
SKABELON TIL SKIFT AF KOMMUNAL SAGSBEHANDLER

Udarbejdet af Aktivsocialraadgiver.dk Nov.2021
Regler for brug:
Du må IKKE lægge mit arbejde ud som dokument på hjemmesider, blogs, Sociale medier.
Sker det krænkes min ophavsret.

Dato:
Til: Den kommunale forvaltning i xxx kommune - Jobcenter xxx.
Fra: Dit navn og cpr-nummer (send det nu ikke henover en Gmail e.l. brug dit E-boks)
Vedr. Skift af sagsbehandler

Du kan slette al tekst du ikke skal bruge i DIN henvendelse til den kommunale forvaltning
vedr. skift af sagsbehandler. Jeg udgiver dette dokument som et Pdf-dokument - der kan du
jo så kopiere (Ctrl+C) og indsætte (Ctrl+V) det i dit eget oprettede dokument eller email.

MIN ANBEFALING:
Du ringer aldrig til den kommunale forvaltning - du skriver til dem og sender via Email
fra din E-boks - så kan den kommunale forvaltning ikke påstå at de ikke har modtaget
din henvendelse - det vil jo fremgår af din e-boks at mailen er nået frem eller kommer
tilbage uden at være modtaget.
Afleverer du dette personligt via fremmøde på kommuen så forlang at få:
1. En underskrevet kvittering for at din henvendelse er modtaget, + der skal stempel og
dato på.
Jeg har oplevet at Holbæk kommune alligevel formåede at smide min
aktindsigt-anmodning væk - den forsvandt fra stuen i borgerservice til jobcenteret der lå
på samme etage.

LOVHJEMMEL FOR INDDRAGELSE I EGET SAGSFORLØB
Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område
VEJ nr 9330 af 21/03/2019

- Tillid til sagsbehandleren

Pkt 56. Borgeren kommer ofte i kontakt med en eller nogle ganske få personer, som han
eller hun skal etablere et samspil med. De personlige relationer kan betyde meget for en
tillidsfuld dialog, som navnlig er vigtig i de mere omfattende og alvorlige sager.
Det er anført i lovforarbejderne til retssikkerhedsloven, ( jf. lovforslag L 228 1996/1), at
kommunen bør være opmærksom på disse forhold, og at myndighederne derfor, når det er
muligt, og borgerens ønske er velbegrundet, bør være imødekommende overfor en
anmodning om at få en anden sagsbehandler.
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Forekommer det, at en sagsbehandler er inhabil, må den pågældende ikke medvirke ved
behandlingen af sagen, og myndigheden har i så fald pligt til at lade en anden
sagsbehandler behandle sagen.
Det fremgår af forvaltningslovens § 3

LBK nr 1555 af 02/11/2020 Social- og Indenrigsministeriet
Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
§ 4. Borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag.
Kommunalbestyrelsen tilrettelægger behandlingen af sagerne på en sådan måde, at
borgeren kan udnytte denne mulighed

BESKRIV DINE OPLEVELSER MED DEN KOMMUNALE SAGSBEHANDLER
- Jeg oplever som borger der har fået tildelt den kommunale sagsbehandler Lene Lene
at hun
(kom med en oplistning af dine oplevelser med den kommunale sagsbehandler og sæt
gerne situationen og datoer på og supplere det med dine konkrete oplevelser og hvad
det gør ved dig som menneske og hvordan det skader din tillid til den kommunale
forvaltning).

Eksempler:

Jeg oplever at sagsbehandler fra det kommunale jobcenter i Holbæk kommune Lene
Lene:
- Taler ned til mig
- Udelukkende er interesseret i at sanktionere mig økonomisk
- Anvender et sprogbrug der forkrøbler mig som menneske
- “Glemmer” at oplyse mig om mine rettigheder og glemmer at vejlede mig - det er jo
kommunens opgave at udføre vejlednings- og rådgivningsforpligtigelsen (j.f. LBK nr 433
af 22/04/2014 Justitsministeriet – Forvaltningsloven Kapitel.3 - §.7)
- Ikke skriver i referater af afholdte samtaler hvad der rent faktisk er sket og er talt om:
Jeg kan IKKE genkende indholdet af de referater som sagsbehandler Lene Lene skriver -
som jeg kan læse på jobnet.dk
- Oplever at de oplysninger jeg afgiver til sagsbehandler Lene Lene i god tror
efterfølgende anvendes imod mig

Min tillid til den kommunale forvaltning er nu præget af den dårlige samarbejdsrelation
jeg har med sagsbehandler Lene Lene fra Jobcenter Holbæk og jeg anmoder derfor om
at få tildelt en ny sagsbehandler og meget gerne en sagsbehandler der har en
socialfaglig uddannelse som f.eks socialrådgiver eller socialformidler.

Sker det ikke vil jeg fremover enten medtage en bisidder til alle fysiske samtaler eller
optage samtalerne med den kommunale sagsbehandler så jeg har beviser for hvem der
siger hvad, i hvilke kontekster og sprogbrugen.
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Jeg ønsker at den kommunale forvaltning ved et afslag på min anmodning om skift af
sagsbehandler oplyser mig om mine klagemuligheder (vejledningspligten)

Kvitter venligst for modtagelsen af denne henvendelse som jeg har en klar forventning
om efterfølgende journaliseres ( j.f. journaliseringspligten Offentlighedslovens §.15) og
indgår i mine sagsakter. Jeg er bekendt med det faktum at jeg som borger med en social
sag kan forlange aktindsigt - part i egen sag (Forvaltningsloven §.9 - Aktindsigt) og der
kan få be- eller afkræftet at denne henvendelse indgår i min sag.

Med venlig Hilsen
xxxxxx xxxxxxxxx
Cpr:xxxxxxx-xxxx

PS: Hvis du vil finde ud af hvilken faglige baggrund din kommunale sagsbehandler har så
kan du søge aktindsigt i det….Landets kommuner ansætter gerne stort set hvem som
helst som kommunale sagsbehandlere.
Og det er bedre at du har en sagsbehandler der har en socialfaglige uddannelsen som
socialrådgiver eller socialformidler end en sagsbehandler der tidligere har været
klinikassistent eller speditør medarbejder (virkelige cases fra Holbæk kommune).

Husk at du kan gå direkte til borgmesteren eller henvende dig direkte til
kommunaldirektøren. Måske har din bopælskommune også en borgerrådgiver…

Fortsætter dine problemer med den kommunale forvaltning og sagsbehandleren så er
det næste du kan gøre at få retshjælp og/eller få en bisidder med til alle møder du skal
deltage i med den kommunale forvaltning.
Kan du ikke det - optager du samtalen.

Det lykkedes ikke for mig at få tildelt en ny sagsbehandler - hende som ville anmelde
mig til min egen a-kasse der netop havde godkendt mig til fritidsbeskæftigelse som
socialrådgiver.

Du kan se hvad jeg skrev til Holbæk Kommune på min hjemmeside:
https://aktivsocialraadgiver.dk/skiftsagsbehandler/
her finder du også en massiv materialesamling om dine rettigheder som p.t. er offentlig
tilgængelig….endnu...
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