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Oversigt over klagemuligheder 
Denne oversigt er udarbejdet til brug for dialogmødet mellem Handicaprådet, 

Ældrerådet, Velfærdsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 19. august 2021 

med henblik på at give en kort oversigt over de muligheder, der er for at klage over 
kommunens virksomhed på ældreområdet samt det specialiserede socialområde i 

forhold til personer over 18 år. 
 

Klager kommer typisk fra borgere eller pårørende. I det der er tavshedspligt i forhold til 
fortrolige oplysninger, skal der som udgangspunkt foreligge et samtykke fra borgeren, 

før der kan svares fyldestgørende, når en pårørende klager.  

Klager over kommunens afgørelser 
Retssikkerhedsloven giver mulighed for, at man som borger kan klage over kommunens 
afgørelser efter serviceloven og en række andre love på social- og 

beskæftigelsesområdet til Ankestyrelsen og i nogle tilfælde til Ankestyrelsens 

Beskæftigelsesudvalg. Der er typisk en klagefrist fra modtagelsen af afgørelsen. Visse 
afgørelser efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov kan påklages 

til Klagenævnet for Specialundervisning. 
 

Retssikkerhedsloven sikrer på denne måde, at borgeren kan få efterprøvet kommunens 
afgørelse af en anden uvildig administrativ myndighed. 

 

Klager over afgørelser skal indgives skriftligt eller mundtligt til kommunen, som herefter 
genvurderer sagen. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til 

Ankestyrelsen. Kommunens frist for genvurdering af sagen og eventuel videresendelse 
af klagen til Ankestyrelsen er typisk fire uger.  

Klager over kommunens udførelse af opgaver (faktisk 

forvaltningsvirksomhed) 
Tilbuddene i Frederikssund Kommune har generelt et fokus på at kommunikere løbende 

og tydeligt til borgere og pårørende for at sikre trivsel og samtidig forebygge utryghed 
og utilfredshed, som kan ende i en klage. Generelt opfordres borgere og pårørende til 

løbende at stille spørgsmål om det, de undrer sig over, sådan at eventuelle 
uoverensstemmelser hurtigt kan blive afklaret. Desuden afholdes opfølgningssamtaler, 

så det sikres, at borgerne og pårørende oplever at være imødekommet og forhindre, at 

der opstår misforståelser. 

Som borger eller pårørende har man følgende klagemuligheder i 

Frederikssund Kommune: 

 

• Borger eller pårørende kan klage til den, der udfører opgaven/ lederen af 

tilbuddet. Borger eller pårørende kan endvidere klage til den chef eller direktør, 
der har ansvaret for det pågældende område.    

 

• Borger eller pårørende kan klage til Borgmesteren over sagsbehandlingen og 

personalets optræden. Borgmesteren er leder af kommunens administration og 
har ansvaret for, at kommunens medarbejdere udfører deres arbejde i 

NOTAT 

12. august 2021 

Sagsbehandler 

sbjac 

 



 

 

2 

overensstemmelse med lovgivning m.v. En borger eller pårørende kan derfor klage 

til borgmesteren over sagsbehandlingen. 
 

• Borger eller pårørende kan kontakte kommunens Borgerrådgiver, som blandt andet 

kan give råd og vejledning om klagemuligheder og eventuel hjælp til formulering af 

en klage. Borgerrådgiveren kan endvidere behandle klager over kommunens 
sagsbehandling, og personalets optræden samt være behjælpelig med at skabe 

eller genskabe en dialog mellem borgeren og den kommunale administration. 

• Borger eller pårørende har også mulighed for at løfte spørgsmål og ønsker på de 
tilbud, som har bruger- og eller pårørenderåd på for eksempel botilbud og på 

omsorgscentre. 

Som borger eller pårørende kan man klage over kommunens udførelse af 

opgaver hos følgende eksterne myndigheder: 

 

• Styrelsen for Patientklager behandler klager over sundhedsfaglig behandling og 
brud på patientrettigheder, herunder pleje og journalføring på blandt andet 

kommunale plejecentre.  
 

• Patientforsikringen behandler ansøgninger om erstatninger for skader, der er sket i 

forbindelse med sundhedsfaglig behandling, uanset om skaden sker på 

plejehjemmet, bostedet, døgninstitution eller andre af de kommunale tilbud. En 
skade kan fx være et uopdaget brud efter fald, medicineringsfejl eller utilstrækkelig 

sårpleje, der medfører alvorlig infektion.  
 

• Sundhedsvæsnets Disciplinærnævn behandler klager over konkrete 

sundhedspersoner. 

 

• Ud over at indgive en egentlig klage til Styrelsen for Patientklager, kan man indgive 
en bekymringshenvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis man har 

mistanke om, at en sundhedsperson udgør en risiko for sine patienter, eller hvis 
man er bekymret for kvaliteten af hjælpen, plejen og omsorgen til beboerne i 

plejeboliger. Styrelsen for Patientsikkerhed afgør, om henvendelsen giver anledning 
til et tilsyn, men man kan ikke få at vide, hvad tilsynet foretager sig i sagen. Et 

afholdt tilsyn bliver dog offentliggjort. 

 

• Ligebehandlingsnævnet kan blandt andet behandle klager over forskelsbehandling 
inden for arbejdsmarkedet på baggrund af alder og handicap og uden for 

arbejdsmarkedet blandet andet ved forskelsbehandling på baggrund af handicap. 
 

• Datatilsynet kan behandle klager over manglende overholdelse af 

databeskyttelsesreglerne. 

 

• Det kommunale tilsyn under Ankestyrelsen, kan udtale sig om lovligheden af 
kommunale dispositioner eller undladelser, dog ikke hvis der er en særlig klage- 

eller tilsynsmyndighed, der kan tage stilling i sagen. Tilsynet kan eksempelvis 
behandle klager over om en kommunes kvalitetsstandard overholder lovgivningen. 

Tilsynet vurderer selv, om der er grundlag for at rejse en tilsynssag.  
 

• Folketingets Ombudsmand kan behandle klager af enhver art over alle dele af den 

offentlige forvaltning, når alle klagemuligheder er udtømt. Ombudsmanden afgør 

selv, hvilke sager der giver anledning til undersøgelse. 
 

• Der kan anlægges civil retssag ved domstolene. Domstolene er ikke en egentlig 

klageinstans.  
 

• Der kan endvidere i visse situationer være mulighed for at klage til internationale 

klageorganger ved krænkelse af rettigheder, der følger af internationale 
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konventioner, herunder Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og FN’s 

Konvention om Rettigheder for Personer med Handicap. 
 

 


