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1. Indledning 
Ældre Sagen ønsker, under overskriften ”retssikkerhed og digitalisering”, at undersøge de kommunale 
borgerrådgiveres oplevelse af udviklingen i borgernes – og herunder ældres – retssikkerhed i lyset af 
ikke bare digitaliseringen, men også af de generelle forandringer, der er sket i den offentlige sektor og 
særligt i kommunerne i de senere år. Formålet har været at belyse de udfordringer, borgerrådgiverne 
oplever, at udviklingen har ført med sig. Undersøgelsen har altså haft et bredt retssikkerhedsmæssigt 
sigte, men samtidig haft fokus på at afdække, om der var elementer i udviklingen, som særligt rejste 
problemer for ældre. 

Det er i sagens natur borgerrådgivernes opgave at tage sig af det, der går galt, det der ikke fungerer.  
Samtidig har de ”kun” kontakt med den lille andel af borgerne, der af den ene eller anden grund har 
overskuddet til, vælger eller bliver henvist til dem. Det betyder, at der kan være mange andre, der har 
haft udfordringer i mødet med forvaltningen, som borgerrådgiverne ikke har haft kontakt med. Det 
betyder imidlertid også, at borgerrådgiverne har begrænset kontakt med de mange borgere, som ikke 
oplever nogle problemer i deres møde med det offentlige, og for hvem alting forløber, som det skal. 

Men borgerrådgiverne er, med deres eksplicitte fokus på retssikkerhed og god forvaltning og med de-
res kontakter med nogle af de borgere, der er mest i klemme, en temperaturmåler for, hvor retssik-
kerheden er udfordret i den kommunale forvaltning. 
Samtidig har de med deres brede kontakter i forvaltnin-
gerne også et godt billede af, hvad der er ”normal-
tilstanden”. 

På den baggrund har Ældre Sagen bedt Rambøll om at 
gennemføre en undersøgelse, dels gennem interviews 
med udvalgte borgerrådgivere, dels gennem et spørge-
skema til alle landets borgerrådgivere. Resultatet er 
denne rapport. 

Borgerrådgiverne har forskellige holdninger til mange af 
de spørgsmål, undersøgelsen rejser, og den enkelte bor-
gerrådgiver kan ikke tages til indtægt for alle de synspunkter, der gengives. Men samlet set afspejler 
undersøgelsen, hvordan borgerrådgiverne som gruppe ser på udviklingen. 

2. Opsummering 

Digitalisering ses som en del af et samlet sæt af forandringer 

Digitalisering i sig selv (forstået som de digitale løsninger, obligatorisk selvbetjening, Digital Post etc.) 
fylder ikke væsentligt i borgerrådgivernes beskrivelser af udviklingen i borgernes retssikkerhed. Den 
har først og fremmest betydning som en bidragende faktor til nogle af de problemer, de udpeger som 
centrale. Det er altså ikke digitaliseringen som sådan, men det samlede sæt af forandringer, som digi-
taliseringen er en del af (og som i nogle tilfælde delvist er drevet af eller følger af digitaliseringen), der 
er i fokus hos borgerrådgiverne.  

 

 

De kommunale borgerrådgivere hjælper bor-
gerne, når de er utilfredse med den behand-
ling, de har fået i kommunen. De kan fx hjælpe 
med rådgivning af borgere i klagesager, de 
udøver tilsyn med administrationen og bidrager 
til at sikre en bedre kvalitet i den kommunale 
sagsbehandling.  De er typisk uafhængige af 
kommunens forvaltning og afgiver en eller to 
gange om året en beretning til kommunalbe-
styrelsen. Beretningen kan både påpege evt. 
kritisable forhold i forvaltningen og komme 
med forslag til forbedringer i sagsbehandling og 
service. 
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Godt samarbejde med forvaltningerne og vilje til at arbejde med problemerne 

Borgerrådgiverne giver generelt udtryk for, at de har et godt samarbejde med forvaltningerne, og at 
der er interesse for at forbedre indsatsen for at styrke borgernes retssikkerhed. Der er, som flere gør 
opmærksom på, heldigvis mange ting, der dur og generelt god vilje til at arbejde med problemerne. 

Det kritiske perspektiv dominerer 

Når det er sagt, og selv om der i undersøgelsen er spurgt ind til såvel positive som mindre positive 
aspekter af retssikkerhedens tilstand og udvikling, så er det et kritisk perspektiv, der dominerer hos de 
fleste af borgerrådgiverne. Perspektivet er ikke nødvendigvis kritisk alene over for praksis i egen orga-
nisation, men også over for de vilkår og den opmærksomhed (eller mangel på samme), de oplever, 
retssikkerheden har mange steder i det offentlige, ikke mindst hos centrale beslutningstagere. 

Gammelkendte udfordringer forstærkes af udviklingen 

De fleste af de problemer, borgerrådgiverne identificerer, er gammelkendte udfordringer for den of-
fentlige bureaukratiske service: Kassetænkning, specialisering, fragmentering, sprog, objektivering, 
stereotypificering, vanskeligheder med at placere ansvar etc.  Der synes dog at være et generelt billede 
hos borgerrådgiverne af, at disse problemer på en række områder er blevet forstærket af den udvik-
ling, der har fundet sted i de senere år. 

Afstanden mellem forventninger og realiteter er vokset 

En del borgerrådgivere oplever, at spændet mellem, hvad borgerne forventer af det offentlige, og hvad 
det offentlige faktisk leverer, er vokset. Samtidig oplever nogle også, at myndighedernes forventninger 
til, hvad borgerne kan klare selv, er vokset - ind i mellem ud over, hvad borgerne faktisk magter. Begge 
disse forventningsgab kan være en kilde til en oplevelse af uretfærdighed hos borgerne, og navnlig det 
sidste kan betyde, at nogle borgere ikke får det, de har ret til. 

Retssikkerhed mister terræn i konkurrencen med andre dagsordner 

Mange af borgerrådgiverne oplever, at hensyn til retssikkerhed og god forvaltning har mistet terræn i 
konkurrencen med andre dagsordner som effektivisering, standardisering, specialisering og digitalise-
ring. Tendensen til at tænke indefra og ud og tage udgangspunkt i ”systemets” forståelse og behov er 
blevet forstærket, og når nye tiltag skal udtænkes, som fx ny organisering af sagsbehandling og service 
eller udvikling af nye digitale løsninger, så er der en tendens til, at retssikkerheden glemmes, og de 
rette kompetencer ikke inddrages. 

Øget specialisering og standardisering gør kontakten med det offentlige vanskeli-
gere for nogle borgere 

Øget specialisering, standardisering, blandt andet drevet af digitalisering og centralisering, og et gene-
relt ønske om større effektivitet, opleves af en del borgerrådgivere som noget, der har gjort det van-
skeligere for nogle borgere at navigere i de offentlige ”systemer”, sværere at skabe sammenhæng i 
processen og sværere at placere et ansvar. Samtidig bliver det i højere grad op til borgeren selv at ska-
be helhed og sammenhæng i tingene. Specialisering og standardisering medfører også, mener nogle 
borgerrådgivere, at der bliver mindre plads til individet og til vedkommendes særlige omstændigheder 
og situation. 
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Øget vægt på skriftlighed og mindre ansigt-til-ansigt kontakt er en udfordring for 
nogle grupper af borgere 

Digitalisering, centralisering og andre lokale effektiviseringstiltag (som fx reducerede åbningstider og 
reduktion i adgangen til personlig kontakt) har medført en øget vægt på skriftlighed i kommunikatio-
nen mellem borgere og myndighed. Det giver en bedre og mere gennemsigtig dokumentation af forlø-
bet, men betyder samtidig, at der går nuancer tabt, som kunne have betydning for sagen, og at borge-
re, der ikke er så gode til at formulere sig skriftligt, ikke læser så godt eller ikke er gode til at forstå det 
offentliges sprog og tænkemåde, bliver stillet ringere end før.  

Den øgede vægt på skriftlighed og de reducerede muligheder for ansigt-til-ansigt kontakt kan også 
gøre det vanskeligere for borgere at gennemskue, hvem der har ansvaret for deres sag. Det mindsker 
muligheden for den dialog og inddragelse, som kan være vigtig for borgernes oplevelse af retssikker-
hed. Det betyder også færre muligheder for, at medarbejderne kan udtrykke empati med og indlevelse 
i borgernes situation, og den mindskede personlige kontakt kan, påpeger nogle af borgerrådgiverne, 
medføre en risiko for, at borgerne bliver reduceret til stereotyper.  De reducerede muligheder for dia-
log kan, mener flere borgerrådgivere, ikke bare betyde, at væsentlige nuancer går tabt, at afklaringen 
af borgerens situation og behov bliver vanskeligere, eller at medarbejderne mister ”fornemmelsen” for 
de borgere, de betjener - de kan også medføre en øget oplevelse af uretfærdig behandling hos borge-
ren og dermed flere klager. 

Dialog og inddragelse er centralt – men skal være reel og give mening 

Dialog og inddragelse er altså i borgerrådgivernes perspektiv ofte vigtig for retssikkerheden og kan 
desuden bidrage til en større effektivitet i sagsbehandlingen. Men der skal være tale om en reel dialog 
og en reel inddragelse. Borgeren skal have forudsætningerne for og ressourcerne til at lade sig inddra-
ge, og rammerne og ressourcerne skal tillade, at dialog og inddragelse overhovedet er en mulighed.  

Partshøring: Et eksempel på et forvaltningsretligt princip, som netop skal befordre inddragelse, er 
partshøring, men hvis partshøringen, som nogle borgerrådgivere oplever det, blot gennemføres for-
melt og af formelle grunde uden forståelse for, hvad meningen er, kan den ende som et tomt ritual, 
der er meningsløst både for borgerne og medarbejderne. 

Borgerrådgiverne oplever med andre ord en række udfordringer for retssikkerheden i udviklingen i den 
kommunale praksis. Samtidig oplever de, at disse udfordringer i en ikke uvæsentlig grad er resultater 
af eller forstærkes af udefrakommende ændringer i forvaltningernes rammer og vilkår.  

Øget kompleksitet i lovgivningen sætter retssikkerheden under pres 

Den øgede specialisering er blandt andet en følge af den øgede kompleksitet i lovgivningen. Specialise-
ring sikrer, mener de fleste borgerrådgivere, en høj faglighed inden for et relativt snævert område, 
men risikerer også at medføre en form for ”fagligt tunnelsyn” og indebære en risiko for, at der ikke 
længere er nogen, der har overblikket over borgerens situation, og at sagsbehandlerne mister ”for-
nemmelsen” for borgerne. På nogle områder er kompleksiteten endog blevet så stor, at selv de specia-
liserede medarbejdere har svært ved at følge med.  

Digitaliseringen har potentiale til at bidrage til forbedring af retssikkerheden, men 
praksis trækker den anden vej 

Borgerrådgiverne oplever, at digitalisering på en række områder har potentialet til at forbedre retssik-
kerheden, men samtidig at den i praksis i nogle tilfælde kan ende med at gøre det modsatte. Den over-
lader som udgangspunkt borgeren til at klare sig selv, selv opdage at der er noget, borgeren ikke ved, 
og selv tage initiativ til at få hjælp. De digitale løsninger er kun i ringe grad fokuseret på at hjælpe bor-
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gerne med at skabe sammenhæng og helhed i processen, og det høje fokus på digitalisering i mødet 
med borgerne kan nogle steder betyde, at de retssikkerhedsmæssige principper bliver trængt i bag-
grunden. Digitaliseringen har nok på nogle områder styrket retssikkerheden for de ressourcestærke, 
men samtidig svækket den for nogle af de ressourcesvage. 

Den helhedsorienterede vejledning er særligt udfordret 

Et område, der har særlig fokus hos borgerrådgiverne, er den helhedsorienterede vejledning. Blandt 
andet på grund af den øgede specialisering har medarbejderne i mindre grad end tidligere den nød-
vendige tværgående viden til at kunne yde helhedsorienteret vejledning. Samtidig kan det øgede res-
sourcepres betyde, at man bliver mere fokuseret på sit eget område og føler, at man har mindre tid til 
det helhedsorienterede. Endelig ligger der i arbejdsdelingen mellem Udbetaling Danmark og kommu-
nerne en udfordring for den helhedsorienterede vejledning, da kommunen stadig har en pligt til at yde 
helhedsorienteret vejledning, men i mange situationer ikke har kontakten til borgerne (se figur 9, s. 
34). Kommunerne har ikke længere nødvendigvis den faglige viden, der skal til for at yde kvalificeret 
helhedsorienteret vejledning, der inddrager Udbetaling Danmarks områder. Nogle steder prioritereres 
den helhedsorienterede vejledning heller ikke så højt længere. 

En konsekvens af disse udfordringer for den helhedsorienterede vejledning er ifølge flere borgerrådgi-
vere, at borgerne oftere som udgangspunkt skal ”vejlede” sig selv, og det er ikke alle, der kan det. Bor-
gerne kan efterspørge denne vejledning hos kommunen, men det forudsætter, at de er klar over, at 
der er noget, de ikke ved. Og det forudsætter, at de har mulighed for at tage kontakt til en medarbej-
der, der ved det, borgeren ikke ved, og at borgeren i det hele taget har ressourcerne til at tage den 
kontakt. 

Optimisme om mulighederne for forbedringer lokalt, men pessimisme om udvik-
lingen i rammer og vilkår 

Borgerrådgiverne ser forsigtigt optimistisk på udviklingen i borgernes retssikkerhed de kommende år. 
Det skyldes navnligt deres forventninger til, at deres eget arbejde med de kommunale forvaltninger vil 
kunne gøre en forskel. Men samtidig ser de mindre optimistisk på den mulige effekt af de udefrakom-
mende faktorer, som fortsat sætter retssikkerheden under pres. De oplever, at politikerne i det daglige 
ikke vægter retssikkerheden så højt, som de måske burde. De ser en risiko for, at fortsat specialisering, 
centralisering og øget automatisering, samtidig med de fordele disse kan medføre, også vil kunne ud-
hule den helhedsorienterede vejledning og mulighederne for dialog mellem borgerne og myndighe-
derne yderligere.  

Og netop en fastholdelse og styrkelse af mulighederne for og viljen til at gå i dialog med borgerne, ser 
de som et væsentligt middel til at sikre og forbedre borgernes retssikkerhed. Blandt andre tiltag, der 
kunne bidrage til at styrke retssikkerheden, nævner de enklere lovgivning, styrkelse af medarbejdernes 
kompetencer, herunder ikke mindst deres forvaltningsretlige viden og kunnen, og et generelt øget 
fokus på vigtigheden af, at borgerne oplever en høj retssikkerhed i mødet med forvaltningen. 

3. Metode 
Borgerrådgiverne er interviewet på deres egne kontorer med udgangspunkt i en interviewguide. Inter-
viewene er optaget og derefter transskriberet og analyseret ud fra dels interviewguidens temaer, dels 
de temaer der dukkede op som centrale i borgerrådgivernes beretninger. Der er i analysen ikke taget 
hensyn til, om der er tale om udsagn fra borgerrådgivere fra store eller små kommuner etc., ligesom 
der ikke er taget hensyn til, om et tema er berørt af en enkelt, nogle få eller alle interviewede. Der er 
således tale om en bruttoliste over de temaer, de interviewede borgerrådgivere oplever, har betydning 
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for retssikkerheden, hvor de enkelte temaer har fået den vægt, de interviewede har givet dem i samta-
len.  

