
Anordning om sikring af værdighed og integritet i 
den sociale sagsbehandling

Kapitel 1 - Anordningens formål og område

§ 1. Formålet med denne anordning er at:

1) sikre borgerens ret til værdighed og integritet i den sociale sagsbehandling og
2) fastslå byrådets ansvar for, at behandlingen af sociale personsager sker med respekt for 

borgerens værdighed og integritet. 

§ 2. Anordningen indeholder regler for, hvordan Randers Kommune i behandlingen af sociale 
personsager skal fortolke og anvende:

1) værdighedskravet, der følger af artikel 1 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, og

2) integritetskravet, der følger af artikel 3 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder.

Stk. 2. Anordningen finder anvendelse, i det omfang den ikke er i konflikt med trinhøjere ret.

Stk. 3. Med sociale personsager menes sager behandlet og afgjort efter de love, der falder inden 
for anvendelsesområdet for lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. § 2 i  
lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og kapitel 1 i Bekendtgørelse om 
retssikkerhed og administration på det sociale område (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og 
Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1221 af 21/11 2014).

Kapitel 2 - Borgerens rettigheder

§ 3. Enhver borger har ret til respekt for sin værdighed og integritet. 

§ 4. Ingen borgere skal tåle, at deres værdighed eller integritet krænkes i forbindelse med Randers 
Kommunes behandling af en social personsag.

Værdigheds- og integritetsvurdering

§ 5. Hvis forvaltningen påtænker et skridt, der efter en almindelig vurdering kan opleves som 
uværdigt eller krænkende, skal den vurdere, om skridtet vil krænke borgerens værdighed eller 
integritet.

Stk. 2. Forvaltningen skal også foretage en individuel, konkret vurdering efter stk. 1, hvis:

1) den har en formodning om, at borgeren vil opfatte sagsbehandlingsskridtet som en krænkelse 
af sin værdighed eller integritet,

2) borgeren direkte eller indirekte har tilkendegivet, at hun vil opfatte skridtet som en krænkelse af 
sin værdighed eller integritet

3) borgeren anmoder forvaltningen om at foretage en sådan.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 er garantiforskrifter.

§ 6. Forvaltningen kan ikke iværksætte et skridt, der efter § 5 vurderes at krænke borgerens 
værdighed eller integritet, medmindre hun efter at være oplyst om sine rettigheder efter denne 
anordning og gældende ret i øvrigt udtrykker ønske herom.



Stk. 2. Hvis et skridt må opgives i medfør af stk. 1, skal forvaltningen vurdere, om formålet med det 
opgivne skridt kan opnås på anden vis. 

§ 7. Hvis forvaltningen opgiver et skridt i medfør af § 6, stk. 1, og det efter § 6, stk. 2 vurderes, at 
formålet med det opgivne skridt ikke kan opnås på anden vis, kan det ikke medføre en forringelse 
af borgerens retsstilling.

Klageret

§ 8. En borger har ret til at klage over en vurdering efter denne anordning, jf. dog § 21.

Stk. 2. Det lokale klagenævn behandler inden for to uger klagen efter reglerne i kapitel 3.

Stk. 3. Klagen har opsættende virkning for de skridt, den berører.

Stk. 4. Hvis det lokale klagenævn ikke giver klageren medhold, sendes klagen videre til 
Ankestyrelsen efter reglerne i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. § 
22.

Særlig opmærksomhed i sager, hvor nedsat arbejdsevne dokumenteres

§ 9. Når forvaltningen fortolker den sociale lovgivnings bestemmelser om dokumentation for nedsat 
arbejdsevne, skal den være særligt opmærksom på bestemmelserne i denne anordning.

Tvivl om administrativ praksis

§ 10. Finder forvaltningen, at en principafgørelse fra Ankestyrelsen eller en dom sætter 
spørgsmålstegn ved den administrative praksis, der følger af det lokale klagenævns afgørelser, 
skal forvaltningen bede klagenævnet om at udtale sig om spørgsmålet.

§ 11. Hvis forvaltningen er i tvivl om, hvordan denne anordnings bestemmelser skal anvendes i en 
sag, kan den bede klagenævnet om at udtale sig om sagen. 

Kapitel 3 - Det lokale klagenævn

§ 12. Det lokale klagenævn behandler klager over vurderinger efter denne anordning, jf. § 8. 

§ 13. Det lokale klagenævn afgørelser skal være skriftlige og begrundede. 

§ 14. Det lokale klagenævn træffer afgørelse uden medvirken af andre medlemmer end formanden 
i sager om klage over afgørelser, hvor der ikke er tvivl om afgørelsen.

Stk. 2. I sager, der ikke er omfattet af stk. 1, træffer det lokale klagenævn afgørelse på et møde, jf. 
dog stk. 3.

Stk. 3. Skønner det lokale klagenævn at en sag er egnet til at blive afgjort, uden at der afholdes et 
møde, sender formanden indstilling til medlemmerne om, hvad afgørelsen bør gå ud på. Hvis et 
medlem ikke ønsker at afgøre sagen på dette grundlag, skal sagen behandles på et møde.

