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HVAD ER RETSSIKKERHED?

• Materiel retssikkerhed – lovhjemmel og grundlæggende 

retsprincipper (ex. saglige hensyn og lighed).

• Processuel retssikkerhed – f.eks. vejledning, partshøring, 

klageadgang.

• Skal tilsammen sikre lovlige og korrekte afgørelser samt 

overholdelse af sagsbehandlingsregler.

• Sagsbehandlingstider?



KONSEKVENSER AF SAGSBEHANDLINGSTID 1

Ved forsørgelsesydelser har 
sagsbehandlingstiden typisk stor 
betydning for borgernes økonomi. 

Sagsbehandlingstiden kan forsinke 
ydelseskravet (ydelse fra 
bevillingstidspunkt).

CASE 

Bevilling af førtidspension blev 15 måneder 

forsinket, fordi kommunen ikke fik forholdt 

sig til en socialmedicinsk erklæring, der viste 

nedsat funktionsniveau pga. kroniske 

stationære lidelser uden udviklings-

muligheder. Til sidst fik borgerrådgiveren sat 

skub i sagen. Medførte økonomiske 

konsekvenser i form af et langt 

kontanthjælpsforløb + psykisk belastning.



KONSEKVENSER AF SAGSBEHANDLINGSTID 2

Lang sagsbehandlingstid kan dog også få 
konsekvenser i sager, hvor ydelsen tildeles 
med tilbagevirkende kraft (ydelse fra 
ansøgningstidspunkt).

CASE 

Borger ventede på afgørelse om 

kontanthjælp i 3,5 måned, fordi 

sagsbehandleren igen og igen kom i tanke 

om nye oplysninger, som borgeren skulle 

indlevere. Efter sagsbehandlerskift fik 

borgeren bevilget kontanthjælp med 

tilbagevirkende kraft, men havde ikke haft 

nogen indtægt i perioden, hvor han måtte 

bo hos bekendte og trække på deres 

ressourcer.



KONSEKVENSER AF SAGSBEHANDLINGSTID 3

• Ventetid på hjælp af mere praktisk karakter, f.eks. fysiske hjælpemidler eller 

praktisk hjælp i hjemmet, kan have indgribende betydning for borgernes 

hverdag. 

CASE 

8 måneders 

sagsbehandlingstid ved 

ansøgning om kørestol.

CASE 

Borger med sklerose 

ventede 11 måneder på at 

få tildelt en personlig 

hjælper.

CASE 

Hjemløs kvinde 

ventede fem år på 

botilbud.



KONKLUSION PÅ KONSEKVENSER

Lang sagsbehandlingstid kan på forskellig vis få negative 
konsekvenser for borgerne:

• Økonomi. 

• Helbred.

• Boligsituation.

• Kan fremkalde psykiske og/eller sociale problemer.

• Kan give en oplevelse af at blive ignoreret, ikke at være 

relevante og vigtig nok, hvilket i sidste ende kan føre til 

manglende tillid til velfærdssamfundet.



MULIGE ÅRSAGER TIL LANG 
SAGSBEHANDLINGSTID

• Mange formelle krav til sagsbehandlingen.

• Indhentelse af sagkyndige erklæringer mv.

• Principielle juridiske spørgsmål.

• Manglende økonomiske ressourcer.

• Manglende personalemæssige ressourcer.

• Uhensigtsmæssige sagsgange.

• Kultur.

• Borgers reaktion (passivitet, overaktivitet).

• Klage.



SAGSBEHANDLINGSFRISTER

• Frister på enkelte sagsområder, f.eks. i offentlighedsloven, 
forvaltningsloven og miljøoplysningsloven for behandling af 
anmodninger om aktindsigt.

• Meget få frister på det socialretlige område, og de vedrører typisk 
særlige sagsbehandlingsskridt, f.eks. afslutning af børnefaglig 
undersøgelse.

• Princippet om god forvaltningsskik (ombudsmandspraksis): sager i den 
offentlige forvaltning skal behandles inden for rimelig tid og ikke må 
trække unødigt ud.

• Retssikkerhedslovens hurtighedsprincip (§ 3, stk. 1): kommunerne skal 
behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at 
afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.



VURDERING AF SAGSBEHANDLINGSTID UD 
FRA ET FORVALTNINGSRETLIGT PERSPEKTIV

Forhold, der indgår i vurderingen: 

• Sagens karakter. 

• Omfanget af de undersøgelser, som myndigheden skal foretage. 

• De løbende ekspeditioner i sagen. 

• Den sædvanlige sagsbehandlingstid for sagstypen. 

• Myndighedens eventuelle udmeldinger om en forventet 

sagsbehandlingstid. 

• Sagens faktiske og retlige kompleksitet. 

• Om sagen giver anledning til principielle overvejelser. 

• Om sagen af hensyn til parten eller andre private eller offentlige 

interesser må anses for at være mere eller mindre hastende. 

• Om myndigheden har utilstrækkelige ressourcer (dette kriterie tillægges 

kun betydning under særlige omstændigheder).



PRAKSIS FRA OMBUDSMANDEN

FOB-2009-20-844 –

Ombudsmanden kritiserede, at 

en kommune i en sag om 

boligsikring ikke havde foretaget 

sig noget i 1 år og 5 måneder 

efter, at sagen var blevet 

hjemvist til kommunen fra det 

sociale nævn. 

FOB2014-4145 –

Ombudsmanden 

kritiserede, at 

Energitilsynet havde været 

5 ½ år om at behandle en 

sag. 
FOB-2019-10 46 –

Ombudsmanden kritiserede, at 

Udlændinge- og 

Integrationsministeriet havde 

været for lang tid om at behandle 

en sag om humanitær 

opholdstilladelse. Ministeriet havde 

været to år og to måneder om at 

behandle sagen, som i tre perioder 

på sammenlagt et år og fire 

måneder havde ligget stille. 



