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Dagsorden 
 

1.  Analyse vedrørende problemerne med kommunernes sagsbehandlingstider v. vicedirektør 
Birgitte Arent Eriksson fra Justitia 

 70 min 

 Sagsfremstilling: 
Birgitte Arent Eriksson holder oplæg om analysen fra Justitia vedrørende ”Problemerne med kommunernes 
sagsbehandlingstid” fra februar 2022. På Justitias hjemmeside fremgår følgende opsummering af rapporten: 
 
”Sagsbehandlingstiden hos offentlige myndigheder er vigtig i alle sager, men kan have særlig stor betydning i 
sager, der drejer sig om borgernes forsørgelsesgrundlag, eller som har betydning for borgernes muligheder 
for at udfolde deres liv. Det gælder f.eks. sager om kontanthjælp, førtidspension eller bistand fra en 
handicaphjælper. Lang sagsbehandlingstid kan bl.a. få betydning for borgerens helbred, økonomi og 
boligsituation. Når der er tale om borgere med sociale problemer kan ventetiden også i sig selv fremkalde 
psykiske og/eller sociale problemer. Lang sagsbehandlingstid kan desuden give borgerne en oplevelse af at 
blive ignoreret, ikke at være relevante og vigtige nok, hvilket i sidste ende kan føre til, at borgerne mister 
tilliden til, at velfærdssamfundet vil gribe dem, når det er nødvendigt. 
 
Derfor er det også problematisk, at borgerne generelt er dårligt stillet, når de oplever lang 
sagsbehandlingstid. I langt hovedparten af de kommunale sager er der ingen lovbestemte frister for 
sagsbehandlingstid, og sagsbehandlingstidens rimelighed beror derfor på en konkret vurdering i den enkelte 



 

 

sag. Samtidig kan det være meget vanskeligt for borgerne at fremskynde sagsbehandlingen, når en sag 
trækker ud, ligesom det er begrænset, hvad borgeren kan få ud af at klage over sagsbehandlingstiden efter 
sagens afgørelse. Dertil kommer, at det er meget vanskeligt at opnå erstatning eller økonomisk godtgørelse 
ved domstolene for lang sagsbehandlingstid. 
Analysen viser også, at der savnes viden om den faktiske sagsbehandlingstid. Ingen af de 88 kommuner, der 
deltog i Justitias undersøgelse i september 2020, kunne give oplysninger om deres gennemsnitlige 
sagsbehandlingstider på de sagsområder, der hører under retssikkerhedsloven, og alene 24 kommuner 
fremsendte statistiske opgørelser på nogle begrænsede sagsområder. Hovedbegrundelsen for de manglende 
oplysninger var, at den faktiske sagsbehandlingstid ikke registreres i kommunernes it-systemer, og at det 
derfor ville kræve en manuel gennemgang af alle sager at finde frem til de ønskede oplysninger. På trods af, 
at den offentlige sektor er blevet mere og mere digital, var manglende it-understøttelse altså en årsag, der 
blev fremhævet af flere af de adspurgte kommuner. 
 
Den manglende viden om de faktiske sagsbehandlingstider i kommunerne er imidlertid – af flere årsager – 
meget betænkelig set ud fra en retssikkerhedsmæssig vinkel. 

 
Kommunerne har på retssikkerhedslovens område en forpligtelse til at fastsætte og offentliggøre såkaldte 
sagsbehandlingsfrister, som skal oplyse borgerne om serviceniveauet i kommunen. Fristerne bør være 
realistiske og svare til den tid, der i praksis går med at behandle hovedparten af sagerne på området. Men 
når kommunerne ikke kan give fyldestgørende oplysninger om deres faktiske sagsbehandlingstider, må det 
anses for tvivlsomt, om kommunerne reelt har tilstrækkelig mulighed for at opfylde deres forpligtelse til at 
holde øje med, om de fastsatte sagsbehandlingsfrister overholdes, og at revidere fristerne, når det er 
nødvendigt. 
 
Derfor kan der også sættes spørgsmålstegn ved, om kommunernes offentliggjorte frister for 
sagsbehandlingstid reelt er realistiske og retvisende i forhold til at oplyse borgerne om kommunens 
serviceniveau. 

 
Samtidig giver de manglende oplysninger om de faktiske sagsbehandlingstider kommunerne dårlige 
forudsætninger for at følge udviklingen og skride ind overfor lange sagsbehandlingstider med f.eks. 
omprioritering, tilførsel af ekstra ressourcer eller ændring af de fastsatte sagsbehandlingsfrister. Det kan 
betyde, at på nogle sagsområder er borgere, som rammes af uacceptable lange sagsbehandlingstider med 
velfærdstab til følge. 

