
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 
forretningsorden for Ankestyrelsen  

§ 1 

  I bekendtgørelse nr. 725 af 11. juli 2019 om forretningsorden for Ankestyrelsen 

foretages følgende ændringer: 

1. I § 2, stk. 2, indsættes efter »§ 25 b, stk. 1,«: »5. pkt.,«, efter »§ 51 a, stk. 3,« 

indsættes: »2. pkt.,«, og »§ 17, stk. 5,« ændres til: »§ 17, stk. 8,«. 

2. I § 3, 1. pkt., indsættes efter »afgørelser«: »og sager«. 

3. I § 7, stk. 2, indsættes som 2. pkt.: 

»Tilsvarende gælder for afgørelser, der er truffet af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, 

når der ikke er tvivl om afgørelsen.« 

4. § 15, stk. 1, 1. pkt., affattes således: 

»Efter modtagelse af en klage, ansøgning eller sag om uenighed mellem kommuner 

om deres forpligtelser sender Ankestyrelsen en skriftlig bekræftelse til parterne med 

angivelse af den forventede sagsbehandlingstid.« 

5. Efter kapitel 4 indsættes: 

»Kapitel 4 a 

Egen driftssager 

  »§ 19 a. Ankestyrelsen skal i sager omfattet af § 65 i lov om social service inden 8 

uger beslutte, om sagen skal tages op til behandling. Hvis fristen ikke kan overholdes i 

en konkret sag, skal sagens parter skriftligt have besked om, hvornår sagen forventes 

behandlet. Ankestyrelsen skal i sager omfattet af 1. pkt. inddrage en børnesagkyndig i 

vurderingen af, om en sag skal optages til behandling, medmindre det er åbenlyst 

unødvendigt med en børnesagkyndig vurdering i den enkelte sag.«  

6. I § 23 indsættes som stk. 3: 

  »Stk. 3. Formanden kan beslutte, at et møde afholdes ved, at de beskikkede 

medlemmer deltager i mødet via video eller telefon m.v.« 

7. I § 35, stk. 2, 2. pkt., udgår », jf. offentlighedslovens § 14, stk. 1, 2. pkt« 
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Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. juli 2020. 

 

Social- og Indenrigsministeriet, den  

 

Astrid Krag 

 

/ Anita Hørby 