I fremstillingen har vi tilstræbt at lade borgerrådgiverne komme til orde så meget som muligt, først og 
fremmest gennem mange og fyldige citater, men også gennem opsummeringer og koncentrater af de 
udsagn og holdninger, de i øvrigt har udtrykt. Citaterne er så vidt muligt gengivet ordret, men ofte 
komprimeret, og ind i mellem er sproget gjort lidt mindre talesprogspræget. 

Spørgeskemaundersøgelsen tager udgangspunkt i de udfordringer og muligheder for retssikkerheden, 
som borgerrådgiverne identificerede i interviewrunden. Den baserer sig i høj grad på de interviewedes 
egne udsagn og refleksioner, som alle borgerrådgiverne her får mulighed for at forholde sig til og evt. 
kommentere. 

Alle landets borgerrådgivere er pr. mail blevet inviteret til at deltage i undersøgelsen. De har fået til-
sendt et link til spørgeskemaet, som de herefter selv har udfyldt. 

Borgerrådgivernes fritekst/kommentarer og uddybninger af de forskellige spørgsmål i spørgeskemaet 
anvendes i rapporten parallelt med interviewudsagn (men markeret med ”[spk]”, hvor det ikke ellers 
fremgår af teksten, at de er taget fra spørgeskemaundersøgelsen).  

4. Profil af de undersøgte borgerrådgiverfunktioner 

4.1 Undersøgelsens dækning 
Interviewene omfatter 12 borgerrådgivere, repræsenterende 16 kommuner, fordelt på alle regioner og 
landsdele, hvor der på undersøgelsestidspunktet (marts-juni 2016) fandtes borgerrådgivere, heraf 3 
kommuner i hovedstadsområdet, 4 i Syddanmark, 3 på Sjælland, 1 i Nordjylland og 5 i Midtjylland. 
Disse kommuner omfatter såvel bykommuner, landkommuner, kommuner i yderområder og mellem-
kommuner. De repræsenterer i alt en befolkning på godt 1,6 millioner borgere (eller godt 30 % af 
Danmarks befolkning). Set i forhold til alle de 31 kommuner, der på undersøgelsestidspunktet havde 
en borgerrådgiver, repræsenterer de interviewede 62 % af den del af befolkningen, der er ”dækket” af 
en borgerrådgiver. 

Af de 28 borgerrådgivere, der ved gennemførelsen af spørgeskemaundersøgelsen var ansat i danske 
kommuner, har 26 gennemført undersøgelsen. Undersøgelsen må derfor siges i høj grad at være re-
præsentativ for landets borgerrådgivere. Bilag 1 indeholder en oversigt over de kommuner, der på 
undersøgelsestidspunktet havde en borgerrådgiver. 

Uddannelse og baggrund 
Størstedelen af borgerrådgiverne har en juridisk baggrund. 
Nogle har en baggrund som socialrådgiver, og en del har andre 
uddannelser: Cand.scient.pol., cand.mag., cand.merc., 
cand.scient.adm., BA i samfundsfag eller folkeskolelærer. 1 

Borggerådgiverne har fra 1 til 13 års ancienitet i jobbet med en 
gennemsnitsancienitet på 3 år. Mange af dem har dog også 
tidligere arbejdet med borgersager, og de fleste har derfor 
flere års erfaring fra andre funktioner i det offentlige, hvor 

                                                           
1 Alle tal i grafer m.m. er absolutte tal – ikke procenttal. 

 

Fig. 1: Hvad er din uddannelse? 

16 4 

6 
Cand. Jur

Socialrådgiver

Andet
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retssikkerhed har været et væsentligt tema, fx i andre anke- eller ”ombuds”funktioner eller inden for 
socialområdet. De kan derfor i deres vurderinger af udviklingen ofte trække på erfaring ud over de år, 
de har fungeret som borgerrådgivere. 

Fig 2: Hvor mange år har du arbejdet som borgerrådgiver?   

 

  
Fig. 3: Antal år arbejdet som borgerrådgiver lagt sammen 

med antal år, deltageren derudover har arbejdet med 
borgersager, fx som sagsbehandler, i et ankenævn eller 

lignende  

Forankring 

Lov om kommunernes styrelse § 65e gør det 
muligt for kommunerne at oprette en borger-
rådgiverfunktion, der er uafhængig af forvalt-
ningen. Den hører ikke under de stående ud-
valgs eller økonomiudvalgets umiddelbare 
forvaltning og heller ikke under borgmesterens 
øverste daglige ledelse af kommunens admini-
stration. Borgerrådgiveren ansættes og afske-
diges typisk af kommunalbestyrelsen. 

 

 

Fig. 4: Hvordan er din funktion som borgerrådgiver foran-
kret i kommunen? 

Langt de fleste af borgerrådgiverfunktionerne er oprettet efter § 65e i den kommunale styrelseslov. 
De, der ikke er oprettet efter denne paragraf, har dog alle en forankring, der sikrer en høj grad af uaf-
hængighed af de enkelte forvaltninger. Referencen kan fx gå til kommunaldirektøren eller direktionen 
– men beretningen forelægges økonomiudvalg og godkendes af byrådet.  Alle de interviewede borger-
rådgivere opfatter sig da også – uanset forankringsmåden - som uafhængige af forvaltningen, men 
lægger i forskelligt omfang vægt på en tæt dialog med forvaltningen. Flere taler om en ”dialog-
orienteret tilgang”, hvor fokus i højere grad er på løbende dialog og sparring med forvaltningerne end 
på en ren kontrolfunktion. I det daglige er der for de fleste interviewede en løbende dialog med kom-
munaldirektøren, samtidig med at man også gerne går direkte i dialog med den enkelte forvalt-
ning/afdelingsleder/sagsbehandler. 

4.2 Opgavevægt/indhold 
Nogle af borgerrådgiverne lægger hovedvægten på tilsyns- og kontrolfunktionen. Men alle lægger i 
varierende grad vægt på at være tæt på både borgerne og administrationen og ser sig selv som bro-
bygger/oversætter/formidler/underviser - ikke bare som et sted, man kan gå til, når man er utilfreds, 
men som nogle, der bidrager til at få samarbejdet mellem borgere og myndighed til at lykkes, forebyg-
ge problemer, løse gordiske knuder eller udrede trådene. Nogle tilbyder også at være bisiddere for 
borgerne i mødet med forvaltningen - noget, som borgerrådgiverne oplever, ændrer kommunikatio-
nen mærkbart. 
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Samarbejdsperspektivet understreges også i spørgeskemaundersøgelsen, hvor flere af borgerrådgiver-
ne i kommentarerne skriver, at de arbejder ud fra en dialogbaseret tilgang med et læringsperspektiv, 
hvor fokus er på, hvordan man gør det (endnu) bedre fremadrettet. Og, som en borgerrådgiver be-
mærker, er målet at finde løsninger og skabe dialog, og borgerrådgiverens rolle bliver derfor også i høj 
grad som en mediators. 

Nogle har desuden en rolle som underviser for kommunens medarbejdere i alt, hvad der vedrører for-
valtningsret og god forvaltningsskik, eller deltager som en form for ”forvaltningsretlig” konsulent i små 
og store udviklingsprojekter. I alle disse funktioner er borgerrådgiverne en slags ambassadører for 
retssikkerhed og god forvaltning og, som en borgerrådgiver bemærker, også for profileringen af byrå-
dets holdning til borgernes retssikkerhed. 

De fleste af de interviewede går i forskelligt omfang ind i en klagesag og hjælper borgerne med at for-
mulere klagen men også med at genetablere dialogen med forvaltningen, så en klage helt kan undgås. 
Ifølge borgerrådgiverne værdsætter borgerne at have én, der kan se med andre ”neutrale” øjne på en 
sag, én der (i modsætning til hvad borgerne kan opleve i forvaltningerne) har god tid til at lytte, har 
bred viden om forvaltninger, lovgivning og ydelser, og kompetencer og mandat til at gå på tværs af 
organisationens siloer. 

Endelig ser flere det også som en væsentlig del af deres opgave at fastholde forvaltningens opmærk-
somhed på forvaltningsretten og god forvaltningsskik, også i forhold til de ideer og tiltag forvaltningen 
har i støbeskeen. Heri ligger et kontinuerligt arbejde med ”mentaliteten”, så den rene ”faglighed” - 
altså hensynet til den specifikke lovgivning og regler og myndighedens processer og behov - ikke tager 
helt over i forvaltningens arbejde og i medarbejdernes syn på borgerne. 

I spørgeskemaundersøgelsen lægger 
borgerrådgiverne forskellig vægt på, 
hvad man kunne kalde de klassiske 
aspekter af deres opgave: Om de først 
og fremmest ser sig selv i en ”ombuds-
mands” rolle, som forvaltningernes kon-
trollant, som sparringspartner for for-
valtningen i arbejdet med at sikre bor-
gernes retssikkerhed eller som borger-
nes talerør overfor forvaltningen. 

Borgernes talerør er det perspektiv, der 
fylder mest, ”ombuds-
mand”/kontrollantrollen mindst. Det at 
være borgernes talerør betyder ikke 
alene at hjælpe borgere med at blive hørt i forvaltningen, men kan også, som en borgerrådgiver be-
skriver det i en kommentar, indebære at indgå i et ”terapeutlignende forhold”, hvor blot det at lytte til 
borgeren har stor betydning. Nogle af borgerrådgiverne uddyber ”sparringspartner”-rollen og under-
streger den dialogbaserede tilgang og fokus på et læringsperspektiv i forhold til forvaltningen. Flere er 
også på forskellig vis involverede i at undervise kommunens medarbejdere i god forvaltningsskik, og 
nogle bliver brugt som konsulent i forhold til forskellige udviklingsprojekter. 

  
Fig.5: I hvilken grad er følgende en central del af dine opgaver som borgerrådgi-

ver? 
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4.3 Henvendelsesområder2 
I interviewene giver borgerrådgiverne udtryk for, at hovedparten af henvendelserne kommer inden for 
de områder, der er kendetegnet af kompleks lovgivning, der ofte ændres, og hvor afgørelserne kan 
have store konsekvenser for borgerne. Det vil ikke mindst sige socialområdet, børneområdet og be-
skæftigelsesområdet. På beskæftigelsesområdet er det særligt borgere i langvarige afklaringsforløb og 
borgere, der er blevet sanktioneret, der tager kontakt. 

Antallet af henvendelser svinger ifølge de interviewede borgerrådgivere fra 1,6 til 14,3 henvendelser 
pr. 1.000 indbyggere. Der ser dog ud til at være tale om meget forskellige måder at opgøre antallet af 
henvendelser på, ligesom borgerrådgiverfunktionen i nogle kommuner kun har eksisteret i ganske kort 
tid, og kendskabet derfor endnu ikke er udbredt blandt borgerne og i de kommunale forvaltninger, 
mens andre er veletablerede og kendskabet mere solidt forankret – hvilket kan have betydning for 
antallet af henvendelser. 

En del henvendelser handler om at finde vej ind i og rundt i ”systemet”: Hvor er det, jeg skal henvende 
mig? Hvordan skal jeg henvende mig? Hvad kræver det af mig? Hvad skal jeg forberede mig på? Hvilke 
informationer skal jeg give? Og hvordan skal jeg forholde mig derefter? Hvem er det egentlig, der kan 
hjælpe mig her? Har jeg overhovedet mulighed for at få hjælp? Disse spørgsmål opstår særligt på om-
råder, hvor en borgers sag potentielt kan medføre behov for kontakt i flere forvaltninger eller hos flere 
myndigheder. 

De fleste henvendelser handler dog om problemer i selve sagsbehandlingen: Langsom sagsbehandling, 
manglende reaktion fra sagsbehandlere eller langstrakte sagsforløb, hvor borgeren ikke kan se retning, 
mening eller lys for enden af tunnelen. Borgerne mangler ofte overblik over deres situation og sag og 
har svært ved at forstå meningen med den information, de får, og de sagsskridt, der tages eller ikke 
tages. Som en borgerrådgiver beskriver det:  

”For borgerne er der meget ofte stilhed meget længe. Altså det, der for os bare er en sag med et blåt 
omslag, der ligger på hylden og venter på, at vi får tid, det er jo et eller andet vigtigt tema for borgeren, 
af varierende intensitet selvfølgelig, men de sager, der kommer hertil, er jo ofte dem, som har en stor 
betydning for borgeren. Det er jo ikke ligegyldigheder. Derfor er det sommetider meget hårdt for bor-
gerne at opleve den stilhed.” 

Tingene går somme tider galt allerede i den indledende fase, hvor der ikke er tilstrækkelig helhedsori-
enteret vejledning, herunder forventningsafstemning ift. støttemuligheder, tidsrammer, procesforløb 
etc. Men selv om det er gået galt i begyndelsen af forløbet, er det ikke sikkert, at borgeren går til bor-
gerrådgiveren, før afgørelsen er truffet, og konsekvenserne af manglende vejledning og ikke afstemte 
forventninger har vist sig. 

4.4 Borgergrupper 
De borgere, der henvender sig, er, fortæller interviewdeltagerne, ofte ”svage” borgere, som fx langva-
rigt syge, psykisk syge, pårørende til borgere med handicaps etc.  Men, som en borgerrådgiver udtryk-
ker det, så har nogle af de svageste borgere måske ikke ressourcerne til at opsøge en borgerrådgiver. 
Hvis borgerne er heldige, har de måske allerede en (officiel eller uofficiel) tovholder et andet sted i 
kommunen, der hjælper dem.  Men dem, der ikke falder i denne kategori af de allersvageste, og dem, 
der ligger på grænsen, har ikke andre steder at gå hen end til borgerrådgiveren. Derudover er det at 

                                                           
2 Da det ikke er alle borgerrådgivere, der fører statistik over henvendelsesområder, og da henvendelsesantallet opgøres på 
vidt forskellige måder, har vi ikke spurgt til disse forhold i spørgeskemaundersøgelsen. 
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være ”svag” ikke nødvendigvis en permanent tilstand, men noget man kan være bragt i på grund af 
omstændighederne og være i for en periode. Derfor kan også normalt ressourcestærke borgere være 
”svage” og have mistet overblikket og forståelsen for, hvad det er, der sker i deres sag. En af borger-
rådgiverne nævner fx borgere:  

”(…) der altid har været i arbejde og går hen og bliver sygemeldt og pludselig af en eller anden grund 
ryger på kontanthjælp - det er over deres lig. Det er sådan en ydmygelse for dem. De kan næsten ikke 
rumme det.”  

Dertil kommer, at myndighederne selv kan være med til at gøre borgerne ”svage”. Som en borgerråd-
giver forklarer:  

”Jo mere abstrakt det bliver, jo mere det kræver, at du er i stand til at nærlæse og forstå, jo flere borge-
re vil blive ressourcesvage. Det hæver jo barren i en eller anden forstand”. 