 
Manglende oplysninger om de faktiske sagsbehandlingstider forhindrer også sammenligning af service- og 
retssikkerhedsniveauet på tværs af kommunegrænser, hvilket både har betydning for kommunernes borgere 
og for Ankestyrelsen, der fører tilsyn med kommunerne. 

 
Med henblik på at sikre en reel og brugbar monitorering af de kommunale sagsbehandlingstider og styrke det 
generelle tilsyn med kommunerne, anbefaler analysen følgende: 
 

• Kommunerne bør forpligtes til at måle og årligt indberette oplysninger om deres faktiske 
sagsbehandlingstider på de sagsområder, der er omfattet af retssikkerhedslovens § 3, til 
Ankestyrelsen. 

 

• Oplysninger om faktiske sagsbehandlingstider bør inkorporeres i det eksisterende danmarkskort med 
kommunernes omgørelsesprocenter, der udgives af Social- og Ældreministeriet. 

 

• Kommunerne bør forpligtes til at offentliggøre deres faktiske sagsbehandlingstider. 



 

 

 

• Kommunalbestyrelserne bør forpligtes til at tage stilling til de faktiske sagsbehandlingstider på et 
møde én gang årligt på samme måde, som der følges op på det eksisterende danmarkskort med 
omgørelsesprocenter. Denne opfølgning bør desuden være omfattet af de skærpede krav til 
kommunalbestyrelsernes opfølgning på danmarkskortet, som følger af et nyligt udkast til lovforslag 
om ændring af retssikkerhedsloven. 

 

• Der bør indføres bedre muligheder for at tilkende borgere økonomisk godtgørelse på grund af 
urimelig lang sagsbehandlingstid.” 

 

 

 Handicaprådets bemærkninger: 
Handicaprådet udtalte vejledende, at rådet var enige i at overholdelse af sagsbehandlingsfrister er en del af 
borgers retssikkerhed, og at det er vigtigt at sikre transparens i sagsbehandlingen. Handicaprådet 
understregede vigtigheden af, at der på kommunens hjemmeside er en oversigt over de vejledende 
sagsbehandlingsfrister, og at sagsbehandleren, når sagsbehandlingsfristen ikke kunne overholdes, 
orienterede borger om årsagen hertil og om, hvornår sagen kunne forventes afgjort.  
 
Handicaprådet opfordrede også til, at der på kommunens hjemmeside eller i kvitteringsskrivelsen til borger 
blev vejledt om, at borgeren altid var velkommen til at tage kontakt til sagsbehandler og spørge til 
sagsbehandlingstiden. 
 

  
 PAUSE  15 min 

  
2. Orientering fra Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse om projekt vedrørende 

forebyggende og fleksibel indsats for at undgå at børn og unge visiteres til skoledagbehandling 
ved Helle Saabye Pedersen, områdeleder 

 20 min 

 Sagsfremstilling: 
Projektet ”Styrket, forebyggende og fleksibel indsats for at undgå at børn og unge visiteres til skoledag 
behandling”, der blev vedtaget i budgettet for ’21, har til hensigt at styrke den tværfaglige forebyggende 
indsats på tværs af folkeskoleloven og serviceloven for at sikre, at udfordrede børn kan være en del af 
fællesskabet lokalt – enten i almentilbud eller i lokale specialtilbud. Projektet arbejder primært med 3 
pilotskoler i en forsøgsperiode på 2 år og målet er, at der i denne periode skal arbejdes med ca. 20 familier 
med forskellige niveauer af udfordringer. 
 
Baggrunden for at drøfte emnet i Handicaprådet er at sikre en bred viden om projektets eksistens og drøfte 
vigtige opmærksomheder med relevante interessenter. 
 
Helle Saabye giver en kort redegørelse af de foreløbige erfaringer med projektets indsatser. Efterfølgende 
mulighed for afklarende spørgsmål. 
 

 Forvaltningens indstilling: 
Forvaltningen indstiller, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning 
 

 Handicaprådets beslutning: 
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning. 
 



 

 

3. Opfølgning på dagsordenspunkt den 7. april 2022 om analyse af specialtilbudsområdet. 
Orientering fra Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse ved Per Christensen, skolechef 

 15 min 

 Sagsfremstilling: 
I januar 2021 vedtog Udvalg for skole og ungdomsuddannelse handleplanen ”Det gode børneliv – løft af alle 
skoler” med indsatser ift. et generelt løft af skoleområdet i Furesø. I maj 2022 vedtog Udvalg for Børn og 
Skole ”Handleplan for specialtilbudsområdet”.  
 
