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Børn og Ungeudvalget 
 
 

28. oktober 2022 
 
 

Høring vedrørende Ankestatistik 2021 på Børne- og Ungeområdet 
 
Handicaprådet har på sit møde den 31. marts 2022 drøftet det fremsendte høringsmateriale og har 
følgende bemærkninger hertil:  
 
I notat af 21. marts 2022 vedr. ankestatistik 2021 på Børnehandicapområdet fremgår, at der i 2021 
har været et generelt fald i omgørelsesprocenten, der i 2020 var på 48% til 37,5% i 2021.  Dette er 
alt andet lige tilfredsstillende, men tallet vurderes fortsat at være højt. Det fremgår af sagsnotatet, 
at der er tale om i alt 9 sager – og slår man op i Ankestyrelsens statistikbank fremgår det at ud af 
de 9 sager er 7 sager hjemsendt med henblik på fornyet kommunal afgørelse. Dette sker når 
Ankestyrelsen finder at en sag er mangelfuldt belyst i et omfang, at Ankestyrelsen ikke kan træffe 
afgørelse i sagen. 
 
Det fremgår af Rigsrevisionens beretning til Folketinget om Forvaltningen af handicapområdet at: 
”Ankestyrelsens omgørelser af kommunale afgørelser på handicapområdet skyldes fortrinsvist 
utilstrækkelig sagsoplysning, eller at kommunernes afgørelser ikke er inden for lovens rammer. Selv 
om kommunerne har haft mulighed for at oplyse sagerne ad flere omgange, har omfanget af sager, 
der hjemvises på grund af bl.a. utilstrækkelig sagsoplysning, alligevel været stigende.”  
 
Dette er for de involverede borgere en urimelig belastning, idet sagsbehandlingstiden derved i 
urimeligt omfang yderligere forsinkes. Der foreligger ikke statistik på, i hvilket omfang de 
hjemsendte sager så ender med at borgerens ansøgning imødekommes eller der på ny gives 
afslag måske med en yderligere anke til følge. Handicaprådet kan helt tilslutte sig 
Statsrevisorernes konklusionen i den ovenfor nævnte beretning til Folketinget, hvor der bl.a. står: 
”Statsrevisorerne finder dette særligt bekymrende, da det øger risikoen for, at udsatte borgere med 
psykiske eller fysiske handicap ikke modtager de ydelser, som de er berettigede til.” 
 
Det fremgår af sagsoplægget, at der i afdelingen er fokus på læring – og at Ankestyrelsens 
afgørelser efterfølgende gøres til genstand for intern opfølgning. Dette er udmærket og har – 
bedømt på faldet i omgørelsesprocenten – formentlig haft effekt. Det kunne måske dog være en 
overvejelse værd – såfremt dette ikke allerede er gennemført - at fokusere på processen, hvor 
borgerens anke remonstreres ved at centralisere denne funktion, således at det kunne undgås at 
sagerne var mangelfuldt belyst forinden fremsendelse til ankemyndigheden.  

Handicaprådet er i oktober 2022 orienteret yderligere om administrationens eksisterende 
handleplaner. Handicaprådet har taget orientering om eksisterende handleplaner til efterretning. 
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