Der er ikke nogen klar aldersprofil eller anden demografisk profil på de borgere, der kontakter borger-
rådgiverne: 

”Jeg synes, det er en meget bred kategori. Det er unge, det er ældre, det er dem midt i mellem. Det er 
kvinder, det er mænd. Det er socialt udsatte, det er mere ressourcestærke. Det er fremmedsprog, det er 
dansk talende. Det er nok lettest at sige, hvem der ikke kontakter os, og det er de allermest socialt ud-
satte, altså dem, der lever på gaden eller fra hånden til munden. De har svært ved at fastholde et kla-
geforløb, så det er typisk ikke os, de henvender sig til.”  

Som en borgerrådgiver fra en mindre kommune siger: 

”Det handler jo i virkeligheden om mennesker, som er virkelig frustrerede, og det kan være en højtud-
dannet, som har haft en hjerneblødning og derfor har mistet arbejdet. Det kan også være nogle meget 
ressourcestærke, som har prøvet at råbe ”systemet” op, men ikke er kommet igennem med sin klage. 
Som faktisk har ressourcer til at få hjælp andre steder mod det her ”system”, som tydeligvis ikke vil 
høre, hvad de har at sige. Mange af de borgere, vi har med at gøre her, har jo ikke et netværk, har må-
ske ikke en familie, fordi de er blevet skilt, eller har måske ikke nogen arbejdskammerater, fordi de er 
blevet afskediget. Har måske ikke kollegaer rundt omkring, de kan trække på. Det er skæbner nogle af 
dem, vi har med at gøre.” 

I spørgeskemaundersøgelsen er borgerrådgiverne blevet spurgt om, hvor meget forskellige målgrupper 
”fylder” i deres praksis. Ikke overraskende fylder socialt udsatte borgere og borgere med korte uddan-
nelser og begrænsede danskkundskaber meget i borgerrådgivernes hverdag. Det er blandt disse bor-
gere, at man typisk finder dem, der har sværest ved at forstå og manøvre i de offentlige ”systemer”. 
Blandt disse borgere finder man også mange med relativt komplekse problemstillinger og sagsforløb. 
Også ledige fylder meget, særligt ledige og syge på kontanthjælp. Som en borgerrådgiver tilføjer: ”Sy-
gemeldte kan have ganske langvarige og komplekse forløb”. 

Borgere med fysiske handicaps, ældre borgere og borgere, som er udfordret af digitaliseringen, fylder 
mindre, men som en borgerrådgiver bemærker, så henvender disse grupper af borgere – ligesom de 
svageste blandt de socialt udsatte - sig sjældent til borgerrådgiveren, med mindre de får hjælp til det 
af pårørende eller sagsbehandleren. 
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 Fig. 6: Hvilke grupper af borgere optager din tid mest i din praksis? Her er vi ikke ude efter eksakt tidsforbrug, men 

snarere din subjektive vurdering 

Børne- og ungeområdet var ikke med blandt valgmulighederne, men nogle deltagere anfører i kom-

mentarerne, at det fylder meget i deres praksis. 

5. Retssikkerhed som begreb 
Borgerrådgiverne har generelt et holistisk syn på, hvad ”retssikkerhed” er, og hvad der er centralt for 
borgerne. 

En borgerrådgiver ser retssikkerheden som noget, der har fire dimensioner: Den formelle – at forvalt-
ningslov etc. overholdes, den materielle – at lovgivningen forvaltes korrekt, den oplevede – at borge-
ren oplever, at de får en ordentlig, fair og retfærdig behandling, og så tilføjer hun som den fjerde: Tillid 
- at borgerne grundlæggende oplever, at de kan have tillid til ”systemet” – til embedsværket og det 
politiske niveau. 

Retssikkerheden handler, som en borgerrådgiver siger, ikke kun om, hvorvidt borgerne får de ydelser, 
de gerne skal have, men også, og måske i højere grad, om at ”blive behandlet ordentligt”, om at ”blive 
set, hørt og forstået”, og om ”den måde man italesætter tingene på”. I dette perspektiv bliver den 
”oplevede” retssikkerhed et spørgsmål om oplevelse af ”retfærdighed”. Som en af borgerrådgiverne 
siger det: 

”Så handler det jo dybest set om gammeldags takt og tone. Borgerne skal have en fornemmelse af, at 
der er nogen, der tager sig af dem. Det er et spørgsmål om kultur”.  

Ifølge denne borgerrådgiver er disse bløde sider af retssikkerheden vigtigere for borgerne end en skarp 
overholdelse af formelle regler, for:  

”Hvis borgeren føler sig hørt, lyttet til og forstået, så når vi meget langt, og så er det ikke så afgørende, 
om der er en frist, der er overskredet med et par dage osv.”. 
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En del af denne ”ordentlighed” handler også om at møde borgeren ”på en åben måde”, at lytte til bor-
geren og ”adressere de problemstillinger, borgeren kommer med på en ordentlig og sober måde”. Flere 
borgerrådgivere kommer ind på, hvad denne ordentlighed består i, og hvad den betyder: 

”Borgerne ønsker ofte slet ikke at klage. De ønsker bare at blive hørt. De fleste borgere ved godt, at de 
ikke kan diktere, hvad hjælp de får. Men de vil forstå. Det skal forklares ordentligt.”  

”Det store og det springende er det her med, at de føler sig lyttet til, at de føler sig forstået, og at de 
forstår det, der sker. Min oplevelse er, at selvfølgelig kan de gå hjem og føle sig frustrerede over, at de 
ikke har fået det, de troede, de skulle have. Men hvis de trods alt, via snak med mig eller fælles snak 
med forvaltningen, får en forståelse af, hvorfor det er, som det er - så er vi allerede nået rigtig langt i 
forhold til retfærdigheden. Så kan afgørelsen godt gå dem lidt imod.” 

”Det at blive lyttet til, det har kæmpe betydning, for hvis borgeren i mødet med det offentlige oplever 
mulighed for dialog ved at fortælle om sin sag, og der er en samtale om det, så føler man sig hørt og 
imødekommet. De føler, at man tager stilling til indholdet i stedet for, at man bare i nogle tilfælde af-
færdiger borgerne med et hurtigt svar. Der kan de føle, at der slet ikke er hørt efter. Borgerne, også de 
mest ”besværlige”, er faktisk villige til at lytte, hvis man også selv lytter - det handler om kommunikati-
on.” 

Derfor er ” Retssikkerhedslovens regler om inddragelse, dialog og vejledning også helt centrale” som 
en borgerrådgiver skriver i spørgeskemaundersøgelsen. 

En borgerrådgiver ser i et bredere perspektiv retssikkerheden som en af samfundets grundpiller: 

”Retssikkerhed handler også om demokrati og vores forståelse for velfærdsstaten, og hvem vi er som 
borgere og medborgerskab. Det er ikke abstrakt. Det handler simpelthen om, hvad er vi for nogle men-
nesker, hvad er det for et samfund, vi har? Det handler om tillid, forståelse, medansvar, rettigheder og 
pligter, om fraværet af vilkårlighed og tryghed for, at tingene foregår på en ordentlig måde”.  

En borgerrådgiver tilføjer i spørgeskemaundersøgelsen, at ”tilliden til embedsværk og det politiske 
niveau” er en vigtig dimension i borgernes opfattelse af retssikkerheden. 

Men retssikkerhed og megen af borgerrådgivernes indsats over for forvaltningerne handler selvfølgelig 
også om, at formalia er i orden, om den ”processuelle retssikkerhed”, som (ud over korrekt forvaltning 
af lovgivning) bidrager til, ”at borgeren får det, han eller hun har ret til, og ikke bliver pålagt flere plig-
ter, end der er hjemmel til i loven”, at processen og ”systemet" er ”åbent gennemsigtigt og forståeligt” 
(spk), og at man ”får en hurtig afklaring af problemstillingen” (spk). Ellers kan det godt blive oplevet 
som utrygt og uretfærdigt:  

”Nogle borgere kører lidt surt i det, fordi ”systemet” er lidt uoverskueligt, og så tror jeg, at de føler, at 
det bliver uretfærdigt. For så handler det i virkeligheden mere om, at det er, fordi de ikke kan finde ud 
af, hvor de skal henvende sig henne. Så bliver det mere en proces og et forhindringsløb, og kun hvis 
man er heldig, at man når igennem, kan man være heldig at få hjælp.” 

Endelig handler retssikkerhed for nogle borgere om en oplevelse af, at man får det samme, som andre 
i en tilsvarende situation ville have fået, og om at velfærdssamfundet er der, når man – måske efter et 
langt liv som skatteyder – har behov for det:  

”Der er i hvert fald nogen, der fx siger: ’Jamen, det er simpelthen ikke rimeligt, at jeg ikke kan få hjælp 
til det her. I øvrigt kender jeg også nogen, der har fået det’. Men også det her retfærdighedssyn, som 
handler om, at ’nu har jeg betalt skat i mange år og har ikke ligget samfundet til last, og når jeg så 
kommer og har brug for hjælp, så kan jeg ikke få det’.” 
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6. Udfordringer for retssikkerheden 
Borgerrådgiverne oplever i spørgeskemaundersøgelsen stort 
set alle, at borgernes retssikkerhed de senere er blevet for-
ringet eller i hvert fald ikke forbedret.  

I interviewundersøgelsen og i bemærkninger i spørgeskema-
et beskriver de blandt andet, hvordan fokus på retssikkerhe-
den er blevet mindre, fx fordi andre styringsrationaler er 
kommet til at fylde mere, og fordi retssikkerheden ofte bli-
ver glemt, når man udvikler nye organisationsformer, ser-
viceprocesser eller digitale løsninger. 

De beskriver, hvordan myndighedernes praksis har udviklet 
sig i retning af øget specialisering, øget standardisering og 
øget vægt på skriftlighed. Alt sammen noget, der på nogle 
måder kunne styrke retssikkerheden (fx gennem styrket faglighed, mere ensartethed og bedre doku-
mentation), men som i praksis i højere grad har bidraget til at svække den for en del borgere. Og bor-
gerrådgiverne beskriver, hvordan mindre ansigt-til-ansigt kontakt og en højere grad af ugennemsigtig-
hed og ”black-boxing” udfordrer retssikkerheden og kan få nogle borgere til helt at opgive at få deres 
ret.  

Samtidig oplever de, at der er sket en udhuling af kompetencer og råderum hos de medarbejdere, der 
møder borgerne - en udhuling som kan gøre det vanskeligere for medarbejderne at yde den nødvendi-
ge helhedsorienterede vejledning og også på nogle områder kan betyde en mindre viden og be-
vidsthed om de retssikkerhedsmæssige principper. 

Borgerrådgiverne oplever i høj grad, at denne svækkelse af retssikkerheden bunder i eller forstærkes 
af udefra kommende pres på forvaltningerne: Færre ressourcer, hyppige lovændringer, en forceret 
lovgivningsproces og øget specialregulering.  

Blandt effekterne af disse udfordringer for retssikkerheden finder et flertal af borgerrådgiverne, at det 
kan blive vanskeligere for nogle borgere at skaffe sig det nødvendige overblik over, hvem der har an-
svaret for hvad, hvilke regler der gælder, hvad deres rettigheder er, hvor de skal begynde henne, og 
hvilken proces de kan forvente at skulle igennem. Borgere kan i højere grad også blive nødt til selv at 
skabe sig den nødvendige helhed og det nødvendige overblik samtidig med, at det er blevet vanskeli-
gere for dem at få direkte kontakt til dem, der har ansvaret for deres sag. 

6.1 Fokus 
Der er mange dagsordner og prioriteringer, der kæmper om opmærksomheden i den kommunale 
frontlinje. Og her kan retssikkerhed og den dertil hørende grundighed og ordentlighed godt komme 
bagud i rækken eller måske sågar helt falde ud af, hvad man ser som sit opgavefelt. En borgerrådgiver 
giver et eksempel, der handler om notatpligten, der kan opleves som en besværlig og overflødig for-
malitet, men som er af central betydning for gennemsigtigheden i forvaltningen og muligheden for at 
fastholde et ansvar. 

”Notatpligt gælder også for henvendelser, hvor man har givet råd og vejledning. I det tilfælde, at der er 
givet forkerte oplysninger, så kan vi jo komme til at erstatte borgeren det tab, det har ført til. Borger-
service siger, at det er der ikke tid til, og at det ikke kan passe, at man har den forpligtelse. Jo, det er jo 
netop hele idéen om det helhedsorienterede blik, som de er forpligtede til at levere. Fra første møde er 
det råd og vejledning - ikke bare en hyggesnak.” 

 
Fig. 7: Hvis du ser generelt på udviklingen i borgernes 
retssikkerhed i mødet med de offentlige myndigheder, 

hvordan vil du så vurdere udviklingen indenfor de 
seneste 5 år? 
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I bemærkningerne til spørgeskemaet uddyber flere deltagere, hvad de ser som generelt mindre fokus 
på og forståelse for retssikkerhedens betydning.  

”Der er mindre fokus på retssikkerheden, og der er i forvaltningen en tilbøjelighed til at sige, at hvis det 
i en konkret sag ikke har haft indflydelse på afgørelsen, så kan man godt se bort fra brud på borgerens 
retssikkerhed. Forvaltningen fanger ikke den problemstilling, at det netop er retssikkerhedskravene, 
som er garant for, at alle afgørelserne er rigtige.” 

”Helt essentielle elementer i sagsbehandlingen, herunder selve oplysningen af sagen (officialprincip-
pet), og dialog, vejledning og helhedssyn, synes alle at være under pres. Det virker som om, der er an-
dre ’styringsrationaler’ på spil.” 

Disse andre styringsrationaler kan være økonomi, men også, som en anden deltager skriver, et for 
ensidigt fokus på mål og regler: 

”Man fokuserer så meget på at leve op til mål/regler mv., at hensynet til borgerens retssikkerhed 
kommer i anden omgang. Således ’glemmes’ ganske almindelige forvaltningsretlige regler, som at be-
svare borgere indenfor rimelig tid og at give dem aktindsigt, sikre helhedsorientering og inddragelse i 
egen sag. Her ’taber’ man så at sige borgerne.” 

Indefra og ud tænkning 
Dette fokus på forvaltningens eget perspektiv og behov afspejles også i – ofte underforståede – for-
ventninger om, at borgeren kan og bør ”forstå kommunen”. Borgeren skal forstå ”systemet” for at 
kunne navigere i det og betjene sig selv:  

”Vi har en forudsætning om, at borgerne forstår kommunen, og så bruger vi i virkeligheden en masse 
ressourcer på at uddanne borgerne i at bruge kommunen, sådan som vi har designet den. Det er svært 
for rigtig mange borgere at agere i. Det er svært for ældre, men det er også svært for helt almindelige 
mennesker på vores alder og også nogle af de unge, som vi tænker kan alt muligt elektronisk og ikke 
har noget problem med at begå sig og overskue det. Men det har de altså alligevel, fordi det ikke er 
den type digitaliseringsparathed, de alligevel har.” 

Borgerne kan langt fra altid selv overskue kompleksiteten i de sager, de er involveret i, eller i de ting, 
kommunen forventer, at de skal kunne ordne selv.  

