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Tak for din henvendelse, som Børne - og Socialministeriet modtog den 10. december 2018, hvori du bl.a. skriver om opgørelsen af de kommunale omgørelsesprocenter og det forpligtende samarbejde, som Dragør Kommune og
Tårnby Kommune har indgået på børnehandicapområdet og det sociale voksenområde.

Dato
19-12-2018

Det overordnede formål med danmarkskortene over omgørelser i A nkestyrelsen i kommunale klagesager er bl.a. at skabe gennemsigtighed på området og
sætte fokus på, at kommunerne træffer korrekte afgørelser.
Det fremgår af bemærkningerne til lovforslag L162 Forslag til lov om ændring
af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, der blev fremsat den 28. februar 2018, at ”I og med, at danmarkskortet skal behandles i den
enkelte kommunalbestyrelse, vil der således skulle ske en aktiv politisk drøftelse af, om kommunens omgørelsesprocent er tilfredsstillende, eller om der
bør iværksættes tiltag til forbedringer af kvaliteten i sagsbehandlingen. Forslaget bygger på den forventning, at kommunalbestyrelsen gennem arbejdet med
danmarkskortet får større opmærksomhed på sagsbehandlingen på socialområdet og derfor vil træffe foranstaltninger til at forbedre denne.”
Det fremgår således af bemærkningerne, at det er den kommunalbestyrelse,
der har ansvaret for sagsbehandlingen og de afgjorte sager, der skal behandle
omgørelserne. Danmarkskortet indeholder derfor sager for den kommune, der
har truffet afgørelserne og ikke for borgernes bopælskommune. På nuværende
tidspunkt foreligger der ikke planer om at ændre dette.
Børne- og Socialministeriet arbejder løbende på at forbedre formidlingen af oplysningerne i danmarkskortene, der teknisk udarbejdes af A nkestyrelsen. A nkestyrelsen har i forlængelse heraf oplyst over for Børne- og Socialministeriet, at
såfremt Dragør Kommune ønsker det, kan der ved næste opdatering af danmarkskortet indsættes en bemærkning om, at Tårnby Kommune varetager
myndighedsopgaven på børnehandicapområdet og det sociale voksenområde
for Dragør Kommune.
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