den karakter, er ikke en 
del af den vedtagne ramme, for samtaler i Jobcentret.  
 
Alt i alt vil gælde, at et større fokus på inddragelsen uden tvivl vil forbedre borgeroplevelsen og ikke mindst 
retssikkerheden for den enkelte borger. 
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5.3. De foreløbige reaktioner fra borgerne 
Borgerne har givet positive tilkendegivelser over for den mulighed, at der er en uvildig rådgiver, de kan 
henvende sig til, hvis forløbet i kommunen har været svært.  

Det er min absolutte oplevelse, at borgerne har forsøgt at løse deres udfordring med forvaltningen, inden 
der tages kontakt til borgerrådgiveren. Og selv i de tilfælde, hvor en henvendelse ikke har givet anledning til 
en indsats fra borgerrådgiveren, da har borgeren generelt oplevet det som positivt, at de har fået vendt 
deres forløb en ekstra gang.  

Flere borgere har givet udtryk for, at de er meget positive overfor den politiske beslutning om etablering af 
borgerrådgivningen, med det formål at styrke borgerens retssikkerhed.  

 

6.1. Arbejdet det næste halve år 
 Såvel borgere som kollegaer har det sidste halve år gjort opmærksom på uhensigtsmæssigheder i 

den skriftlige kommunikation med borgerne. Der er tale om opmærksomhed på 
kommunikationsformen, manglende mulighed for borgeren i at forstå det skrevne samt tidspunktet 
der sendes breve fra kommunen på. Uhensigtsmæssighederne har det frem til nu, ført til 
anbefalinger om rettelser i konkrete breve og afgørelser.  
Borgerrådgiveren er i fremtiden inviteret til møde med chef for Borger og Arbejdsmarked og 
Kommunikationschefen, for at deltage i en drøftelse om muligheden for at forbedre den skriftlige 
kommunikation på dette område.  
Erfaringerne vil i givet fald kunne bredes ud i hele Svendborg Kommune.   
 

 Den opgave, der er efterspurgt flest gange, hvor det ikke har været en mulighed at imødekomme 
den, har været ønsket om at jeg som borgerrådgiver kan deltage i mødet med forvaltningen som 
bisidder.  En af opgaverne i fremtiden bliver derfor at etablere et samarbejde med 
bisidderfunktionen i Svendborg.  
 

 Der vil desuden være fokus på det fortsatte arbejde med at øge kendskabet til 
borgerrådgiverfunktionen. Aktuelt er jeg inviteret på flere besøg for at beskrive funktionen, ligesom 
det atter vil være tiden at omdele reklamen for borgerrådgiverfunktionen, på relevante steder i 
kommunen.  
 

Anstina Krogh 
Borgerrådgiver
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