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HVORFOR ER DAGEN RELEVANT?
Hvordan kan vi træffe mere kvalificerede afgørelser? Det 
kan vi ved at overholde sagsbehandlingsreglerne. Hvis 
sagsbehandlingsreglerne ikke er overholdt, betyder det 
ofte, at Ankestyrelsen enten hjemviser eller erklærer afgø-
relsen ugyldig. Hjemvisninger er ressourcemæssige tunge 
og for borgerne tidsmæssigt uoverskuelige. 

Hvordan gør sagsbehandlingsreglerne os til bedre myn-
dighedspersoner, og hvad betyder det for vores afgørelser, 
hvis vi ikke overholder dem? Som myndighedsperson er 
det vigtigt at have et grundlæggende kendskab til sagsbe-
handlingsreglerne, så borgerens retssikkerhed sikres, og 
der træffes kvalificerede afgørelser.

HVAD FÅR DU UD AF DAGEN?
Formålet er, at deltagerne får et grundigt kendskab til de 
juridiske forhold og regler, der sætter rammen for den 
gode sagsbehandling. Det er også formålet at give delta-
gerne en større bevidsthed om, hvordan reglerne omsæt-
tes til praksis.  

HVAD INDEHOLDER TEMADAGEN?
På denne temadag har vi særligt fokus på, hvordan man 
systematisk kan arbejde med sagsbehandlingsreglerne, 
kravene til helhed og at sikre holdbare afgørelser. Vi vil ar-
bejde aktivt med sagsbehandlingsreglerne og se på, hvor-
dan de spiller sammen med de materielle regler, og hvad 
der skal til, for at afgørelsen holder. Dagen tager udgangs-
punkt i lovgivningen, Ankestyrelsens anbefalinger og der 
arbejdes med konkrete cases. 

HVEM KAN DELTAGE?
Dagen er målrettet medarbejdere, der har konkret sagsbe-
handling indenfor serviceloven. 

HVEM UNDERVISER?
På temadagen kan du enten møde: 

> Karin Storr, partner i Substans, cand.jur.
> Tatiana Hjort Sørensen, juridisk konsulent, cand.jur.

TEMADAGEN FINDES KUN SOM HJEMKØB 
Temadagen kan justeres, så den passer lige til jeres kom-
mune. Dagen koster 17.500 kr. ekskl. moms og ekskl. trans-
portomkostninger. Prisen vil dog variere, hvis der er særligt 
mange deltagere.   

HVEM KONTAKTER JEG?
Ønsker du at vide mere om kurset eller andre muligheder 
for at sætte fokus på en professionel sagsbehandling, er du 
velkommen til at kontakte Karin Storr på telefon 2616 9380 
eller e-mail karin@substans-konsulenthus.dk.

        

Fokus på
sagsbehandlingsreglerne



TEMADAGEN AFHOLDES FRA 9.00-15.30 OG 
KAN INDEHOLDE FØLGENDE OVERSKRIFTER: 

// Sagsbehandlingsreglerne: hvorfor har vi dem 
overhovedet?

// Sagsbehandlingsregler og retsprincipper.

// Åbning af en sag: Er alle henvendelser lig med en 
ansøgning? Hvordan sondrer vi mellem ansøgning 
og forespørgsel? Hvornår er den gode vejledning og 
rådgivning tilstrækkelig? 

// Partsbegrebet: Partsrepræsentant/bisidder, vær-
ge og fremtidsfuldmagt. Hvad er forskellen?

// Helhedsvurdering, retssikkerhedslovens § 5. Hvor 
langt rækker ens forpligtelse til at vejlede og rådgive?
 
// Oplysning af sagen: Hvornår har vi nok oplysnin-
ger til at kunne træffe en afgørelse? Og hvad er kon-
sekvenserne, hvis borger ikke medvirker til at oplyse 
egen sag? Jf. retssikkerhedsloven §§ 10, 11, 11 b og 
12.

// Notatpligt. Hvad er formålet? Hvad skal oplyses? 
Og hvordan skriver vi? Kan vi sondre mellem ”need 
to know” og ”nice to know”? 

// Partshøring. Hvad er formålet? Hvornår gør vi det 
og hvordan?

// Begrundelseskrav. Hvordan begrunder vi korrekt, 
helhedsorienteret og forståeligt? Hvordan bygger vi 
en afgørelse op, så den bliver overskuelig at læse og 
borgeren føler sig hørt?
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Vores vision er, at borgerne styrkes i mødet 
med kompetente kommunale organisationer, 
der har blik for helhed og sammenhæng.”

HVORFOR HEDDER VI SUBSTANS?
Vi hedder Substans, fordi vi bidrager med substans i udviklings- og uddannelsesforløb, hvor vi leve-
rer indholdsmæssig tyngde og altid stræber efter at skabe den bedste effekt for vores kunder. De 
opgaver vores kunder og samarbejdspartnere løser har substans, og det ønsker vi at understøtte og 
udvikle yderligere, når de skal styrke deres organisationer, medarbejdere og borgerne. 
 
VI LEVERER SUBSTANS FORDI:
// vi har indgående kendskab til vores kunders praksis.
// vi har viden om nyeste forskning og tendenser på området.
// vi kan koble og implementere strategi i praksis.
// vi er ambitiøse og udfordrer.
// borgerne kan mærke det, når vi har stået for et uddannelses- eller udviklingsforløb.

VORES KONSULENTER
Substans består af en række erfarne konsulenter og undervisere, som vi trækker ind afhængig af 
opgavens karakter. Med mange års erfaring fra praksis på social- og sundhedsområdet plus en bred 
vifte af faglige kompetencer indenfor ledelse, organisation, innovation, jura og kommunikation kan vi 
hjælpe som projektledere, ekspert- og proceskonsulenter. Substans ejes af Charlotte Nejmann Kjær 
og Karin Storr.

CHARLOTTE NEJMANN KJÆR
charlotte@substans-konsulenthus.dk 
mobil +45 2544 4770

KARIN STORR
karin@substans-konsulenthus.dk 
mobil +45 2616 9380