”Jeg har lige haft en, der ringede, som havde fået en hel masse papirer. Det var ikke, fordi hun ville 
klage over det, men fordi kompleksiteten var for stor. Så nu har jeg dem alle sammen [papirerne] i en 
skøn forvirring.”  

Retssikkerheden glemmes i udviklingsarbejdet 
Blandt de faktorer, der medvirker til at trænge retssikkerhedsaspektet af forvaltningens praksis i bag-
grunden, er det konstante udviklingspres, som udfordrer ressourcerne og tager fokus. Nogle af borger-
rådgiverne oplever, at udviklingspresset er drevet af medarbejdere med andre kompetencer end de 
juridiske/faglige, der ikke nødvendigvis overvejer at tænke retssikkerheden med som et grundelement 
i udvikling og projekter. 

”Det her konstante fokus på udvikling frem for drift. Man nedprioriterer, at der er nogle basiskompe-
tencer, der simpelthen bliver nødt til at være der.” 

”Der er nok et højere fokus på løsningen, fordelene og gevinsterne ved at tænke nyt end på de mere 
gamle dyder, som hvilke fagligheder skal vi have ind over for at få en bæredygtig løsning, og hvad har 
vi tid til at vente på? Kompetencerne er bare ikke til stede der, hvor udviklingen planlægges, de bliver 
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ikke inviteret indenfor, der er ikke blik for det. Nogle gange - det vil jeg bestemt heller ikke udelukke - 
bliver de fravalgt, fordi faglighederne vil blive opfattet som besværlige og konserverende.” 

De teknologiske muligheder, og hvad der er ”in” i tiden, har til tider større betydning end det retssik-
kerhedsmæssige og faglige fokus: 

”Det er som om, teknikken kommer til at være det afgørende for, hvad det er, vi kan, og hvad vi ikke 
kan, i stedet for at starte et andet sted, hvor vi måske har lidt mere fokus på, hvordan borgeren oplever 
det her, og hvordan de kan gøre deres ret gældende.” 

”Hele retssikkerheden, de sagsbehandlere, der skal sikre, at tingene går ordentligt for sig, at borgerne 
har den rigtige rolle i processen - de er jo hele tiden under pres, fordi de hele tiden skal tænke på noget 
nyt. Men det er grundlæggende bare nye måder at gøre tingene på, som vi synes er smartere lige i 
øjeblikket, fordi vi har fået nogle muligheder, fordi vi har fået øje på noget og kan ligge os i slipstrøm-
men på nogle dagsordner. Og i den proces bliver det meget hurtigt de tekniske eller teknologiske ram-
mer, der sætter dagsordenen. Hvad kan vi, og hvis vi kan det, så gør vi det. Vi er nødt til at få juraen [de 
forvaltningsretlige og retssikkerhedsmæssige hensyn] til at fylde i den rolle, den skal.” 

En anden faktor, der medvirker til at flytte fokus fra retssikkerheden, er de mål, der opstilles for arbej-
det i frontlinjen, særligt hvis målene fokuserer for snævert på indikatorer, der ikke har nogen stærk 
sammenhæng med den faktiske kvalitet. En borgerrådgiver giver et eksempel: 

”Mål kan virke kontraproduktive. Vi burde begynde at lave nogle mere intelligente mål, som i højere 
grad går på, om vi får løst opgaven? Vi bliver alle sammen imponerede, når kontaktcentret i kommu-
nen siger, at vi besvarer og afvikler 95 % af opkaldene inden for de 80 sekunder, der er rammen. Det 
kan godt være, men alle, der har prøvet at ringe, ved, at det er ikke nok, da den første medarbejder nok 
ikke er den rigtige - så man må ringe måske to, tre eller fire gange, men hver gang klares opkaldet i 
kontaktcentret inden for 80 sekunder. Så individuelt indfrier vi målet, men opgaven bliver ikke løst. 
Men der er noget psykologi i den måde at målsætte på – det er den nærliggende vej for at skabe legi-
timitet.” 

6.2 Den kommunale praksis 
Udviklingen i organisation og praksis i den kommunale forvaltning: Specialisering, centralisering, digita-
lisering og standardisering har en række retssikkerhedsmæssige fordele: Dybere faglighed, mere ens-
artet praksis og lettere adgang for mange borgere til at holde styr på deres dokumenter (i deres e-
Boks) og kommunikere (via e-mail) med forvaltningen. Men samtidig udfordrer udviklingen i borger-
rådgivernes perspektiv retssikkerheden, fordi den på en række områder gør praktiseringen af en høj 
retssikkerhed i forvaltningen vanskeligere. 

Fragmentering 
En af de markante konsekvenser af udviklingen er, hvad 
nogle borgerrådgivere oplever som en øget fragmente-
ring af den offentlige forvaltning, som blandt andet be-
tyder, at der kan være mange medarbejdere inde over 
borgerens sag. Det gør det svært at holde den røde tråd 
og svært at placere et ansvar: 

”De største forhindringer [for at forbedre retssikkerhe-
den] er den der søjleopdeling, man har forvaltningerne i 
mellem.” 

Fragmentering betyder, at myndigheder, in-
formation og processer for borgeren fremstår 
som usammenhængende og vanskeligt at over-
skue. Den kan fx følge af en øget specialisering 
af sagsbehandlingen og hjemmesider og digita-
le redskaber, der i større eller mindre omfang 
er opdelt efter den måde, lovgivningen eller 
myndighederne er indrettet på og ikke efter de 
situationer og behov, borgeren står i og med. 
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”Det er meget forstyrrende. Noget af det, der er det allerværste for borgerne, er, at de aldrig taler med 
den samme. Jeg prøver at "opdrage" de borgere, jeg har med at gøre, til at få fat i et efternavn - hvem 
har du sidst talt med, fordi du har ret til at bede om aktindsigt, så vi kan se din sag. Men typisk ved de 
ikke, hvem de har talt med: ’Det er Sanne’.  Et særligt problem her er Udbetaling Danmark. Det kan 
godt være, at der er nogen, der har et ansvar, men borgeren har en oplevelse af, at der ikke er nogen.” 

Med en øget fragmentering har hver medarbejder ansvaret for sin faglighed og for sin del af proces-
sen, men der er ofte ikke nogen – ud over borgeren selv – der har ansvar for helheden. Denne frag-
mentering medfører, at der oftere er noget, der falder mellem stolene: 

”Det går ofte galt i samspillet mellem kommunen, Udbetaling Danmark og også tit SKAT. Fx der hvor 
borgerne overgår fra arbejdsmarkedet til efterløn. Før kunne man jo bare gå ned på kommunen, og så 
sad Jytte der og hjalp og sørgede for, at tingene hang sammen. Nu er der i høj grad sket en specialise-
ring. Den værste sag jeg har set: En borger var i kontakt med 4 afdelinger. Her var det nok smartere 
med én person, der kan hjælpe. Det er meget svært at overskue alle og hele systemet. Men det sker i 
højere grad, at borgeren selv bliver sendt af sted og rundt med telefonnummer, og det sker i alle kom-
muner.”  

Og når medarbejderne forsøger at skabe sammenhæng for borgeren ved selv at tage kontakt til back 
office-funktioner eller centraliserede enheder, så kan også de støde på vanskeligheder med at komme 
igennem: 

”Medarbejdernes muligheder for at få kontakt [til back office-funktioner] er stort set lige så dårlige 
som borgernes, så det vil sige, at man ved godt, at selvom jeg egentlig burde, så tænker man: ’Ja, men 
det tager mig en halv dag, og det er jo ikke min opgave’.” 

Standardisering 
Ud over ønsker om en mere effektiv forvaltning har en anden drivkraft for udviklingen (i retning af 
øget digitalisering og centralisering) været et ønske om en højere grad af ensartethed ud fra en be-
tragtning om, at ensartet behandling af borgerne giver 
større retssikkerhed og større retfærdighed. Men som en 
borgerrådgiver bemærker, så kan det let gå hen og blive 
ensartethed på et lavere niveau:  

”Jeg fornemmer, at det bliver en ensartethed samlet set 
på et lavere niveau – hvor vi tidligere var i stand til at 
lave en behandling på individuelt niveau og tage højde 
for der, hvor der var behov for en særlig indsats. På den måde kommer vi længere væk fra ligebehand-
ling ved at behandle folk ensartet. Men i styringsmæssig forstand er det langt bedre, det giver en an-
den forudsigelighed for bevillingsmyndigheden”. 

Standardisering og ensartethed kan betyde, at individet og alle dets facetter forsvinder, og at borgerne 
i højere grad bliver mødt som stereotyper, og det fører ikke nødvendigvis til retfærdige afgørelser: 

”Fordi vi standardiserer så meget, som vi gør, så tror jeg oftere, vi møder borgerne, hvor borgerne ikke 
er. Det er, fordi vi laver stereotyper: Sådan der er borgerne, og dem der ikke passer ind, er dem, der er 
noget galt med. Og der skaber vi jo en ’din virkelighed er ikke vores virkelighed’. Vi kan ikke genkende 
din type af borgere”. 

”Specialiseringen skulle give ensartede afgørelser og højt fagligt niveau. Det er godt, men igen - det 
bliver meget ensartet. Man ser ikke forskellene i borgere, det er én samlet person. Så træffer man den 
rigtige afgørelse, hvis ikke man har blik for nuancerne? Det kan godt være, at afgørelser lyder ens, men 

Standardisering betyder, at processer, sags-
gange, kommunikation, afgørelser osv. bliver 
mere ensartede. Det indebærer fx en øget brug 
af ensartede processer, breve, og formularer 
og en øget brug af viden, støttesystemer og 
andet teknologi, som sikrer ensartede svar til 
borgerne.  
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en vis mængde burde måske være med et andet resultat på grund af de forskellige situationer, borger-
ne står i.” 

Øget vægt på skriftlighed 
Skriftlighed har af gode forvaltningsretlige grunde altid været centralt i den offentlige forvaltning. Men 
digitalisering, centralisering og den generelle reduktion i mulighederne for og tiden til direkte kontakt 
mellem borger og myndighed har medført en øget vægt på skriftlighed og øget krav til borgernes læ-
se-, skrive- og formuleringsfærdigheder.  

”Hele konceptet lægger jo op til, at man som borger sidder derhjemme og skriver og kommunikerer på 
skrift frem for at møde op personligt. Så man kan sige, at det, der er ved det nu, er, at man kan stadig-
væk godt henvende sig i Borgerservice, og man kan stadig ringe til sin sagsbehandler og sige, man vil 
klage eller søge om det og det - men det har mere undtagelseskarakter. Der er ligesom lagt op til, at 
skriftligheden er hovedreglen, så er det kun, hvis du ikke er i stand til det, at vi så måske kan have den 
her dialog.” 

De øgede krav om skriftlighed kan, oplever en borgerrådgiver, ligefrem afholde borgerne fra at handle: 

”Mange afholder sig faktisk fra at have skriftlig kontakt med forvaltningen, for de føler ikke, at de er 
udrustet til det. Og rådgiveren i hvert enkelt tilfælde ser det ikke nødvendigvis som sin opgave at hjæl-
pe borgeren med at udfylde et skema eller skrive en ansøgning. Men hvem skal så hjælpe dem?” 

Den øgede vægt på skriftlighed kan yderligere bidrage til at forstærke et gammelkendt problem i det 
offentlige: Det komplekse og for mange borgere svært forståelige sprog.  

”Der har jo igennem en del år været en ret høj bevidsthed om tilgængeligheden af vores skriftlighed. 
Jeg synes, vi kommer et stykke ad vejen - men langt fra bestået - så vi får kommunikeret, så borgeren 
forstår. Dels fordi der er så meget, men også fordi det ofte bliver sådan, at det er for komplekst til at 
afkomplicere – så bliver det intetsigende. Så borgeren – selv hvis borgeren kunne forstå – forstår ikke 
konsekvenserne af det her.” 

Ikke alene kan fagudtryk og komplekse sætningskonstruktioner være en udfordring. Selve den referen-
ceramme, der skrives inden for, kan gøre det vanskeligere for borgerne at forstå og sætte informatio-
nen ind i en sammenhæng, der giver mening for dem. Som en borgerrådgiver udtrykker det:  

”De skriver ikke i borgerens forståelsesramme. Nogle borgere kommer jo her og siger: ’Jamen, jeg fat-
ter jo ikke en bønne af det, der står her’.” 

En borgerrådgiver giver et eksempel på, hvad det vanskelige sprog og afstanden mellem borgerens og 
”systemets” forståelsesramme kan betyde: 

”KORA har lavet en undersøgelse sidste år på foranledning af Folketinget, som undrede sig over, hvor-
for især kontanthjælpsmodtagere har så meget gæld til det offentlige. Og så skriver KORA: ’Det er jo 
egentlig meget logisk’. Og det var igen det med sproget, og så alle de der ting, man med bål og brand 
nu skulle huske. Det er formuleret så tåget, og så står det på bagsiden af det papir, at man skal søge, 
og det vil sige, at så gør man bare sådan her til sidst [lader som om han krydser noget over med en 
kuglepen på et stykke papir] - og så har man ikke læst det med småt.” 

Fokus på skriftligheden kan, som en borgerrådgiver har oplevet det, også tage overhånd, fx som i dette 
tilfælde, hvor den er kombineret med en vis grad af ukendskab til de forvaltningsretlige regler: 

”En pige med ADHD ville klage hos Udbetaling Danmark, og de havde en eller anden idé om, at hun 
skulle klage skriftligt. Og hun ringede flere gange og sagde: ’Jamen, jeg SKAL ikke klage skriftligt’. Hun 
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vidste så meget, at hun kunne klage mundtligt. Men den havnede her hos mig til sidst, fordi de sagde, 
at hun måtte henvende sig til Borgerservice eller gøre noget andet. Og så havnede den her hos mig. ” 

En anden borgerrådgiver illustrerer, hvordan sprogets betydning ikke begrænser sig til forståeligheden 
af budskabet, og om borgeren forstår tilstrækkeligt til at opfylde sine pligter, og at få det han har ret 
til, men også handler om den basale respekt for borgeren og indlevelsen i hans situation: 

”Min værste sag, jeg næsten nogensinde har haft, var en mand, der søgte økonomisk hjælp til en grav-
sten. Hans kone var lige død. Han havde fået et afslag fra kommunen, hvor de skrev, at det ikke var en 
nødvendig "merudgift".  Men set med hans øjne, var det jo virkelig nødvendigt, også af hensyn til bør-
nene. Jeg sad og vred mig, fordi jeg så levende kunne sætte mig ind i, hvor sårende og stødende det 
var. Og det var jo simpelt hen sproget, der gjorde det.” 

