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Kære borgmester 

  

Med dette brev vil jeg gerne orientere kommunen og dig om betydningen af 

Folketingets vedtagelse af ændringen af lov om retssikkerhed og administration 

på det sociale område for samarbejdet mellem Ankestyrelsen og kommunerne.  

 

Loven træder ligesom Ankestyrelsens nye organisering i kraft på mandag, den 1. 

juli 2013. 

 

Loven indebærer bl.a. en forenkling af klagestrukturen, og kommunerne skal 

fremover sende alle klager over kommunale afgørelser på social- og 

beskæftigelsesområdet til Ankestyrelsen i stedet for til de sociale nævn eller 

beskæftigelsesankenævnene, der med loven nedlægges.  

 

Et andet element i lovændringen er, at Ankestyrelsen fremadrettet vil styrke sin 

praksiskoordinerende rolle, så styrelsen gennem en systematisk vidensopsamling 

kan sikre en øget vejledning og tilbagemelding til kommunerne. 

 

Konkret indebærer lovændringen følgende ændringer i kommunikationen 

mellem kommunerne og Ankestyrelsen: 

 

Ankeskema 

For at sikre en ensartet og effektiv sagsbehandling er det besluttet, at 

kommunerne ved oversendelse af klager til Ankestyrelsen fremover skal benytte 

et ankeskema. Ankeskemaet skal sikre, at alle relevante oplysninger samles og 

medsendes. Det er min forventning, at indførelsen af det obligatoriske 

ankeskema kan medvirke til at spare tid og ressourcer både i kommunerne og 
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hos Ankestyrelsen. Ankeskemaet kan hentes på Ankestyrelsens hjemmeside fra 

mandag den 1. juli 2013. 

  

Kontakt 

Fusionen mellem Ankestyrelsen og Beskæftigelsesankenævnene samt De Sociale 

Nævn indebærer en ændring i Ankestyrelsens organisation. Ankestyrelsen vil 

fortsat udgøre en samlet enhed, men vil være fysisk repræsenteret på to adresser 

i henholdsvis Aalborg og København.  

 

Hvilken af de to adresser, kommunerne bør henvende sig til i de enkelte sager, 

vil bero på sagsområdet, jf. vedhæftede bilag. Her kan kommunen også læse 

mere om vores fremtidige kontaktadresser og telefonnumre.  

 

Samarbejde 

Vores hidtidige samarbejde med kommunerne om f.eks. praksiskoordinering, 

underretninger, juridiske spørgsmål og vejledning vil fortsætte uændret.  

 

Jeg håber og forventer et fortsat konstruktivt og tæt samarbejde mellem vores 

organisationer.  

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

Thorkil Juul 

Styrelseschef 

 

 