Med disse handleplaner lægges ekstra kraft bag det stadigt mere presserende arbejde med at styrke 
deltagelsesmulighederne for flere elever på eller så tæt på det almene skoleområde som muligt, så alle børn 
oplever glæden ved fællesskaber.  
 
I Status på ”program fællesskaber”, som kan læses https://furesoe.meetingsplus.dk/welcome-
da/udvalg/born-og-skole/born-og-skole/protocol/42-status-pa-faellesskaber-pa-skoleomradet-
2022pdf?downloadMode=open gives en status på arbejdet med den fortsatte udvikling af stærke 
fællesskaber på skoleområdet, hvor børn og unge dannes, trives, udvikler sig og lærer ud fra deres 
individuelle forudsætninger og som en del af sociale fællesskaber. Der gives ligeledes anbefalinger til det 
videre arbejde med at udvikle Furesø kommunes specialtilbud, som tidligere er drøftet i Handicaprådet på 
møde den 7. april 2022. 
 
 

 Forvaltningens indstilling: 
Forvaltningen indstiller, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.  
 

 Handicaprådets beslutning: 
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning. Handicaprådet ønskede en opfølgning, når Center for 
Dagtilbud, Skole og Forebyggelse har fået en tilbagemelding fra den kommende regering på anmodningen 
om fri sætning. 
 

  

4. Orientering fra Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse om status på Autismecentret et år 
efter ved Peter Thomsen, skoleleder Lille Værløse Skole, afdelingsleder Emilie for 
gruppeordningen Lille Værløse Skole og Per Christensen, skolechef 

 15 min 

 Sagsfremstilling: 
Punktet er 2. opfølgning på den henvendelse, der var til Handicaprådet for ca. et år siden, hvor en gruppe 
forældre gjorde opmærksom på uhensigtsmæssigheder i en bestemt klasses sammensætning og fysiske 
rammer. Det er der efterfølgende arbejdet meget med på Lille Værløse Skole. Der gives en status på den 
aktuelle situation, både hvad angår arbejdet med de fysiske rammer og elevernes trivsel. Der gives endvidere 
kort opsummering på koblingen til budget ’23. 
 

 Forvaltningens indstilling: 
Forvaltningen indstiller, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning. 
 

 Handicaprådets beslutning: 
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning og noterede sig, at Autismecentret havde løst de 
lokalemæssige udfordringer.  
 

5. Høring om udbud af diabetesprodukter  5 min 

 Sagsfremstilling: 

https://furesoe.meetingsplus.dk/welcome-da/udvalg/born-og-skole/born-og-skole/protocol/42-status-pa-faellesskaber-pa-skoleomradet-2022pdf?downloadMode=open
https://furesoe.meetingsplus.dk/welcome-da/udvalg/born-og-skole/born-og-skole/protocol/42-status-pa-faellesskaber-pa-skoleomradet-2022pdf?downloadMode=open
https://furesoe.meetingsplus.dk/welcome-da/udvalg/born-og-skole/born-og-skole/protocol/42-status-pa-faellesskaber-pa-skoleomradet-2022pdf?downloadMode=open


 

 

SKI er i gang med en udbudsrunde vedrørende diabetesprodukter. SKI har sørget for brugerinddragelse 
gennem Diabetesforeningen, der har udpeget brugerrepræsentanter med både type 1 og type 2 diabetes, 
som har været inddraget ved udarbejdelse af kravspecifikationerne. Handicaprådet skal påse, at den 
korrekte procedure er overholdt. 

 Forvaltningens indstilling: 
Forvaltningen indstiller, at Handicaprådet påser, at proceduren er overholdt. 
 

 Handicaprådets beslutning: 
Handicaprådet bemærkede, at proceduren er overholdt. 
 

  

6. Orientering om Rammeaftale 2023-2024 for det højt specialiserede socialområde og 
specialundervisning ved Centerchef Charlotte Kruse Lange, Center for Børn og Voksne 

  5 min 

 Sagsfremstilling: 
Kommunalbestyrelserne har ansvaret for udarbejdelse af en Rammeaftale for det højt specialiserede 
socialområde og specialundervisning. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne. 
 
Det overordnede udviklingsstrategiske fokus i Rammeaftalen 2023-2024 er kvalitet, og der arbejdes i 
forlængelse heraf videre med to fokusområder, som fortsættes fra Rammeaftale 2021-2022: 

 
’Udvikling af relevant og aktuel tilbudsvifte’:  
I en årrække har hovedstadskommunerne i fællesskab haft fokus på udvikling af en fælles tilbudsvifte, fordi 
kommunerne oplever udfordringer med at finde pladser til særlige målgrupper. I første omgang er fokus på 
at etablere pladser til målgruppen af borgere med autismespektrumforstyrrelser i kombination med 
adfærdsudfordringer. Fremadrettet indebærer fokusområdet:  
1) Afdækning af udfordringer og løsninger på kommunernes anlægsudfordringer på det specialiserede 
socialområde,  
2) brug af økonomimodellen til etablering af nye tilbud til samme målgruppe samt  
3) afdækning af målgrupper, som kommunerne oplever udfordringer med at finde pladser til. 
 
’Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser’:  
Det overordnede mål med fokusområdet er fortsat at sikre et fælleskommunalt fokus på kvalitet i 
socialpsykiatrien. Fokusområdet skal være med til at øge borgerens oplevelse af sammenhæng mellem at 
være indlagt på psykiatrisk i behandlingspsykiatrien i regionalt regi og modtage støtte gennem 
servicelovsindsatser i kommunerne. Der vil fortsat være fokus på, hvor fælleskommunale løsninger kan være 
med til at sikre, at oplevelsen af sammenhæng for borgerne øges.  
 
Det er herudover forventningen, at evalueringen af det specialiserede socialområde (2022) skal danne 
grundlag for en national specialeplanlægning, som skal sikre højere grad af specialisering og kvalitet. Der kan 
være behov for at tage hensyn til specialeplanlægningen i rammeaftalesamarbejdet. 
 
I henhold til bekendtgørelsen har kommunerne en forsyningsforpligtelse over for de mest specialiserede 
tilbud. På baggrund af ansøgningsrunde og grundig behandling i økonomigruppen og Embedsmandsudvalget 
for det specialiserede socialområde er to nye tilbud med i Rammeaftalens opgørelse over de mest 
specialiserede tilbud. Disse tilbud vil fremover være underlagt en særlig sikkerhed: Troldemosen (Gentofte 
Kommune) og 3Kløveren (Region Hovedstaden). 
 
Aftale om udvikling i udgifter pr dag 2023-2024 



 

 

Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden har igen indgået en aftale om udviklingen i 
udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning. Aftalen 
har siden 2019 lydt: 
 

”At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og 
specialundervisningsområdet hvert år maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen.” 

 
Kommunerne i hovedstadsregionen har derudover fortsat frem mod 2024 et mål om en overheadprocent på 
6 procent. Hvis man fraviger det aftalte, skal man indrapportere forklaringerne til Fælleskommunalt 
sekretariat for det specialiserede socialområde, når der årligt følges op på udviklingen. 
 
Rammeaftale 2023-2024 indeholder desuden bl.a. den fælles økonomimodel til oprettelse af pladser til 
udvalgte målgrupper samt den årlige Monitoreringsrapport, som følger udviklingen i udgifter, målgrupper 
mv. i hovedstadsregionen. 
 

 Forvaltningens indstilling: 
Forvaltningen indstiller, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning 
 

 Handicaprådets beslutning: 
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.  
 

  

7. Evt.                      5 min 

 Karin Beyer orienterede om, at hun ville opsøge den nye kommunaldirektør og den nye centerchef for Center 
og By og Miljø for at introducere sig og drøfte forskellige forhold vedrørende tilgængelighed, hvor reglerne 
for tilgængelighed efter hendes vurdering ikke er overholdt. 
 
Øjvind Vilsholm orienterede om, at økonomiudvalget havde vedtaget en forsøgsordning om en busrute i 
området omkring Farum kaserne. 
 
Bettina Møller Ugelvig orienterede om, at hun havde været vikar for Mathilde Powers til seneste HSP møde, 
som var blevet afholdt på botilbuddet Søndersø. Med henvisning til tidligere drøftelser i Handicaprådet om 
adskillelsen mellem de to botilbud, oplyste hun, at der var hermetisk lukket mellem tilbuddene. 
 
Charlotte Kruse oplyste, at der er ved at blive lagt hård belægning ved indgangspartierne til botilbuddet 
Søndersø. 
 
Sine Holm orienterede om, at Handicaprådet af ledelsessekretariatet er blevet opfordret til at støtte op om 
Byrådets beslutning den 18. oktober 2022 om udgiftsstop i Furesø Kommune året ud. Sine Holm har i den 
forbindelse meddelt, at rådet ikke vil bruge de 10.000 kr., som rådet har modtaget øremærket PR-aktivitet, 
samt at rådet ikke har planlagt flere møder eller foredrag i 2022. Handicaprådet kan således sende et mindre 
overskud retur til kommunen. 
 
Sine Holm opfordrede derudover medlemmerne af Handicaprådet til at overveje, hvilke hovedemner rådet 
gerne vil have på dagsordenen i 2023. Der bliver afsat tid til at drøfte dette på det første møde i 2023. 
 
 

  

 


