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Dialogmøde om informations- og 
klageråd 

   

Referat fra møde 

Den 19. august 2021 kl. 16-17 på Højagergaard   
 

MØDEDELTAGERE  

Ældrerådet 

Handicaprådet 

 

Velfærdsudvalget 

Social- og Sundhedsudvalget 

Borgerrådgiveren 

Administrationen 

 

 

 

 Referat 
 

Sag nr. 1  Velkommen og præsentation af deltagere 

v/ udvalgsformand Inge Messerschmidt 

 

Inge Messerschmidt var desværre blevet forhindret i at deltage, hvorfor 

formand for Social- og Sundhedsudvalget Susanne Bettina Jørgensen bød 

velkommen til mødet. 

 

Sag nr. 2  Orientering om eksisterende klagemuligheder 

v/ borgerådgiver Anne-Karina Stendevad Lindstad. 

Bilag 1: Oversigt over klagemuligheder. 

 

Med udgangspunkt i den udsendte oversigt om klagemuligheder orienterede 

Anne-Karina Stendevad Lindstad om de nuværende muligheder for borgere og 

pårørende for at klage over kommunens afgørelse og udførelse af opgaver. 

Der var flere muligheder for at klage både til kommunen samt til en række 

eksterne myndigheder. 

 

Sag nr. 3  Præsentation af forslag til informations- og klageråd 

v/ formand for Ældrerådet Lissi Gyldendahl. 

Bilag 2: Forslag til informations- og klageråd. 

 

Lissi Gyldendahl præsenterede og motiverede Ældrerådets forslag om et 

informations- og klageråd. 

 



 

 

2/3 

 Referat 
 

Forslaget var blandt andet motiveret af, at Ældrerådet oplevede at få 

henvendelser fra borgere og pårørende med klager over kommunen, som 

Ældrerådets medlemmer ikke vidste, hvad de skulle gøre ved. 

 

De oplevede en frustration blandt borgere, der blandt andet henvendte sig om 

lange sagsbehandlingstider i forbindelse med klager og aktinsigtsanmodninger. 

 

Ønsket med informations- og klagerådet var at skabe en instans, som kunne 

afklare borgernes klager hurtigere og løse dem inden, det eksempelvis blev en 

sag i Ankestyrelsen. 

 

Sag nr. 4  Drøftelse af forslag til informations- og klageråd 

Handicaprådet tilkendegav, at de støttede op om Ældrerådets forslag under 

forudsætning af at Handicaprådet også fik en repræsentant i rådet. 

 

Borgerrådgiver Anne-Karina Stendevad Lindstad oplyste, at der ikke var 

hjemmel i lovgivningen til at oprette et råd i den form, som det var beskrevet i 

oplægget fra Ældrerådet. Det ville være at betragte som en uddelegering af 

kompetencen til at ændre kommunens afgørelser og beslutninger, hvilket 

kommunens ikke må. Der havde tidligere været hjemmel i lovgivningen til at 

gøre dette, men den mulighed bortfaldt for ca. 10 år siden. 

 

Samtidig var det vigtigt at borgernes klager blev behandlet af de rette juridiske 

og faglige kompetencer, hvilket Ankestyrelsen og de øvrige eksterne 

myndigheder sikrede. Samtidig var borgerens retssikkerhed sikret gennem de 

formelle klageinstanser. 

 

Når Ældrerådet og Handicaprådet modtog henvendelser fra borgerne, måtte 

de gerne videreformidle dem til administrationen, borgerrådgiveren og 

udvalgspolitikere. Borgerrådgiveren ville desuden gerne bistå de to råd i at 

kunne vejlede borgerne om deres klagemuligheder. 

 

Der var efterfølgende en drøftelse mellem deltagerne på mødet, om de 

udfordringer der blev oplevet i forhold til klagesagsbehandlingen i kommunen. 

 

Der var enighed, at der var behov for inden for de eksisterende rammer, at 

gøre klagesagsbehandlingen mere gennemsigtig og effektiv for borgerne. 

Nogle af de områder, der blev nævnt var: 

 

• Bedre information af borgere og pårørende om mulighederne for at 

klage. 

• Mere synlighed af borgerrådgiveren. 

• Styrkelse af borgerrådgiverfunktionen. I den forbindelse blev det 

oplyst, at der pt. foregik en politisk behandling vedrørende 

opnormering af borgerrådgiveren til et fuldt årsværk. 

• Etablering af en pårørendevejleder, hvilket Social- og 

Sundhedsudvalget på seneste udvalgsmøde havde bedt 

administrationen at belyse mulighederne for. 
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• Administrativt overblik over klager mhp. at afdække eventuelle 

generelle problemstillinger. 

 

De to udvalg og administrationen kvitterede for rådenes input til 

klagesagsbehandlingen og ville tage det med i det videre arbejde med 

udvikling af området. 

 

Sag nr. 5  Tak for i dag. 

 


