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Høring over udkast til vejledning om retssikkerhed og administration på det 

sociale område 

 

Vedhæftede udkast til vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale 

område sendes hermed i høring. 

 

Vejledningen skal erstatte den aktuelle vejledning nr. 9564 af 9. juni 2017 og anven-

des fra 1. januar 2018. 

 

I udkastet er indarbejdet de ændringer af lov om retssikkerhed og administration på 

det sociale område (retssikkerhedsloven), der er vedtaget og træder i kraft senest den 

1. januar 2018, og som ikke er beskrevet i vejledningen af 9. juni 2017. 

 

Det drejer sig navnlig om ændringer i retssikkerhedsloven gennemført ved lov nr. 660 

af 8. juni 2017 og om ændringer i bekendtgørelse om retssikkerhed og administration 

på det sociale område som følge heraf. Der henvises til punkterne 258 og 259 om 

genvurderingsfrister i klagesager, der er omfattet af varslingsreglerne i § 3 a i lov om 

social service, og punkt 298 om iværksættelsen af afgørelser efter disse regler. Her-

udover henvises til punkt 230 om klageadgang for afgørelser truffet af ledere af bo-

former efter § 109 og 110 i lov om social service. Endelig henvises til vejledningens 

kapitel 10 om indberetninger af statistiske oplysninger m.v. 

 

Vejledningen indeholder herudover enkelte ændringer i konsekvens af andre lovæn-

dringer, nye principielle afgørelser fra Ankestyrelsen samt redaktionelle ændringer.  

 

Indholdsmæssige ændringer i forhold til vejledning nr. 9564 af 9. juni 2017 er markeret 

i det vedhæftede udkast. 

 

Børne- og Socialministeriet skal anmode om, at modtage eventuelle bemærkninger til 

udkastet senest fredag den 28. november 2017.  

 

Bemærkninger bedes sendt pr. e-mail til jurint@sm.dk med kopi til ejb@sm.dk . Mini-

steriet anmoder i den forbindelse om, at bemærkninger ikke fremsendes både pr. 

brevpost og pr. e-mail. 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Elsebeth Jarl Brunés, Jura og 

International, på telefon 41 85 10 31. 
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Til orientering fremsendes tillige en fortegnelse over de myndigheder og organisatio-

ner mv., der høres over udkastet. 

 

  

 

Med venlig hilsen 

Elsebeth Jarl Brunés 

Specialkonsulent 

 

 


