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Til kommunalbestyrelsen 
 
 
 

 
Kommunalbestyrelsens mødebehandling af danmarkskortet  
 
Med aftalen om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, 
sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2022-2025 indgået i november 
2021 er der afsat midler til at styrke borgernes retssikkerhed.  
 
Aftalen indeholder konkret en retssikkerhedspakke med en lang række 
initiativer, som Ankestyrelsen og Socialstyrelsen skyder i gang i den 
kommende tid. Initiativerne på handicapområdet indeholder både 
undervisning, undersøgelser og anbefalinger samt opfølgning fra tilsynet 
i Ankestyrelsen. 
 
Som led i udmøntningen af aftalen vedtog Folketinget den 2. juni 2022 
lov nr. 912 af 21. juni 2022 om ændring af lov om retssikkerhed og 
administration på det sociale område (Skærpede krav til 
kommunalbestyrelsens opfølgning på danmarkskortet m.v.). 
 
Lovændringen betyder, at kravene til kommunalbestyrelsernes 
behandling af danmarkskortet1 er skærpet for at øge det 
kommunalpolitiske fokus på at styrke retssikkerheden og kvalitet i 
kommunernes sagsbehandling på socialområdet. 
 
Lovændringen trådte i kraft den 1. juli 2022 og har virkning indtil 
udgangen af 2025. 
 

                                          
1 Danmarkskortet er et kommuneopdelt danmarkskort med det forudgående års statistik 
over omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social 
service, jf. lovbekendtgørelse nr. 170 af 24. januar 2022 (serviceloven). Danmarkskortet 
offentliggøres af social- og ældreministeren hvert år inden den 1. juli. 
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Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet skal som 
bekendt behandles af kommunalbestyrelsen på et møde inden udgangen 
af det år, hvor danmarkskortet offentliggøres.2 
 
Af et nyt stk. 2 i § 79 b i lov om retssikkerhed og administration på det 
sociale område (retssikkerhedsloven) fremgår nu følgende: 
 

”Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med behandlingen efter 
stk. 1 tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en 
handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens 
sagsbehandling. Beslutter kommunalbestyrelsen, at der ikke skal 
udarbejdes en handlingsplan, skal kommunalbestyrelsen orientere 
Ankestyrelsen herom.” 

 
Referat fra kommunalbestyrelsens møde 
Tilsynet i Ankestyrelsen gennemgår som en del af ovennævnte 
retssikkerhedspakke samtlige kommuners behandling af danmarkskortet.  
 
Ankestyrelsen skal derfor bede kommunalbestyrelsen om at sende os 
referatet fra det kommunalbestyrelsesmøde, hvor danmarkskortet har 
været/bliver behandlet i indeværende år.  
 
Samtidig skal vi bede kommunalbestyrelsen om at oplyse os om, 
hvorvidt kommunalbestyrelsen har besluttet at udarbejde en 
handlingsplan. 
 
Hvis handlingsplan ikke er iværksat 
Har kommunalbestyrelsen valgt ikke at iværksætte en handlingsplan skal 
vi anmode om, at orienteringen til os indeholder en beskrivelse af 
baggrunden for, at kommunalbestyrelsen har valgt ikke at iværksætte en 
handlingsplan. F.eks. kan tænkes tilfælde, hvor omgørelsesprocenten for 
kommunen er høj, men kommunalbestyrelsen allerede har iværksat 
initiativer til håndtering heraf, og der derfor ikke er behov for en 
handlingsplan. 
 
Hvis handlingsplan er iværksat 
Har kommunalbestyrelsen besluttet at udarbejde en handlingsplan, skal 
denne ikke sendes ind til os. 
 
 

                                          
2 Se lovbekendtgørelse nr. 265 af 25. februar 2022 om retssikkerhed og administration på 
det sociale område (retssikkerhedsloven) § 79 b. 
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Svarfrist 
Vi skal anmode om at modtage referatet og orientering om, hvorvidt der 
er udarbejdet en handlingsplan, og hvorfor der i givet fald ikke er 
udarbejdet en sådan, inden fire uger efter danmarkskortets behandling 
på et møde i kommunalbestyrelsen. 
 
Fremgangsmåde  
I bedes indsende oplysningerne og referatet til os gennem dette link: 
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=8V47KHYXJ692  
  
Hvis I har spørgsmål til jeres besvarelse, kan I kontakte Dorte Boesby 
Dahl på tlf. 61 89 74 52 eller e-mail: dobd@ast.dk. 
 
Venlig hilsen 
 
Cathrine Due Billing 
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