Lokale principafgørelser

§ 15. Skønner det lokale klagenævn, at en sag har principiel eller generel betydning skal 
afgørelsen træffes i møde, uanset om den er omfattet § 14, stk. 1, idet § 14, stk. 3 dog kan finde 
anvendelse. 



Stk. 2. Hvis det lokale klagenævn vurderer, at en sag, om hvilken klagenævnet har truffet 
afgørelse, har principiel eller generel betydning, offentliggøres afgørelsen i anonymiseret form og 
uden personhenførbare oplysninger som en lokal principafgørelse.

Stk. 3. De lokale principafgørelser skal offentliggøres på en måde, der sikrer, at både borgere og 
medarbejdere i Randers Kommune har nem adgang til disse. 

Forretningsorden

§ 16. Det lokale klagenævn vedtager selv sin forretningsorden. 

Stk 2. Det lokale klagenævn kan i forretningsordenen delegere behandlingen af sager omfattet af § 
14, stk. 1 til nævnets sekretær. 

Medlemmer

§ 17. Det lokale klagenævn udpeges af byrådet og består af:

1) 1 formand, der er medlem af byrådet og et af de stående udvalg, der i henhold til § 17, stk. 1 i 
lov om kommunernes styrelse og Randers Kommunes styrelsesvedtægt varetager den 
umiddelbare forvaltning af et område omfattet af denne anordning, jf. § 2, stk. 3,

2) 1 næstformand, der vælges efter indstilling fra Dansk Socialrådgiverforening,
3) 1 medlem fra hvert af de stående udvalg, der i henhold til § 17, stk. 1 i lov om kommunernes 

styrelse og Randers Kommunes styrelsesvedtægt varetager den umiddelbare forvaltning af et 
område omfattet af denne anordning, jf. § 2, stk. 3,

4) 1 medlem, der vælges efter indstilling fra HK,
5) 1 medlem, der vælges efter indstilling fra handicaprådet, 
6) 1 medlem, der vælges efter indstilling fra udsatterådet, og
7) 1 medlem, der vælges efter indstilling fra ældrerådet.

Stk. 2. De efter stk. 1, nr. 1-4 udpegede medlemmer har alle stemmeret. Afgørelser træffes ved 
almindeligt flertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. 

Stk. 3. De medlemmer, der udpeges efter stk. 1, nr. 2 og stk. 1, nr. 4, skal have en socialfaglig eller 
juridisk uddannelse.

Stk. 4. Byrådet udpeger en suppleant for hver af medlemmerne valgt efter stk. 1. 

Stk. 5. Ved formandens forfald varetages formandshvervet af næstformanden. Formandens 
suppleant indtræder som medlem med stemmeret i det lokale klagenævn. 

§ 18. Borgerrådgiveren er sekretær for det lokale klagenævn og deltager som sådan i 
klagenævnets møder. 

Stk. 2. Borgerrådgiveren har ikke stemmeret. 

Stk. 3. Borgerrådgiveren har som sekretær for det lokale klagenævn ansvar for at forberede 
sagerne og afgive indstilling til formanden.

Stk. 4. Borgerrådgiveren sekretariatsbetjener det lokale nævn.

Standningsret



§ 19. Ethvert medlem af det lokale klagenævn kan standse en beslutning, der er truffet af 
klagenævnet, ved på mødet til beslutningsprotokollen at erklære, at hun ønsker sagen indbragt til 
afgørelse af byrådet.

Stk. 2. Hvis et medlem gør brug af sin standningsret efter stk. 1, kan det lokale klagenævn ikke 
træffe beslutning i sagen. I stedet afgiver klagenævnet en indstilling til byrådet. 

Stk. 3. Hvis et medlem gør brug af sin standningsret, dispenseres der fra tidsfristen i § 8, stk. 2.

Stk. 4. En klage, der er indbragt til afgørelse af byrådet, skal behandles af byrådet på dets 
førstkommende møde.

Initiativret

§ 20. Ethvert byrådsmedlem kan i henhold til § 11, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse indbringe 
klagenævnets beslutning til afgørelse i byrådet. 

§ 21. Det lokale klagenævn kan ikke behandle afgørelser, der er truffet af byrådet eller et af dets 
udvalg. 

Videresendelse til Ankestyrelsen

§ 22. Hvis en sag sendes videre til Ankestyrelsen efter § 8, stk. 4, fungerer klagenævnets 
behandling af sagen som en genvurdering efter § 66, stk. 1, 1.pkt. i lov om retssikkerhed og 
administration på det sociale område og i overenstemmelse kapitel 3 i bekendtgørelse om 
retssikkerhed og administration på det sociale område.

Kapitel 4 - Ikrafttræden

§ 23. Anordningen træder i kraft umiddelbart efter byrådets vedtagelse og skal herefter 
offentliggøres på kommunens hjemmeside. 

Stk. 2. Anordningen skal meddeles til alle medarbejdere, der behandler sager omfattet af denne 
anordning, jf. § 2, stk. 3.

§ 24. Det lokale klagenævn nedsættes på førstkommende byrådsmøde efter byrådets vedtagelse 
af denne anordning. Det medfører, at en borger, der før klagenævnets nedsættelse klager efter § 
8, stk. 1, ikke kan forvente, at tidsfristen i § 8, stk. 2 overholdes.