Mindre ansigt-til-ansigt kontakt  
Parallelt til den øgede vægt på skriftlighed giver borgerrådgiveren udtryk for, at udviklingen med øget 
digitalisering og centralisering på forskellig vis har udtyndet mulighederne for ansigt-til-ansigt kontakt 
mellem borgere og myndighed. Det er sket ved, at opgaver er flyttet væk fra kommunen, fx til Udbeta-
ling Danmark, at man har lukket for personlig kontakt på nogle områder, eller ved at arbejdspresset, 
specialiseringen og det mere snævre faglige fokus har betydet mindre tid – og måske også en oplevelse 
af et mindre behov for ansigt-til-ansigt kontakt med borgerne. Denne reduktion i kontakten kan være 
problematisk for borgerne i nogle sammenhænge. Og, mener flere af borgerrådgiverne, den kan også 
påvirke den faglige og forvaltningsmæssige kvalitet i processen: 

”Når der er blevet optimeret så meget i, hvad den enkelte sagsbehandler skal klare, så er det meget 
sjældent, at den enkelte sagsbehandler har mulighed for lige at mødes med borgeren. For mange bor-
gere betyder det utrolig meget at få lov til at få øjenkontakt og få et personligt møde. Man kan tage 
mange ting i opløbet med et møde. Det er bedre end telefon, fordi man føler sig imødekommet, og 
borgeren føler ikke, at man taler til en telefon, men til en person. Når jeg er med i de møder for at sikre 
dialog, sker det tit, at borgerne siger: ’Det var rart at se, der var et menneske bag’, og sagsbehandleren 
siger: ’Nå, det var bare det?’. Så der sker vækkelse for begge to, kommunikationen er bare bedre.”  

Ansigt-til-ansigt kontakten kan også bidrage til at ”menneskeliggøre” borgeren for sagsbehandleren og 
modvirke stereotype opfattelser: 

”Især hvis det er en ”besværlig” borger, har man nemmere ved at sætte vedkommende i bås på en ne-
gativ måde. Men bliver man konfronteret med mennesket, som det går ud over, og som har det svært, 
er det ikke sådan, at man bare giver ud af posen, men man har en mere imødekommende dialog. Du 
skal blive set, men også føle dig anerkendt. Sagsbehandleren har nok bedre mulighed for både at være 
empatisk og ærlig i det personlige møde.”  

Ansigt-til-ansigt kontakt giver borgeren optimale muligheder for at vurdere pålideligheden og respek-
ten hos den medarbejder, de har med at gøre, og ansigt-til-ansigt kontakten gør det lettere at opnå en 
gensidig dialog: 

”’Jeg vil gerne tale med et menneske’. I det ligger også, at de har enormt meget tillid til, hvad det men-
neske vil kunne. Er det et menneske, de kan vurdere? Er det en ansvarlig, jeg sidder over for, som tager 
mig alvorligt, som lytter og lader mig tale til ende og stiller de spørgsmål, jeg ikke selv kunne stille? Det 
er tillidsrelationen. Borgerne har stadig en skuffelse, når de opdager, at de ikke kan bryde igennem til 
et menneske og få hjælp til det, de gerne vil.” 
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Mangel på dialog - i form af ansigt-til-ansigt kontakt eller pr. telefon - kan have konsekvenser for bor-
gerens efterfølgende accept af de afgørelser, myndigheden træffer, og det kan i det lange løb være 
omkostningstungt for forvaltningen. Som to af borgerrådgiverne beretter: 

”Jeg tror ikke, det er godt at miste den menneskelige relation. Jeg kan frygte, det skaber distance mel-
lem myndigheder og borgere. Hvis det sker, kommer der en masse mærkelige klagesager, som handler 
om alt muligt andet end det, det egentlig skal handle om. Så handler det om kommunikation, om form 
og om [myndighedernes] virkelighedsfjernhed.” 

”Dialogen er simpelthen altafgørende, men mange [i forvaltningerne] afviser faktisk dialog. De skal jo 
have deres skriftlighed i orden fra administrationens side. De skal have beslutningsgrundlaget i orden, 
så derfor bliver det skriftligt. Når jeg siger: ’Prøv nu at tage en dialog med borgeren i stedet for og lav 
det skriftlige bagefter’, så ser de det som dobbelt arbejde. Så siger jeg: ’Ja, det er vi enige om, men det 
efterfølgende arbejde bliver måske meget nemmere, fordi du så er fri for at forholde dig til en klage, 
der kommer. Du er fri for at fremsende den til Ankestyrelsen, og du er fri for at modtage den fra Anke-
styrelsen’. Så administrativt kunne der egentlig hentes rigtig meget ved, at man tog en dialog.” 

Når man som borger har med det store, komplekse og ofte uigennemskuelige bureaukratiske system 
at gøre, og der er noget på spil for en, er det vigtigt, som beskrevet ovenfor, at føle sig hørt, set og 
bekræftet. Som en borgerrådgiver formulerer det: 

”Folk vil gerne ses. ’Det er mig, det angår - det er mig, det handler om. Gør jeg det rigtigt? Har du for-
stået mig?’” 

”Black-boxing” 
Fragmentering, standardisering, øget vægt på skriftlighed og mindre mulighed for ansigt-til-ansigt kon-
takt kan for nogle borgere skabe en oplevelse af, at forvaltningen i stigende omfang er en ”lukket kas-
se”, man ikke kan se ind i, og som har vanskeligt ved at se og forstå verden udenfor. En borgerrådgiver 
beskriver det således: 

”Jeg oplever, at der er flere borgere, som giver udtryk for, at de synes, kommunen lukker sig om sig 
selv. Kommunen er blevet fjernere. Det er sværere at få fat i en ansvarlig på den anden side. Én man 
kan holde op på det, der sker, og som man ligesom kan have en aftale med. Det bliver meget mere 
distanceret. Det, tror jeg nok, er den største ændring, der er sket indenfor de senere år. ” 

Denne ”at-lukke-sig-om-sig-selv” kommer også til udtryk ved, at det på nogle områder er blevet van-
skeligere at fastholde og forankre et ansvar for det, der sker i borgerens sag. Særligt i langvarige sags-
forløb, hvor der også, som beskrevet ovenfor, kan være mange sagsbehandlerskift, kan denne mangel 
på ansvar og kontinuitet, og hvad der opleves som mangel på handling, være dybt frustrerende for 
borgerne og underminere deres oplevelse af ”systemets” retfærdighed – ud over de materielle effek-
ter, det kan have for borgeren: 

”Borgerne skal meget ofte starte forfra med at finde vej ind i kommunen. Hvordan får jeg fat i en rele-
vant medarbejder? Det er de færreste steder, hvor man får en tilbagemelding om, at det nu er din 
sagsbehandler Berit, der har din sag, og hendes direkte nummer er det her. Som regel er det et center 
eller en enhed, der har en sag – i bedste fald et team – men borgeren ved så ikke, hvem der er i det 
team. Og så er det så ellers igen den sædvanlige telefonsluse eller de elektroniske kommunikationsmid-
ler. Og så skal borgeren til at have løbet den op. Når de så får fat i en, så er det typisk én, der siger: ’Det 
ved jeg ikke noget om, for sagen ligger jo der henne”’ Så der oplever de jo også, at stilheden er det 
samme som passivitet, hvilket det jo også er i perioder.” 
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Inddragelse af borgeren – men hvordan, hvorfor og på hvilke præmisser? 
Parallelt med forventninger om, at borgeren på en række områder i højere grad skal klare sig selv, er 
der på flere områder (og særligt på det sociale område) kommet øget fokus på at myndiggøre borger-
ne ved at inddrage dem i deres sag. Inddragelse er, som mange af borgerrådgiverne giver udtryk for, et 
vigtigt element i retssikkerheden, men som en borgerrådgiver skriver i bemærkningerne i spørgeske-
maundersøgelsen, så kan det ud fra et kortsigtet perspektiv også opleves som unødigt tidskrævende: 

”Det [en høj retssikkerhed] kræver, at sagsbehandleren ser på borgeren med et perspektiv, som er ind-
dragende, og som kan medvirke til bedre løsninger sammen. Sagsbehandleren kan være tilbøjelig til at 
undlade dette i særligt omfang ud fra, at det er tidskrævende, uden at være bevidst om, at det kan 
blive endnu mere tidskrævende at lade være.” 

Men samtidig er en formel inddragelse ikke nødvendigvis det samme som en reel inddragelse. Hvis 
borgeren skal opleve sig inddraget, og denne inddragelse skal give borgeren en oplevelse af øget ind-
flydelse på sin sag og sit liv, skal den udøves på en måde, der gør dette muligt, og hvor der reelt bliver 
”plads” til borgerne. Som en borgerrådgiver beskriver det: 

”Jeg har lidt indtryk af, at man har prøvet at gøre borgeren mere inddraget i processen, hvor borgeren 
er med inde til de møder, hvor ting bliver afgjort. Men i og med at man skal møde op på de møder, 
hvor der sidder en hel masse professionelle rundt om bordet, så kan man stille spørgsmålstegn ved, om 
borgeren på et sådant møde faktisk føler sig tryg nok til at sige sin egen mening og bliver hørt. Om de 
professionelle er så professionelle, at de ikke bare tænker, at de ved bedst, og hvad som er bedst for 
borgeren. Det er jo rigtig godt, at borgeren kommer med ind og ser, hvilke overvejelser der bliver gjort, 
og at man går i dialog med borgeren. Man skal bare passe på, at man ikke laver overgreb, forstået på 
den måde at det kan virke voldsomt på en borger at komme ind til et møde, hvor der sidder en læge, 
psykiater og en leder osv.  Altså, det kan jo være meget overvældende, tænker jeg.” 

Partshøring som eksempel 
Partshøring er et forvaltningsretligt princip, der netop 
skal sikre, at borgerne bliver inddraget i afgørelser, der 
går dem helt eller delvist imod, og at afgørelserne træf-
fes på et korrekt og fuldt oplyst grundlag. Men samtidig 
kan partshøring, både for borgeren og for medarbejde-
ren, komme til at fremstå som et lidt overflødigt og for-
melt omsvøb. Som en borgerrådgiver beskriver det: 

”Partshøring er et spørgsmål om, at borgeren kender sin 
sag bedst, og at borgeren skal være inddraget og forstå, 
hvad pokker det er. Det er også i virkeligheden en måde 
at sige på, at ’du ved mest, det er ikke os’. Men jeg tror, 
de fleste vil mene, at de der sager om partshøring, som 
medfører store udgifter, men hvor afgørelsen sådan set 
var rigtig - de kan meget nemt blive sådan noget ’juriste-
ri’.” 

Flere borgerrådgivere oplever da også, at bevidstheden 
om, hvad der egentlig er meningen med partshøring, ikke altid er lige høj hos sagsbehandlerne: 

”Jeg har været ude og forklare sammenhængen imellem partshøring og afgørelse. Mange siger, at man 
skal partshøre, så borgeren kan se, hvad vi træffer afgørelse om. Nej, det handler om de oplysninger, 
som I bruger for at komme frem til denne afgørelse.”  

Kravet om partshøring fremgår af forvaltnings-
lovens § 19. Formålet er, gennem inddragelse 
af borgeren, at sikre, at sagen er fuldt og kor-
rekt oplyst, inden man træffer en afgørelse, 
som går borgeren helt eller delvist imod. Det 
handler altså ikke om, hvorvidt borgeren er 
enig i afgørelsen, men om borgeren mener, at 
grundlaget for afgørelsen er i orden. Det giver 
myndigheden mulighed for at blive gjort op-
mærksom på og rette eventuelle fejl i oplys-
ningsgrundlaget, og borgeren mulighed for at 
supplere med yderligere oplysninger, som 
han/hun måtte mene kunne have betydning for 
afgørelsen. Selv på områder hvor borgeren 
ingen kommentarer har, eller hvor borgerens 
kommentarer ingen betydning har for afgørel-
sen, signalerer partshøringen – rigtigt praktise-
ret – lydhørhed og et ønske om inddragelse af 
borgeren, som i sidste ende kan skabe en stør-

re accept af afgørelser, der ikke giver borgeren 
fuldt medhold. 
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Hvis sagsbehandleren ikke ved, hvorfor han/hun gør det, men blot gør det af formelle grunde, øger det 
sandsynligheden for, at det ikke bliver gjort på en ordentlig måde: 

”Jeg var netop involveret i en rigtig rodet partshøring, hvor jeg tænkte, at medarbejderen tydeligvis 
ikke havde forstået, hvad en partshøring er. Men når man så går til sagsbehandleren og spørger, hvad 
de har tænkt med den, kommer det tydeligt frem, at de ikke ved, hvad de har tænkt med den.” 

Den manglende bevidsthed om, hvad den dybere mening med partshøring er, kan betyde, at den bli-
ver praktiseret på måder, der medvirker til at gøre den mindre meningsfuld og vanskeligere at anven-
de for borgerne: 

”Nogle gange er fristerne for korte. Mange synes ikke rigtig, at de kan nå at reagere på dem. Og der 
bliver heller ikke rigtig inviteret til, at man bare kan ringe og sige, hvis der er noget. Mange borgere kan 
ikke overskue, at de skal skrive et brev. Hvis der var en invitation til, at de bare skal ringe, hvis vi tager 
fejl, så er det relativt ukompliceret.” 

”Jeg har haft nogle henvendelser, hvor der er givet en super kort høringsfrist, og det opfatter jeg me-
get, som om det bare er noget, der skal overstås. I virkeligheden kan man ikke være særlig interesseret 
i, hvad borgeren vil sige, hvis borgeren får to dage til det. Det er i hvert fald ikke det, der rykker noget i 
forhold til en borger, men måske nærmere bliver et irritationsmoment. Så i nogle sammenhænge tror 
jeg, det handler om for sagsbehandleren, at det her er bare noget, der skal overstås.” 

Den form, partshøringerne har, kan gøre det vanskeligt for borgeren at skelne den fra en afgørelse, 
med det resultat at de ikke reagerer: 

”Der kommer flere til mig, som tror, at de har fået en afgørelse, mens det i virkeligheden er en partshø-
ring.” 

Og hvis borgeren alligevel ikke oplever, at det gør nogen forskel – heller ikke i form af fx åbning af en 
dialog – så kan processen med at reagere på en partshøring være frustrerende, og hele øvelsen synes 
meningsløs: 

”Borgerne, de laver en partshøring, de laver deres svar og sender ind, og så bliver der ligesom ikke rig-
tig foretaget en synlig eller mærkbar ændring som følge af partshøringen. Og det skal der jo heller ikke 
nødvendigvis. Men borgerne oplever jo så, at her har jeg skrevet og forklaret, og så gør det ingen for-
skel. Den frustration, der ligger i, at man ikke kan mærke eller får synliggjort, at det faktisk gør en for-
skel - den føler jeg af og til fra borgerne.” 

