
Sagsgangen i Ankestyrelsen i børnesager 
 
Ankestyrelsen vil gerne oplyse Dem om, hvilke rettigheder De har, mens sagen behandles i Ankestyrel-
sen, og om hvordan sagen behandles. 
 
Sagens forberedelse 
Ankestyrelsen har modtaget Deres klage over Børn og unge-udvalgets afgørelse. 
 
Vi har bedt kommunen om at indsende alle papirer i sagen og har bedt kommunen om også at få de 
nyeste oplysninger. 
 
Når vi har fået papirerne, gennemgår vi dem nøje. 
 
Hvis De eller Deres advokat har nye oplysninger, er det vigtigt, at vi får dem. De skal da hurtigst muligt 
skrive eller ringe til Ankestyrelsen. 
 
Advokatbistand 
De har ret til en advokat, mens sagen behandles i Ankestyrelsen. 
 
De skal aftale med Deres sagsbehandler i kommunen, hvilken advokat De ønsker. Kommunen betaler 
advokaten. 
 
De vil blive indkaldt til møde i Ankestyrelsen sammen med Deres advokat, før vi træffer afgørelse. De 
har også ret til at tage en hjælper (bisidder) med. 
 
Mødetidspunktet aftaler vi med Deres advokat. Advokaten indkalder Dem til mødet. 
 
Mødet med Dem og Deres advokat varer ca. en halv time. 
 
En 15-årig har også ret til advokatbistand. 
 
Aktindsigt 
De har ret til at se alle papirer i sagen. 
 
Ca. 1 uge før mødet sender vi til Deres advokat kopi af de papirer, som Ankestyrelsen skønner, har 
betydning for sagen. 
 
Hvis De ikke har advokat, sender vi papirerne til Dem. 
 
Sagsbehandlingstiden 
Vi behandler Deres sag hurtigst muligt. Efter loven skal sagen være afgjort inden 8 uger fra det tids-
punkt, vi har modtaget klagen. 
 
Sagens afgørelse 
Deres sag afgøres i et ankemøde. 
 
I ankemødet deltager to beskikkede medlemmer og to jurister fra Ankestyrelsen. Den ene fra Ankesty-
relsen er formand og leder mødet. Styrelseschefen eller vicestyrelseschefen kan beslutte at deltage i mø-



det som formand. Hvis deltagerne i mødet ikke er enige, er det flertallet, der afgør sagen. Hvis stem-
merne står lige, er formandens stemme afgørende. 
 
De beskikkede medlemmer repræsenterer befolkningen bredt. De udpeges af Socialministeren efter 
indstilling fra arbejdsmarkedets hovedorganisationer, De Samvirkende Invalideorganisationer samt 
kommuner og amtskommuner. Grunden til, at der medvirker beskikkede medlemmer ved afgørelsen er, 
at der samtidig med overholdelse af de juridiske regler, skal tages hensyn til den almindelige opfattelse i 
befolkningen. 
 
I mødet deltager også en læge, der er specialist i børne- eller ungdomspsykiatri. Lægen vejleder møde-
deltagerne men har ikke stemmeret ved afgørelsen. 
 
Sagen afgøres på grundlag af de papirer, vi har modtaget og de oplysninger, De og Deres advokat kom-
mer med under mødet. 
 
Hvis De ikke forstår eller taler dansk, bliver der indkaldt tolk til mødet. 
 
Hvis sagen vedrører et barn, der er fyldt 12 år, får barnet også mulighed for at møde op og udtale sig 
over for Ankestyrelsen. 
 
Skriftlig afgørelse 
Efter ankemødet sender vi en skriftlig afgørelse så hurtigt som muligt, normalt inden en uge. 
 
Afgørelsen er begrundet og indeholder oplysning om, hvad der er lagt vægt på. 
 
Vi sender også afgørelsen til Deres advokat og kommunen. 
 
Et barn, der er fyldt 15 år, er part i sagen og får selv tilsendt en afgørelse. 
 
Et barn, der er fyldt 12 år, får sendt et kort brev om afgørelsens resultat, hvis barnet ønsker det. 
 
Afgørelsens indhold 
Afgørelsen i Deres sag kan gå ud på: 
 
• at Ankestyrelsen giver Dem helt eller delvis ret 
 
• at Ankestyrelsen er enig med Børn og unge-udvalget 
 
• at sagen skal behandles igen i Børn og unge-udvalget, eller 
 
• at Ankestyrelsen træffer afgørelse om andre foranstaltninger, eller ændrer tidsfrister  
 
Domstolsprøvelse 
Hvis De ikke er tilfreds med Ankestyrelsens afgørelse i Deres sag, kan De indbringe sagen for landsret-
ten inden 4 uger. Det sker ved, at De eller Deres advokat retter henvendelse til Ankestyrelsen. 
 
Ankestyrelsen er uafhængig 



Det er vigtigt for Dem at vide, at Ankestyrelsen er en uafhængig myndighed, der tager stilling til Deres 
sag uden at være bundet af politiske, økonomiske eller andre hensyn. Ankestyrelsen er heller ikke bun-
det af konklusioner i erklæringer og udtalelser, som foreligger i sagen. 
 
Oplysningspligt efter persondataloven 
Efter persondataloven har vi pligt til at orientere Dem om, hvilke typer af personoplysninger vi be-
handler og formålet med behandlingen. Hvis vi videregiver oplysninger om Dem, vil vi også orientere 
Dem om det. Loven giver Dem også ret til at få berigtiget eventuelt urigtige eller vildledende oplysnin-
ger.  
 