VURDERING EFTER 
HURTIGHEDSPRINCIPPET 
(LITTERATUREN)

• Sagens kompleksitet.

• Karakteren af det sociale problem.

• Antal erklæringer, der skal indhentes.

• Om ansøgeren skal arbejdsprøves mv. 

• Om borgeren er samarbejdsvillig.

• Overskridelse af en af kommunen fastsat sagsbehandlingsfrist 

betyder ikke i sig selv, at sagsbehandlingstiden har været for 

lang, men indgår i vurderingen.



BORGERNES REAKTIONSMULIGHEDER

• Rykke.

• Få hjælp hos borgerrådgiver.

• Klage til borgmester.

• Klage til Ankestyrelsen (men først efter sagens afgørelse og 
Ankestyrelsen kan ikke tage stilling til, om sagsbehandlingstiden 
var for lang, eller om hurtighedsprincip er overholdt).

• Klage til Folketingets Ombudsmand (andre klagemuligheder skal 
dog være udtømt, og ombudsmanden vælger selv sine sager).

• Søge erstatning ved domstolene (krav om bl.a. 
ansvarspådragende fejl og økonomisk tab + en række barrierer).

• Økonomisk godtgørelse (næppe realistisk efter gældende ret).



FASTSÆTTELSE AF MÅL FOR 
SAGSBEHANDLINGSTID

• Kommunerne har pligt til at fastsætte og offentliggøre frister for sagsbehandlingstider for 

de 17 lovområder, der er omfattet af retssikkerhedslovens § 3.

• Kan ikke fastsættes helt frit (kan blive for lange iht. ombudsmandspraksis).

• Bør ifølge vejledningen til retssikkerhedsloven være realistiske, så de f.eks. svarer til den tid, 

der i praksis går med at behandle 80-90 procent af sagstypen.

• Hvis fristen ikke overholdes, skal ansøgeren have skriftlig besked om forventet 

afgørelsestidspunkt.

• Sagsbehandlingsfristerne skal offentliggøres på kommunernes hjemmeside 

(retssikkerhedslovens § 3 a).

• Justitia: Kommunerne må anses for at være forpligtet til at øje med, om 

sagsbehandlingsfrister overholdes og revidere fristerne, hvis det er nødvendigt.



CASE

I 2015 kritiserede Folketingets Ombudsmand 

socialforvaltningen i Københavns Kommune for 

ikke at have revideret sagsbehandlingsfristerne 

for behandling af sager om dækning af udgifter 

til tandbehandling. Gennem en længere periode 

havde en 6 ugers frist kun været overholdt i 30 

procent af sagerne.



SPARSOM INDSIGT I PRAKSIS

• I september 2020 bad Justitia alle kommuner om at oplyse deres faktiske 

gennemsnitlige sagsbehandlingstider på områder omfattet af 

retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. 

• 88 af de 98 kommuner svarede. Ingen af dem kunne fremsende oplysninger 

om alle områder.

• 24 kommuner fremsendte statistik over sagsbehandlingstider på meget 

begrænsede sagsområder.

• Kunne ikke sammenlignes på tværs.

• Gennemgående forklaring: den faktiske sagsbehandlingstid registreres ikke i 

kommunernes it-systemer - vil kræve manuel gennemgang.

• Men kommunernes journalsystemer skal i medfør af offentlighedslovens §

15, stk. 3, nr. 2, kunne registrere modtagelses- og afsendelsesdato for 

journaliseringspligtige dokumenter…!

• Problem: hvordan kan kommunerne vurdere, om målene er realistiske?



JUSTITIAS ANBEFALINGER 1

• Kommunerne bør forpligtes til årligt at måle og indberette 

oplysninger om de faktiske gennemsnitlige sagsbehandlingstider 

på de områder, der er omfattet af retssikkerhedslovens § 3 til 

Ankestyrelsen. 

• Hvis generelle målinger ikke er mulige på nuværende tidspunkt 

grundet it-udfordringer, bør kommunerne som minimum 

forpligtes til foretage større manuelle stikprøver af 

sagsbehandlingstiden, indtil it-udfordringerne er løst. 

• Oplysninger om sagsbehandlingstider i kommunerne bør 

herefter indgå i Ankestyrelsens generelle tilsyn med 

kommunerne, herunder monitoreringen af 

retssikkerhedsniveauet. 



JUSTITIAS ANBEFALINGER 2

• Oplysninger og faktiske sagsbehandlingstider bør desuden 

indgå i kommunernes egen monitorering.

• Social- og Ældreministeriet bør inkorporere oplysninger om 

sagsbehandlingstider i det allerede eksisterende Danmarkskort 

over omgørelsesprocenter mhp. at sikre et bedre overblik over 

retssikkerheden i de enkelte kommuner (Forudsætter ensretning 

i inddelingen af sagsområder).

• Kommunerne bør forpligtes til at offentliggøre deres faktiske 

gennemsnitlige sagsbehandlingstider i sager omfattet af 

retssikkerhedslovens § 3 på deres hjemmesider mhp. at øge 

gennemsigtigheden.



JUSTITIAS ANBEFALINGER 3

• Kommunalbestyrelsen bør forpligtes til følge op på 

Danmarkskortet med sagsbehandlingstider på samme måde, 

som kommunerne skal følge op på oplysningerne i 

Danmarkskortet med omgørelsesprocenter.

• Der bør ved lov indføres mulighed for, at Ankestyrelsen kan 

tilkende borgere økonomisk godtgørelse for urimelig lang 

sagsbehandlingstid i ansøgninger om ikke-økonomiske ydelser.