Dertil kommer, at partshøring ofte er holdt i et meget formelt og komplekst sprog, som nogle borgere 
kan have vanskeligt ved at tyde, og når det kombineres med korte svarfrister, kan det reelt udelukke 
nogle borgere fra at udnytte den mulighed, partshøringen giver dem for at blive hørt i deres sag: 

”Så er vi igen henne i den gruppe borgere med nogle sproglige problemstillinger, som måske ikke lige 
kan forstå, hvad en partshøring er, og som får et brev, hvor der står: ’Vi har tænkt os at stoppe din 
pension d. 1. april pga. af de og de årsager med henvisning til lovgrundlag for dit og dat, og nu har du 
så mulighed for at komme med partshøring, den skal vi have senest torsdag’. Så kommer borgerne og 
siger: ’Hvorfor stopper de min pension?’. Jamen, det er fordi sådan og sådan - men det, de faktisk siger 
i det her brev, er ikke, at de stopper den, men medmindre at du kan argumentere imod det, de skriver, 
så stopper de den. Og så … hov – så er høringsfristen overskredet.” 
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6.3 Ændrede rammer og vilkår 
Retssikkerheden påvirkes ikke blot af ændringer i det organisatoriske fokus eller ændringer i praksis. 
Også ændringer i de overordnede rammer og vilkår, som fx lovgivningens omfang, kompleksitet og 
kvalitet, har betydning. En faktor, som flere borgerrådgivere nævner, er, hvad de oplever som ”en for-
ceret politisk proces”, som fører til dårligt lovforberedende arbejde, som blandt andet kan resultere i 
love, der er vanskelige at implementere, hvilket forværrer de udfordringer, som kompleksitet og et 
højt reformtempo i forvejen medfører:  

”Forringelserne i borgernes retssikkerhed hænger i høj grad sammen med de politiske processer forud 
for vedtagelse af konkret ny lovgivning.”  (spk)  

”Lovændringer kommer hurtigere og hurtigere - relevant og grundlæggende viden hos sagsbehandler-
ne bliver ikke fulgt op og ajourført. Opgaver bliver henført til en størrelse som Udbetaling Danmark, 
som har et kundeperspektiv [ser borgerne som kunder] og ikke et retssikkerhedsperspektiv.[og derfor 
ikke har tilstrækkeligt fokus på betydningen af borgernes retssikkerhed]” (spk) 

Koblet med politikernes ønsker om flere konkrete rettigheder og pligter for borgeren, udgør det en 
cocktail, der ikke blot kan gøre borgeren usikker og forvirret, men også ”hensætte sagsbehandleren i 
en eller anden næsten apatisk tilstand.” Som to borgerrådgivere beskriver det: 

”Forringelsen skyldes efter min mening den store specialregulering, som ændres hele tiden, og som 
også gør det vanskeligt for rådgivere/sagsbehandlere at følge med.” (spk) 

”Der har været rigtig mange reformer siden kommunesammenlægningen, og det betyder jo, at medar-
bejderen skal forholde sig til ny lovgivning hver eneste gang. På jobcenterområdet har der vel været 5 
reformer siden kommunesammenlægningen. Så kan det jo være svært at følge med både som borger 
og som sagsbehandler. Og det har været nogle [reformer], der har skullet træde i kraft med bagudret-
tet virkning.”  

En anden udefrakommende faktor er de problemer, som færre ankemuligheder kan give (efter ned-
læggelsen af ankenævnene). Det reducerer blandt andet borgernes muligheder for at få prøvet deres 
sag uden for domstolssystemet. Det kan påvirke borgernes oplevelse af, om ”systemet” er retfærdigt. 
Dertil kommer, hvad nogle borgerrådgivere oplever som meget lange sagsbehandlingstider i Ankesty-
relsen, som i sig selv kan få borgerne til helt at opgive at klage: 

”Den [Ankestyrelsen] er den eneste, der er nu. Der er ikke andre steder, man kan gå hen. Derfor er det 
en fantastisk vigtig klageinstans. Også fordi den dækker så meget, som har med borgernes hverdag at 
gøre, noget af det der gør ondt - børneområdet, det økonomiske område osv. Så det har i hvert fald 
frustreret rigtig mange borgere, at man har skullet vente mange måneder, og i starten over et år, for at 
få en afgørelse, og det har faktisk afholdt nogle borgere fra at klage. Meget imod min anbefaling.” 

Et generelt faldende serviceniveau kan, mener en af borgerrådgiverne, også påvirke retssikkerheden:  

”Når niveauet for ydelser og det generelle serviceniveau sænkes, presser det både forvaltning og bor-
gere, og serviceforringelserne fører i praksis nemt til forringet retssikkerhed”. (spk) 

Og, som en anden borgerrådgiver påpeger, så kan det med pressede ressourcer også være svært at 
”[finde] tid i dagligdagen til at drøfte tolkningen af ny lovgivning.” 

6.4 Udhuling af kompetence og råderum i frontlinjen 
Øget standardisering, målstyring og overførsel af kompetencer til specialistfunktioner i baglandet, som 
borgeren ikke eller evt. kun i begrænset omfang har direkte adgang til, har, oplever nogle af borger-
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rådgiverne, betydet, at de medarbejdere, der møder borgerne, har mindre kompetence og råderum, 
og at kompetence og råderum i stedet, som en borgerrådgiver beskriver det, er flyttet til: 

”Et lille udvalg af ledelse, fagkonsulenter og økonomer. Den faglige vurdering af, hvor man skal sætte 
ind, går tabt.” 

Det kan medføre, at den dialog og forståelse, der måtte opstå mellem borgeren og frontmedarbejde-
ren, ingen eller kun beskeden betydning får for afgørelsen, og at borgeren dermed føler sig overset og 
koblet af. Og her kan økonomiske hensyn bidrage til yderligere at forskyde fokus: 

”Råderummet for sagsbehandleren er for småt, både i 
forhold til bevilling og i forhold til typer af indsats. De 
[bevilling og indsats] bliver mere reguleret af typer af 
refusioner i stedet for, hvad der hjælper borgeren bedst. 
Det skyldes blandt andet, at der skal være så meget styr 
på økonomien”. 

Reduktionen i frontpersonalets kompetencer og råde-
rum kan komme til udtryk i en formel eller reel ind-
skrænkning af deres skønsmuligheder. Der er delte meninger blandt de interviewede om, hvad ”skøn” 
betyder for retssikkerheden, og hvad det ville betyde, hvis man reducerede skønsmulighederne, fx i 
forbindelse med øget automatisering. 

Som en af de interviewede borgerrådgivere beskriver det, er der (i forlængelse af diskussionen om 
standardisering ovenfor) et dilemma i at afbalancere lighed og forskellighed og i ikke at forveksle lig-
hed med ensartethed: 

”Skøn gør bare, at man kan tænke individuelt, konkret og vurdere fra situation til situation. Og menne-
sker er forskellige, så derfor kan man ikke give dem 100 % samme afgørelse, da deres situation altid vil 
være forskellig. Men omvendt, det [automatisering] skaber noget ensartethed, og det, kan man godt 
sige, er et udtryk for retssikkerhed, at man bliver behandlet lige. Men er det at behandle folk lige, at de 
får en ens afgørelse, hvis deres situation ikke er lige?” 

En borgerrådgiver udtrykker det meget kontant:  

”Det [at det øger retssikkerheden at fjerne skøn] er noget pjat. Det er en økonomisk tænkning ned i 
retssikkerhedsdiskussionen, som er meget mere kompliceret end som så. Jeg bliver simpelthen træt. 
Det er noget med at forstå det konkrete, individuelle skøn. Så er det den der historieløshed, som træder 
i kraft. Hvorfor var det egentlig, vi fik det på banen? Hvorfor var det nødvendigt? Det er faktisk også et 
udtryk for nogle retssikkerhedsprincipper, som måske bare er lidt mere komplicerede end bare ’klar, 
parat, svar’". 

Eller som en anden borgerrådgiver siger det:  

”[At fjerne muligheden for skøn] det er jo helt forkert, som jeg ser det, for det er jo en af de grundlæg-
gende retsgarantier. At du ser borgeren, som hun kommer. Det, som den ene har brug for, er ikke lig 
det samme for en anden. Også ressourcestyringsmæssigt bliver det et problem, hvis man skal se det fra 
en økonomisk vinkel, fordi så giver du alle den samme pakke. Så giver du ikke nogle mindre og nogle 
mere, og så får dem, der har større behov, ikke mere.” 

Samtidig er det, som en anden borgerrådgiver gør opmærksom på, vigtigt at holde fast i, at sagsbe-
handlingen ikke i for høj grad må være afhængig af den enkelte sagsbehandlers personlige værdier 
eller det enkelte teams interne kultur og normer.  Og skøn er ikke uproblematisk, som en borgerrådgi-
ver beskriver det:  

Der er i den nye fællesoffentlige digitaliserings-
strategi fokus på at øge graden af automati-
sering i den offentlige sagsbehandling. Det 
betyder fx, at visse afgørelser kan træffes helt 
uden involvering af en sagsbehandler, alene 
baseret på data og algoritmer. Det kræver dog, 
at lovgivningen er indrettet, så sagerne kan 
afgøres alene på et objektivt grundlag – fx 
uden udøvelse af skøn, og det kræver, at de 
nødvendige data er til rådighed. 
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”Jeg har altid haft et problem med skøn, fordi du ikke kan undgå - når du må skønne - at tage nogle 
usaglige beslutninger. Jo, du kan være nok så professionel, men på en eller anden måde tror jeg, at 
man som menneske ikke er upåvirket af egne normer, etik og måde at opfatte andre og verdenen på. 
Du vil altid have en eller anden bagage, der gør, at du vurderer den her person anderledes end din kol-
lega - og det taler jo for, at man skal ensarte. Men omvendt, så har jeg også bare den der med, at per-
soner er forskellige, så derfor skal de også behandles forskelligt for at blive behandlet lige.” 

Dilemmaet er klart. Som en af de interviewede formulerer det, så er der ”borgere, der siger: ’Hvorfor 
holder de sig ikke til paragrafferne?’ Men også: ’Hvorfor holder de sig så stramt til paragrafferne?’” 

Det er således efter borgerrådgivernes opfattelse vigtigt for retssikkerheden at fastholde en balance 
mellem individualitet og fleksibilitet på den ene side, og faglighed og ensartethed på den anden, og det 
forudsætter viden, kompetencer og råderum hos de involverede medarbejdere og en løbende lokal 
faglig dialog om denne balance. 

Der er da også, på trods af indskrænkning af kompetencer og råderum, formelt eller reelt, eksplicit 
eller implicit, fortsat medarbejdere, som bryder rammerne og fastholder fokus på den enkelte borger 
og borgerens situation: 

”Jeg ser, at modvægten til nogle af de tendenser, vi ser her, ligger i faglighederne, og i de tillidsdagsor-
dener som med forskellig intensitet optræder rundt omkring. Der ser jeg nemlig de medarbejdere, som 
– de gør ikke oprør – men de gør sig tilstrækkeligt frie af systemet til at kunne holde fokus på den indi-
viduelle borger. Hos os, hos kommunerne, er der rigtig mange ting, der bliver reddet hjem af de medar-
bejdere, der gør det.” 

”Mange af de forløb, der går skævt, kommer på sporet igen, fordi der er medarbejdere som godt ved, 
at det ikke er illoyalt at sætte borgeren i centrum. Som véd, at deres faglighed tilsiger, at de skal tage 
udgangspunkt i, hvad borgeren har at sige. Og så trylle med det.” 

6.5 Samspillet med myndighederne er blevet vanskeligere for nogle borgere 
I interviewrunden identificerede deltagerne en række områder, hvor udviklingen havde gjort kontak-
ten til myndighederne vanskeligere for borgerne. Disse synspunkter fandt i høj grad tilslutning også 
blandt de øvrige borgerrådgivere. 

 
 Figur 8: Her vises nogle udsagn fra den kvalitative undersøgelse om kontakten mellem borgere og offentlige 

myndigheder, som vi vil bede dig angive din grad af uenighed/enighed i 
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Myndighedernes forventninger til, hvad borgerne kan klare
selv, er ude af trit med borgernes virkelighed

Borgernes forventninger til, hvad de kan få fra det
offentlige, er i stigende grad ude af trit med realiteterne

Det er blevet vanskeligere for borgerne at få direkte
kontakt til en sagsbehandler/fagmedarbejder (ansigt-til-

ansigt eller pr. telefon)

Borgerne har i højere grad fået ansvaret for selv at skabe
helhed, sammenhæng og overblik i deres sag

Det er blevet vanskeligere for borgerne at få overblik over
deres rettigheder

Det er blevet vanskeligere for borgerne at få overblik over
og finde rundt i det offentlige system

Helt eller delvist
enig

Hverken enig
eller uenig

Helt eller delvist
uenig
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Kompleksitet, fragmentering, skriftlighed, mindre ansigt-til-ansigt kontakt og vanskeligt placerbart 
ansvar bidrager alt sammen til, at nogle borgere simpelthen giver op. Som en borgerrådgiver fortæller: 

”Der er mange borgere, der ikke får det, de burde have, fordi de ikke opsøger det, fordi deres henven-
delse ikke bliver fortolket på den rigtige måde, og der er også nogle, der giver op. Jeg tror, nogle giver 
op på forhånd, fordi de ikke orker det. Det er formentlig mest de ældre, der går glip af noget. De har 
ikke det netværk og den opmærksomhed på, hvad de har ret til. En 45-årig kontakthjælpsmodtager er 
måske medlem af nogle Facebook grupper. De ældre har ikke den sociale kontakt.” 

”Vi står sommetider overfor nogle borgere, som ikke magter at få læst side 8, hvor der er klagevejled-
ning, at få klaget, selvom de er meget utilfredse, og at få søgt ydelser.” 

6.6 Ændrede forventninger 
Figur 8 viser også, at et flertal af borgerrådgiverne er helt eller delvist enige i, at borgernes forventnin-
ger til, hvad de kan få fra det offentlige, i stigende grad er ude af trit med, hvad de rent faktisk kan få. 
Samtidig er et flertal også enige i, at myndighedernes forventninger til, hvad borgerne kan klare selv, 
er ude af trit med virkeligheden. Ikke-afstemte og urealistiske forventninger kan være en væsentlig 
kilde til utilfredshed og klager, og det kan i nogle tilfælde bidrage til at komplicere og forlænge proces-
sen i en sag. 

Borgerne og deres forventninger til myndighederne 
Der er ikke enighed blandt borgerrådgiverne om, hvorvidt det er borgernes forventninger til myndig-
hederne, der har forandret sig, eller om det måske snarere er, hvad det offentlige kan og vil levere, der 
har ændret sig, således at borgerne ikke (længere) har de muligheder, de forventer. Borgere, som må-
ske har arbejdet i mange år uden at modtage hjælp eller ydelser, forventer, at det offentlige ”er der for 
dem”, når de endelig har brug for det, men oplever så, at det ikke er tilfældet, eller i hvert fald ikke i 
det omfang, borgeren havde forventet. En del borgere tror, at sikkerhedsnettet er dybere og mere 
fintmasket, end det faktisk er. 

Nogle af de interviewede oplever, at alle ”sagerne” i det offentlige har ført til, at borgerne allerede i 
udgangspunktet er mere skeptiske og mere tilbøjelige til at klage. Borgerne har også ofte en større 
”viden” om tingene, som de har hentet fra nettet, fra sociale fora eller lignende, hvor borgeren får 
information, der ikke nødvendigvis er helt i overensstemmelse med de faktiske forhold.  Sådanne del-
vist informerede borgere eller ”fejlinformerede” borgere kan føre til flere klager og kan være svære at 
få til at acceptere, at tingene forholder sig anderledes, end de troede. 

Hvis så borgere med urealistiske (men ikke nødvendigvis urimelige) forventninger eller fejlinformation 
møder sagsbehandlere, som ikke har det tilstrækkelige brede overblik, de allerbedste kommunikati-
onsevner eller slet og ret ikke har den nødvendige tid til at hjælpe borgeren med at forstå, så kan det 
gå rigtig galt, og borgerrådgiveren må ind og rede trådene ud. 

