
 

Region Midt-Nord 

Mindegade 10 

DK-8000 Århus C 

Tlf: +45 88 82 62 70 

Region Øst 

Høje Taastrup Boulevard 82, 1.tv. 

DK-2630 Taastrup 

Tlf. + 45 88 82 62 70 

Region Syd 

Lumbyvej 11 

DK-5000 Odense C 

Tlf: + 45 88 82 62 72 

 

 

Social- og Integrationsministeriet 

Departementet 

Holmens Kanal 22 

1060 København K 

Ergoterapeutforeningen 

Nørre Voldgade 90 

DK-1358 København K 

Tlf: +45 88 82 62 70 

Fax: +45 33 41 47 10 

cvr nr. 19 12 11 19 

etf.dk 

 Den 21. januar 2013 

Side 1  

Ref.: nbl 

E-mail:  nbl@etf.dk 

Direkte tlf: 53 36 49 23 

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og admin-

istration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive 

beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Forenkling af klagestrukturen 

på det sociale- og beskæftigelsesmæssige område) 

 

 

Social- og Integrationsministeriet har den 17. december 2012 sendt lovudkastet, 

der vedrører ændringer af den eksisterende klagestruktur på det beskæftigelses-

mæssige område og det sociale område, i høring.  

 

Lovudkastets indhold betyder, at klagesagsbehandlingen både på det sociale og 

det beskæftigelsesmæssige område placeres i Ankestyrelsen, og at de sociale 

nævn og beskæftigelsesankenævnene nedlægges. Klagesystemet ændres der-

med, så principielle sager behandles allerede i første klageinstans. 

 

Lovforslaget indebærer derudover, at hovedparten af de klagesager, der ikke er 

principielle afgøres administrativt i Ankestyrelsen. Principielle sager vil fortsat bli-

ve behandlet med medvirken af beskikkede medlemmer, og der skal også del-

tage beskikkede medlemmer i behandlingen af et antal ikke-principielle sager i 

Ankestyrelsen. Ankestyrelsen skal visitere indkomne klager i forhold til, hvilke der 

skal behandles som principielle, hvilke der skal behandles med medvirken af be-

skikkede medlemmer og øvrige sager. Det bliver desuden muligt at revisitere 

administrative sager til principiel behandling. Endelig lægger lovudkastet op til, at 

beskikkede medlemmer skal have overordnet indsigt og indflydelse i Ankestyrel-

sens og Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg ved at udvide området for Det 

Rådgivende Praksisudvalgs rådgivning af Ankestyrelsen. 

 

Ergoterapeutforeningen støtter overordnet lovforslaget, da det forhåbentlig kan 

gøre op med de nuværende forskelle i nævnenes sagsbehandlingstid, kvalitet, 

sagsbehandlingspraksis og i prioriteringen af sager til behandling med deltagelse 

af beskikkede medlemmer. Ergoterapeutforeningen har dog følgende kommenta-

rer til lovforslaget:  

 
Beskikkede medlemmer 

Ergoterapeutforeningen mener, at der er en øget risiko for, at lægmandselemen-

tet med de beskikkede medlemmer i Ankestyrelsens afgørelser får langt mindre 

indsigt i og indflydelse på afgørelserne i forbindelse med nedlæggelse af de so-

ciale nævn og beskæftigelsesankenævnene.  
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Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at beskikkede medlemmer skal 

inddrages i et antal sager, der ikke er principelle. Der står yderligere, at det for-

ventes, at der skal flyttes omkring 36.000 årlige klagesager fra de sociale nævn 

og beskæftigelsesnævnene, hvoraf ca. 80 pct. af klagerne i dag behandles uden 

medvirken af beskikkede medlemmer. Det vil sige, at der i dag er involveret be-

skikkede medlemmer i omkring 7.200 af sagerne. Ifølge bemærkningerne er det 

fremover hensigten, at Ankestyrelsen skal udvælge op til i alt 1.200 sager, der 

ikke af principelle, hvor beskikkede medlemmer inddrages, og at det forventes, at 

op til 400 af disse sager udvælges til egentlig mødebehandling.  

 

Der bliver altså tale om langt færre sager, hvor beskikkede medlemmer involve-

res. Den øgede centralisering og specialisering er selvfølgelig en af grundene 

hertil, men Ergoterapeutforeningen mener, at det vil være hensigtsmæssigt, at 

der fastsættes nogle minimumskriterier for, hvor mange ikke-principielle sager 

beskikkede medlemmer skal inddrages i årligt.  

 
Hvem kontrollerer Ankestyrelsen?  

Ankestyrelsen bliver med lovforslaget første og eneste klageinstans, og det er 

samtidig Ankestyrelsen, der afgør, hvorvidt en klage er principiel eller ej. Ergote-

rapeutforeningen har i de senere år set flere eksempler på, at Ankestyrelsen har 

afgivet principafgørelser, fx på hjælpemiddelområdet og i forhold til børneergo-

terapi, som ombudsmanden senere har bedt Ankestyrelsen om at omgøre ek-

sempelvis i forhold til, hvordan Serviceloven skal fortolkes i forhold til ergoterapi 

til børn (jf. historisk afgørelse 62-09).  

 

Ergoterapeutforeningen mener derfor, at den nye centralisering af klagesystemet 

både på beskæftigelsesområdet og det sociale område nødvendiggør, at det 

præciseres yderligere i loven, hvem der skal kontrollere Ankestyrelsen, og hvor-

dan man klager over Ankestyrelsens afgørelser.  

 

 

Med venlig hilsen 

 
Gunner Gamborg 

Formand, Ergoterapeutforeningen  


