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Til høringsparterne på vedlagte høringsliste 

Høring over udkast til bekendtgørelse om retssikkerhed og 

administration på det sociale område og bekendtgørelse om 

forretningsorden for Ankestyrelsen  

Social- og Indenrigsministeriet sender hermed udkast til bekendtgørelse om 

retssikkerhed og administration på det sociale område og bekendtgørelse om 

forretningsorden for Ankestyrelsen i høring. 

Bekendtgørelserne skal opdateres som følge af de kommende ændringer i lov om 

retssikkerhed og administration på det sociale område som følge af L 1061, der 

forventes vedtaget inden sommerferien med ikrafttrædelse den 1. juli 2020.  

Om L 106 bemærkes, at det tidligere har været besluttet at udskyde behandlingen til 

næste folketingsår. Folketinget har dog netop besluttet alligevel at behandle 

lovforslaget i indeværende samling. De høringsparter, som har modtaget Social- og 

Indenrigsministeriets høring af 5. maj 2020 om bekendtgørelse om ændring af 

bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen, kan se bort fra denne, da 

ændringerne er indarbejdet i vedlagte udkast til ny bekendtgørelse om 

forretningsorden for Ankestyrelsen. 

Med L 106 præciseres Ankestyrelsens rolle som tvistløsningsorgan i sager om 

uenighed mellem kommuner, og reglerne om Ankestyrelsens, Ankestyrelsens 

Beskæftigelsesudvalgs og Det Rådgivende Praksisudvalgs sammensætning ændres 

som følge af fusionen af Landsorganisationen i Danmark og Funktionærernes og 

Tjenestemændenes Fællesråd, som nu hedder Fagbevægelsens Hovedorganisation. 

Det foreslås derudover, at der i forretningsordenen for Ankestyrelsen indføres en ny 

bestemmelse om, at Ankestyrelsen i sager omfattet af § 65 i lov om social service inden 

8 uger skal beslutte, om sagen skal tages op til behandling. Der er tale om sager om 

særlig støtte til børn og unge, som Ankestyrelsen af egen drift kan tage op. 

Det foreslås også, at der indføres en ny bestemmelse i forretningsorden for 

Ankestyrelsen om, at Ankestyrelsen kan fravige forudsætningen i den nuværende § 23 

(i udkastets § 24) om, at møder afholdes ved fysisk tilstedeværelse. Baggrunden herfor 

er, at Ankestyrelsen ønsker større fleksibilitet i forhold til mødeafholdelse, og da der 

fremover i højere grad kan være behov for at gøre brug af video- eller telefonmøder. 

                                                             
1 https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/L106/som_fremsat.htm  
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Derudover er der foretaget en række konsekvensændringer og lovtekniske ændringer. 

Ændringer i forhold til de gældende bekendtgørelser er markeret med track changes. 

Social- og Indenrigsministeriet skal anmode om, at eventuelle bemærkninger er 

ministeriet i hænde senest den 16. juni 2020.  

Eventuelle bemærkninger bedes sendt pr. e-mail til lzhj@sim.dk med kopi til  

jurint@sim.dk.  

Eventuelle spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Liza Lund Højgaard Jensen på 

telefon 41851412 eller e-mail lzhj@sm.dk. 

 

Med venlig hilsen 

Liza Lund Højgaard Jensen 
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