Derfor anfører flere af borgerrådgiverne, at den rette vejledning og forventningsafstemning så tidligt 
som muligt i processen er meget vigtig. Man kan hurtigt ende med at bruge væsentlig flere ressourcer 
på at rette op på utilstrækkelig vejledning og skuffede forventninger, end man ville have brugt på at 
komme ordentligt fra start.  

Myndighedernes forventninger til borgerne 
Flere borgerrådgivere påpeger, at der er sket et paradigmeskift fra et rettighedsperspektiv til et pligt-
perspektiv på borgeren fra myndighedernes side. Der er, oplever de, større forventninger om, at bor-
gerne er selvhjulpne, og det er ind i mellem større forventninger, end borgerne kan opfylde. Det fanger 
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sagsbehandleren ikke altid, somme tider fordi der er for lidt og for overfladisk kontakt med borgerne, 
somme tider på grund af hyppige sagsbehandlerskift, som medfører, at den ”fornemmelse” og ufor-
melle viden, man har opbygget om borgeren over tid, går tabt. Det kan tage tid at genopbygge - tid, 
sagsbehandleren ikke nødvendigvis har.  Som en borgerrådgiver formulerer det: 

”Hvis man forventer, at borgeren kan klare sig selv og derfor ikke gør noget for at undersøge, om det 
nu også er tilfældet – eller om det evt. fortsat er tilfældet - så taber man nogle på gulvet. Og de borge-
re hører man ikke nødvendigvis fra i form af klager og lignende.”  

Nogle af borgerrådgiverne oplever desuden, at den måde, medarbejderne ser borgerne på, har ændret 
sig - særligt på områder, hvor man har mindre direkte borgerkontakt end før. Som en borgerrådgiver 
beskriver det:  

”Medarbejderne synes hurtigt, at borgeren har urimeligt høje forventninger og synes, at nu er borgeren 
for meget, når de forlanger det her, når vi har alt det her på hylden, så hvorfor tager de ikke det her? 
Der er tale om en gradvis ændring af, hvad vi opfatter som vores egen rolle. Særligt for dem, der er 
meget langt væk fra borgerkontakten, bliver borgerne meget mere fjerne. De bliver nærmest et ’be-
greb’. Hvor dem, der har mere direkte kontakt, møder borgerens følelsesmæssige reaktion og kan se, at 
der er et liv bagved, så den der konfrontation, tror jeg, er en konstant påmindelse om, at det er sådan 
en som mig selv, der står der.” 

7. Udfordringer særligt for den helhedsorienterede vejledning 
Et område, der har særligt fokus, når man taler om retssikkerhed, er den helhedsorienterede vejled-
ning. Ikke blot kan den være af stor betydning for, hvordan den samlede proces forløber og opleves af 
borgerne, og for om borgeren får det, han/hun har ret 
til. Den kan også have betydning for den samlede proces’ 
effektivitet. Grænserne for den helhedsorienterede vej-
ledning kan være vanskelige at fastlægge, og at praktise-
re den fyldestgørende kan kræve viden, kompetencer, 
rammer og tid, som måske ikke altid er til stede i til-
strækkeligt omfang: 

”De to mest tungtvejende områder i forhold til borgernes 
retssikkerhed er en ordentlig og tilstrækkelig vejledning 
og en helhedsorientering. Det er de områder, der er mest 
genstridige. [Helhedsorienteringen] bliver nedprioriteret, 
og i sammenhæng med vejledningsforpligtelsen er den 
blevet tåget og uklar.” 

Den helhedsorienterede vejledning dukker op i de fleste af borgerrådgivernes beretninger som et cen-
tralt omdrejningspunkt for retssikkerheden, og som noget, der altid har været vanskeligt at praktisere, 
men som yderligere er blevet udfordret af udviklingen på en række områder. Men, som en borgerråd-
giver siger, så ligger der også i udviklingen, særligt i digitaliseringen, muligheder for at gøre det bedre. 
Mulighederne bliver dog endnu ikke udnyttet: 

”Det [den helhedsorienterede vejledning] er grundlæggende blevet en vanskeligere opgave at løfte. 
Men udviklingen indeholder også potentiale til at gøre det bedre. Vi er der bare ikke endnu. Helheds-
orienteret sagsbehandling har været udfordret længe. Behovet er måske større end nogensinde, men 
jeg tror ikke, at det i sig selv er pga. digitalisering. Den kan måske vanskeliggøre opfyldelsen af behovet 

Helhedsorienteret vejledning: 
Myndighedernes vejledningspligt fremgår af 
forvaltningslovens § 7. Denne vejledning skal 
også gives uopfordret, hvis medarbejderen 
skønner, at borgeren ikke er bekendt med 
rettigheder, muligheder og pligter som kan 
have betydning i dennes situation. At vejled-
ningen er ”helhedsorienteret” betyder, at den 
tager udgangspunkt i borgeren og i dennes 
behov og samlede situation. Dette er generelt 
en del af ”god forvaltningsskik”, men er også et 
eksplicit krav på det sociale område, formuleret 
i lov om retssikkerhed og administration på det 
sociale område § 5.  
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for helhedsorienteret sagsbehandling, men problemet var stort nok i sig selv, også uden digitale selv-
hjælpsløsninger.” 

Som vi har set, oplever en del af borgerrådgiverne, at der generelt kan være for lidt fokus på retssik-
kerheden, og det gælder også den helhedsorienterede vejledning: 

”Den helhedsorienterede vejledning er også en, man bliver mere og mere blind for, synes jeg. Der, hvor 
mange har fokus, er nok der, hvor man kan se, at det koster for mange penge ikke at have helhedsblik-
ket.” 

Denne borgerrådgiver ser tre grundlæggende udfordringer for den helhedsorienterede vejledning: 
Tværgående viden, frontmedarbejdernes adgang til back office og det faglige tunnelsyn, som tidligere 
har været omtalt: 

”Jeg oplever tre grundlæggende ting, der er udfordret i forhold til den helhedsorienterede tilgang. Det 
ene det er, at medarbejderne ikke ved, hvad deres kollegaer laver, altså der mangler simpelthen noget 
bevidsthed, noget uddannelse i ”hvad laver vi her i kommunen” for de ansatte i kommunen. Den næste 
ting er så, at medarbejdernes muligheder for at få kontakt [til back office-funktioner] stort set er lige så 
dårlig som borgernes. Det tredje er, at man bliver meget fokuseret på eget ansvarsområde og egne 
mål: ’Her gør vi det, vi skal’ i stedet for at tænke: ’Hvad er det, vi skal som kommune?’” 

En deltager i spørgeskemaundersøgelsen angiver i kommentarerne en yderligere udfordring: Medar-
bejderne er ikke i tilstrækkeligt omfang opmærksomme på, hvor langt vejledningsforpligtelsen i det 
hele taget rækker: 

”Kommunerne har en generel vejledningsforpligtigelse, men glemmer i mange tilfælde, at der i visse 
situationer gælder en udvidet vejledningsforpligtigelse i forhold til borgere med særlige behov.” (spk) 

Nogle borgerrådgivere ser særlige udfordringer i forhold til Udbetaling Danmark, hvor problemerne så 
at sige er bygget ind i selve arbejdsdelingen mellem Udbetaling Danmark og kommunerne, og hvor 
borgerkontakten ofte er hos Udbetaling Danmark, men vejledningspligten ligger i kommunerne: 

”Det tydeligste område er samspillet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark, hvor Udbetaling 
Danmark har afgørelsen, men kommunerne har vejledningspligten. Men kommunerne har jo skaffet sig 
af med de medarbejdere, der kunne feltet – så der er ingen tilbage til at kunne give vejledning. Der 
forsvandt penge, de røg til ATP, og så har man ikke villet bruge penge på det, for det er ikke vores op-
gave. Men det ER vores opgave.” 

Herudover afspejler de centrale udfordringer for den helhedsorienterede vejledning i borgerrådgiver-
nes fortællinger de generelle retssikkerhedsmæssige problemer: En øget kompleksitet og fragmente-
ring af organisation og opgaver, en indsnævring af fokus, en tendens til fagligt tunnelsyn og en ind-
snævring af kompetencerne i front-funktionerne. Dertil kommer mindre dialog med borgerne. Tilsam-
men vanskeliggør disse forhold opgaven med at skabe sammenhæng og helhed for borgerne. 

7.1 Specialisering 
Borgerrådgiverne oplever, at de regler, kommunerne skal administrere, bliver stadig mere komplicere-
de og ændres oftere. Det fører til en øget specialisering, og sammen med en øget organisatorisk op-
splitning af funktioner fører det til en øget fragmentering af ”systemet”, som det kan være vanskeligt 
både for medarbejdere og borgere at navigere i. Den øgede specialisering betyder, at medarbejderne 
ved mere om mindre, og den øgede kompleksitet betyder, at det kræver mere at overskue det, der 
ligger uden for ens eget fagområde. Det medfører alt andet lige ringere vilkår for den helhedsoriente-
rede vejledning. 
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Den øgede kompleksitet og specialisering har både ulemper og fordele, og der ligger også risici i at 
lægge for meget af vægten på generalister: 

”Jeg kan se på de henvendelser, jeg får fra borgerne, at det her med vejledning fylder hos dem. Der er 
noget, som ikke fungerer helt, som det skal. Min oplevelse er, at kompleksiteten inden for lovgivningen 
er øget de senere år. Der er kommet reformer - reform på reform. Og der er rigtig meget, man skal 
kunne mestre, hvis man sidder som sagsbehandler i en kommune.” 

”Jeg synes, det er godt at være specialiseret, så man er dygtig til at vejlede indenfor et specielt område. 
Men, overblikket - man ved jo så meget om, hvad man sidder med, men man ved ikke meget om hel-
hed. Omvendt vil der også være nogle negative ting ved at have den her person siddende [generali-
sten], der kan lidt af det hele. Fordi de netop kun ved "lidt" om alt - så kender de måske ikke alle de 
gode løsninger, fordi de ikke er specialiseret.” 

Men den høje specialisering kan medføre fagligt tunnelsyn:  

”Man er specialiseret, og ude i forvaltningen er man specialiseret i bitte små del-specialer. Nogle ting er 
så specialiserede, at man har glemt at tænke ”ud af boksen”. Og tænke, at det kunne være noget helt 
andet, der var problemet, eller en helt anden måde det kunne blive løst på, og så var borgeren ikke 
kommet så langt ind i systemet til at starte med. En borger kan i dag have fx 8 rådgivere til den samme 
familie. Måske har børnene forskellige rådgivere, så er der en økonomisk rådgiver osv. Og uddannel-
serne er også blevet mere specialiserede.” 

Flere borgerrådgivere oplever, at specialiseringen, den udtyndede relation til borgerne og det ressour-
cemæssige pres betyder, at sagsbehandlerne – og ”systemet” som sådan - mister overblikket: 

”Der er ikke længere nogen, der har det samlede overblik over borgeren. Man har sit specialområde, og 
det er det, jeg er god til. Der er ikke nogen, der har den forståelse og relation til borgeren som en sam-
menhæng. Det kan også sagtens være et ressourcespørgsmål. Fordi hvis man er presset sagsmængde-
mæssigt, så fokuserer man mere skarpt på ens kerneopgave, for så skal den løses, kan man sige.” 

”I og med at der kommer flere speciallovgivninger, så bliver det sværere at gennemskue både for bor-
ger og sagsbehandler. Hvis sagsbehandlerne ikke selv forstår det, så er det enormt svært at give det 
videre til borgerne. Speciallovgivning kan godt give nogle rigtig gode specialrådgivere, fx handikapom-
rådet, men bivirkningen er, at de er rigtig dårlige til at vejlede om alt det, der ligger udenom. Så den 
helhedsorienterede sagsbehandling er ikke lige så meget til stede, som den måske var før. Den er me-
get udfordret.” 

Det kan også handle om faglige ”vaner” og kultur – ens eget område bliver gradvist til hele verden, og 
man glemmer at løfte blikket og se ud over egen faglighed. Som en borgerrådgiver siger: ”Man trækker 
sig ind i egen navle” og fortsætter: 

”Jeg oplever nogle gange, at har man meget fokus på det, man sidder med, glemmer man nogle gange 
at trække sig tilbage og finde ud af, om der egentlig er mere, man skal have styr på, eller om der er 
andet, for at man kan hjælpe? Den der med lige at træde skridtet tilbage - det, tror jeg faktisk, er en 
stor udfordring.” 

Et grundlæggende problem for en helhedsorienteret tilgang er, som en borgerrådgiver påpeger, at den 
kommunale organisering ofte ikke afspejler det, der giver mening for borgerne, men snarere afspejler 
lovgivningens stuktur, forskellige centrale styringsbehov eller personalekabaler, der skal gå op:   

”Siden da [kommunalreformen] har man ikke taget konsekvensen og rystet posen en gang til og lavet 
en organisering, der giver mening for borgeren, med borgeren i centrum og en helhedsorienteret til-
gang.” 
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Indsnævring af kompetencer – videnstab 
Flere af borgerrådgiverne påpeger, at specialisering og fragmentering ikke alene kan medføre et mere 
snævert fagligt fokus, men også et egentligt videnstab. Dette videnstab kan betyde, at de ansatte ved 
mindre om det, der ligger uden for eget fagområde, men også at bevidstheden om den helhedsorien-
terede vejledning og dens betydning træder i baggrunden: 

”Man kan diskutere, hvor vejledningspligten er henne. Det vil jeg generelt godt sige noget om, at [fokus 
på og kompetencen til at udfylde] vejledningspligten mange steder er forsvundet. Man er meget lidt 
bevidst om, hvor andre ting hører til.” 

Når medarbejderne mangler viden om, hvad andre laver, og om den værdikæde man selv er en del af, 
glemmer man måske med tiden, at der er noget, man ikke ved. 

”Det handler om at inkludere og holde borgerne mere i hånden, forklare dem om sagsforløb, for de skal 
forstå, hvad der sker. Men det kræver, at sagsbehandleren forstår det, og der har det været overra-
skende at skulle forklare en sagsbehandler på Borgerservice, hvordan et forløb er, fra borgeren hen-
vender sig til en afgørelse. Langt de fleste aner det ikke, så de får ikke forklaret hele forløbet fra starten 
af.”  

At holde denne viden ved lige i en mere og mere specialiseret forvaltning kræver en aktiv indsats, prio-
ritering og uddannelse: 

”Medarbejderne ved ikke, hvad deres kollegaer laver, altså der mangler simpelthen noget bevidsthed, 
noget uddannelse i:”Hvad laver vi her i kommunen?” Vi er ikke gode til at binde enderne sammen – det 
er blevet værre. Det har altid været en udfordring - men jeg synes, at det er blevet værre.” 

Når man bliver mere specialiseret, når man presses på ressourcerne, og når råderum og kompetencer 
måske samtidig indskrænkes, kan den tendens, der altid har været i funktionsspecialiserede organisa-
tioner til at ”være sig selv nok”, blive forstærket. Som en borgerrådgiver udtrykker det: 

”Der er en "dem og os"-logik, altså borgeren henvender sig, og så siger man, at det ikke er her, og at 
det ikke har noget med mig at gøre, og får man så givet vejledning til at guide borgeren videre i syste-
met?” 

En medvirkende årsag til mindre tværgående viden og mindre bevidsthed om betydningen af den hel-
hedsorienterede vejledning og om de forvaltningsretlige dyder i det hele taget kan, efter nogle af bor-
gerrådgivernes opfattelse, på nogle områder være den måde, nye medarbejdere rekrutteres på: 

”Der er sket en stor ændring i den offentlige sektor i forhold til, hvordan det er vi rekrutterer medarbej-
dere, hvad er det for nogle kompetencer, de har? Den der gamle kommunale uddannelse, hvor vi alle 
sammen havde nogle grundlæggende færdigheder; vidste hvad en kommune var, hvad kommunalbe-
styrelsen lavede, hvorfor vi var her og sådan noget. Vi var uddannet i det kommunale - det er vi ikke 
længere. Og den ændring ændrer også viden og fokus. Der er nogle dyder, der er forsvundet under-
vejs.”  

En anden borgerrådgiver beskriver problemet således: 

”Når vi ansætter nye mennesker - de har en uddannelse inden for et fagområde, de kan en masse om 
det ene og det andet – så kan de ikke nødvendigvis sagsbehandlingsreglerne - og dem skal de lære. 
Arbejdsopgaverne kan være skiftet - de kan en hel masse, men kan ikke skrive og kan ikke forklare. De 
burde have nogle ordentlige værktøjer. For det de gør, det gør de af uvidenhed, de er slet ikke bevidste 
om den magt, de faktisk udøver - og det er rigtig trist, for de knækker rent faktisk nogle mennesker.” 



33  
 

Udviklingen kan, som en borgerrådgiver beskriver det, i værste fald føre til et problematisk lavt kend-
skab til de forvaltningsretlige grundprincipper: 

”Jeg må indrømme, at vidensniveauet for de kommunale sagsbehandlere [når det kommer til konkret 
overholdelse af de retsgarantier, forvaltningsloven mv. opstiller], er overraskende lavt. Forvaltningslo-
vens regler om fx partshøring, vejledning og konkret begrundelse overholdes kun i sporadisk omfang”. 
(spk) 

En borgerrådgiver ser kimen til nogle af disse udfordringer i kommunalreformen: 

”Jeg tror, at kommunalreformen fra 2007 har et stort ansvar, for tidligere kunne man jo godt få med-
arbejdere, der vidste, hvad en kommune lavede, også inden for forskellige områder. Det kan du stort 
set ikke mere. Der er forståelse for lige præcis egen opgave, men ikke andres - dybt specialiseret, men 
manglende overblik. Den helhedsorienterede sagsbehandling mangler.” 

En anden borgerrådgiver påpeger det videnstab, der er sket i forhold til etableringen af Udbetaling 
Danmark, og som gør det vanskeligt at opretholde de kompetencer, der er nødvendige for at kunne 
yde den helhedsorienterede vejleding. Borgerrådgiveren mener ikke, at det er tilstrækkeligt, at man i 
kommunerne kan vejlede på ”borger.dk-niveau”: 

”Den viden, der altid har eksisteret i kommunerne, er ved at gå tabt, fordi de har ikke daglig hands on-
erfaring med opgaverne, fordi det er Udbetaling Danmark, der har myndighed [på de områder der er 
flyttet], men det er stadig kommunen, der skal lave den helhedsorienterede vejledning. Dét er en ud-
fordring, for Udbetaling Danmarks mantra er, at en hvilken som helst medarbejder i kommunen skal 
kunne rådgive på borger.dk-niveau. Borger.dk-niveau er ikke godt nok, og den enkelte borger ville nok 
også blive forvirret over den rådgivning, fordi medarbejderne ikke har hands on-erfaring som Udbeta-
ling Danmark.” 

På spørgsmålet om problemerne kan løses ved, at borgeren selv går på nettet og finder oplysningerne, 
svarer en borgerrådgiver: 

”Du får ikke den helhedsorienterede indsats [hvis du går på nettet]. Og der er ingen, der ved, at de skal 
give den [hvis du henvender dig personligt]. Dem, du skal henvende dig til, ved ikke engang, hvad det 
er. Så det er virkelig op ad bakke.”  

7.2. Centralisering  
Blandt formålene med etableringen af Udbetaling Danmark var at øge den faglige styrke i sagsbehand-

lingen og sikre en mere ensartet sagsbehandling. Ingen af de interviewede borgerrådgivere stiller 

spørgsmålstegn ved, om den øgede faglighed og ensartethed er opnået, eller at det er en retssikker-

hedsmæssig fordel. Men de påpeger nogle retssikkerhedsmæssige udfordringer ved arbejdsdelingen 

mellem Udbetaling Danmark og kommunerne. 

Selv om en række borgerrådgivere ser udfordringer i arbejdsdelingen med Udbetaling Danmark, og i 
nogle tilfælde også med samarbejdet mellem Udbetaling Danmark og kommunerne, er der dog også 
flere, som oplever, at samarbejdet er godt, og at Udbetaling Danmark er opmærksom på problemstil-
lingerne.  
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Figur 9: Opgavefordelingen mellem kommunen og Udbetaling Danmark i forbindelse med vejledning af borgerne. 

Kilde: Beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark.  
Statsrevisorernes beretning 13/2014 

Vejledningspligten falder mellem stolene  

Et af de problemer, flere borgerrådgivere påpeger ved arbejdsdelingen mellem Udbetaling Danmark og 

kommunerne, er, at vejledningspligten falder mellem stolene, og at de kommunale frontmedarbejdere 

ikke længere altid er klædt på til at løfte denne opgave forsvarligt: 

”Hele etableringen med Udbetaling Danmark er en meget vanskelig størrelse ind i en fordring om, at vi 
har helhedsorienteret vejledningspligt, og at Udbetaling Danmark ikke er omfattet af den lov, og at der 
så er lagt en pligt over til kommunerne. Det kunne man måske lige på det tidspunkt, hvor loven trådte i 
kraft. Det er bare sådan, at de kompetencer ikke nødvendigvis er til stede længere.”  

En anden borgerrådgiver beskriver kompetencetabet således: 

”Kompetencerne udvandes over tid. Og så bliver der ansat nye, som ikke har de kompetencer, fordi de 
ikke går ind og skaffer sig den viden. Det var jo så at sige en viden, man havde. Nu skal man sætte sig 
ind i det, for man har ikke de sager. Du træffer ikke afgørelser, diskuterer ikke på sagsbehandlingsmø-
der osv. Du skal i virkeligheden bare kunne vejlede om dem. Og det, synes jeg, er et problem. Fordi det 
er i hvert fald ikke det, jeg hører, at borgerne får. De får ikke den vejledning.” 
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Flere borgerrådgivere peger på, at problemet ikke ligger i centraliseringen som sådan, men i den måde 
arbejdsdelingen er konstrueret på, og det giver grobund for konflikt mellem parterne. En af de inter-
viewede fortæller: 

”Der er helt klart en konfliktfyldt relation, fordi kommunerne jo meget indlysende føler, at Udbetaling 
Danmark skubber en vejledningsopgave over og samtidig oplever, at Udbetaling Danmark er meget 
sværere at komme i dialog med, og vi kan ikke sådan lige få ordnet nogle ting.” 

Samtidig er de udfordringer, konstruktionen kan give for den helhedsorienterede vejledning, ikke nød-
vendigvis noget, der særligt ofte kommer op til overfladen, fordi borgeren ikke er klar over, at der evt. 
er vejledning, de mangler. Samme borgerrådgiver fortsætter: 

”Jeg har ikke oplevet borgere komme og sige, ’jeg har fået en dårlig vejledning af Udbetaling Dan-
mark’. Men det tror jeg i virkeligheden bunder i, at de slet ikke er klar over, at de mangler en vejled-
ning.” 

En borgerrådgiver refererer til en nylig afgørelse fra Ankestyrelsen, som viser, at kommunerne bør 
tage deres aktive ansvar for den helhedsorienterede vejledning alvorligt: 

”En borger har rettet henvendelse til kommunen, da hun skulle søge friplads. Kommunen hjælper hende 
så med det. Så retter hun først senere henvendelse til Udbetaling Danmark og finder ud af, at hun hav-
de ret til den udvidede børneydelse, og det skulle kommunen faktisk havde vejledt hende om på det 
tidspunkt, hun rettede henvendelse indledningsvist. Der var det ikke nok, at de henviste hende til bor-
ger.dk.” 

Centraliseringen har i flere af borgerrådgivernes perspektiv også bidraget til at øge fragmenteringen. 
Den har utvivlsomt styrket fagligheden, men den indebærer samtidig en risiko for at svække borgerens 
muligheder for at få tingene til at hænge sammen: 

”Centraliseringen har givet mulighed for, at man har kunnet få mere kompetence ind i de enkelte om-
råder, fordi man har kunnet samle det i en større enhed. Men bagsiden af det er, at det kan være rigtig 
svært for en borger at samle det, når han står der og gerne vil have hjælp flere steder fra - og rent fak-
tisk også at få det.” 

Uklar forankring af ansvar og tab af nærhed 
Som tidligere omtalt oplever flere af borgerrådgiverne, at det kan være svært for borgerne, og også for 
dem selv som borgerrådgivere, at forankre et ansvar hos en bestemt person hos Udbetaling Danmark: 

”Når jeg henvender mig til Udbetaling Danmark på vegne af en borger, så præsenterer de sig altid kun 
ved fornavn. Så er jeg begyndt at spørge efter efternavnet, men det er ikke altid, jeg kan få det. De 
beskytter sig. Så spørger jeg efter initialer. Jeg bliver nødt til at kunne notere ned og skal vide nøjagtigt, 
hvem jeg har talt med og hvorfor.” 

For nogle borgere udgør Udbetaling Danmark, som en borgerrådgiver oplever det, en fortsættelse af 
det tab af nærhed og tab af myndighed som et fysisk sted og en gruppe mennesker, man kunne have 
en form for relation til, og som begyndte med kommunalreformen: 

”Borgerne synes, at de har mistet nærheden til kommunen som følge af strukturreformen, som jo også 
har givet nogle forholdsvis store geografiske afstande. Så derfor oplever borgerne, at kommunen er 
kommet langt væk. Jeg oplever også en del borgere, som oplever en større afstand, fordi opgaver er 
blevet flyttet fra kommunen til Udbetaling Danmark. ’Før gik vi jo altid bare ned, og så snakkede vi lige 
om det, og så fik vi ordnet det nede på kommunen’. Altså den der ’nede på kommunen’, den er der ikke 
længere, og det er der en del borgere, der er kede af, det er meget tydeligt.” 
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7.3 Mindre dialog – borgeren er i højere grad overladt til sig selv 
Nogle borgerrådgivere udtrykker bekymring over, at borgerne i højere grad er overladt til sig selv. En 
borgerrådgiver beskriver det på den måde, at en del af forvaltningen er udliciteret til borgerne, enten 
de så magter det eller ej: 

”Vi har udliciteret en del af forvaltningen til borgerne. Uden at interessere os for, om de dybest set er i 
stand til at levere. De har ikke længere samme adgang til vejledning. Det har aldrig været perfekt, men 
det er mere uperfekt nu. Borgerne skal selv koordinere og sørge for, at ”systemet” arbejder sammen – 
når det går galt. Borgerne bliver i højere grad overladt til sig selv og må selv varetage sine interesser.” 

En anden væsentlig faktor, som i flere af borgerrådgivernes fortællinger udfordrer det helhedsoriente-
rede perspektiv, er de reducerede muligheder for dialog mellem borger og myndighed. Dels er det, 
som tidligere nævnt, på nogle områder blevet vanskeligere overhovedet at få dialogen, dels er der – 
blandt andet på grund af digitalisering og centralisering – flere situationer, hvor borgeren er overladt 
til sig selv, og den helhedsorienterede vejledning derfor aldrig kommer i spil. Som en borgerrådgiver 
udtrykker det: 

”I forhold til vejledningsforpligtelsen kan den nogle gange være sværere at overholde, fordi du [når folk 
er digitale] ikke har dialogen, hvor du kan spørge ind.” 

Men, som flere borgerrådgivere påpeger, er det så meget desto vigtigere, at man af sig selv tager initi-
ativ til dialog, når man kan se, at den er vigtig, og at man har tid til dialogen, når borgeren så rent fak-
tisk tager kontakt og har brug for den: 

”Når man sidder som sagsbehandler og kan se, at der bliver nødt til at komme noget tværfaglighed og 
noget helhedsorienteret behandling ind i det her, så bør man tage en snak med borgeren: ´Hvad er det 
for nogle problemstillinger, du har?’ Så kan man jo mere præcist sige: ’Vi skal lige have socialforvalt-
ningen eller Borgerservice ind også for at kunne klare hele din problemstilling. Ved du hvad, jeg indkal-
der dig lige til et møde, og så mødes vi omkring de der ting’.” 

”Jo mere man digitaliserer og effektiviserer, jo mere mener jeg også, at man bør sætte ressourcer af til 
at have den dialog.” 

Den mindskede kontakt og dialog gør det vanskeligere for forvaltningen at opdage behov og mulighe-
der, borgeren ikke selv har set: 

”I det omfang en kommunal medarbejder ikke længere står over for en borger, så bliver det vanskelige-
re at opdage et behov, som borgeren ikke selv er i stand til [af egen drift] at italesætte.” 

Og borgeren har heller ikke selv nødvendigvis mulighed for at opdage, at de har (andre) rettigheder og 
muligheder, der kunne hjælpe dem i deres situation. 

”Hvordan skal man som borger dog vide, at hvis man står i en situation, hvor der er sket et eller andet i 
ens liv, så man står uden tag over hovedet, så er der faktisk flere hjælpemuligheder ud over det måske 
lige at få betalt husleje eller boligindskud. Så er der faktisk også andre muligheder for at få hjælp. Og 
hvis man ikke ved det, så kan man jo heller ikke søge den information. Det er et principielt problem.” 

Det kan være en særlig udfordring for grupper af borgere som permanent, eller i den situation de står 
i, ikke har så mange ressourcer at trække på: 

”Og hvad med de borgere, der ikke magter at spørge om det, og som måske spørger om noget andet 
eller slet ikke får spurgt? Hvordan kan vi sikre, at de får den viden eller hjælp, de har behov for?” 
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”Socialt udsatte kan ofte ikke finde ud af at bede om hjælp, og det, de beder om, er ikke nødvendigvis 
det, vi kan give.” 

Ikke alene kan muligheden for dialog på en række områder være reduceret, kvaliteten af dialogen kan 
også, som vi har set tidligere, være udfordret. Det gælder også den indledende, afklarende dialog, som 
kan have stor betydning for den helhedsorienterede indsats. Som en borgerrådgiver beskriver det:  

”Den første kontakt med medarbejderne er afgørende for, hvordan forløbet opleves. Det handler om 
frontpersonalet og vigtigheden af, at de er klædt på til opgaven. Det er jo helt generelt - hvem er det, vi 
prioriterer at sætte i front? Dem, der skal møde folk [først], det skal faktisk være de dygtigste.” 

Dialog forudsætter også tid og vilje til at lytte til, hvad borgeren siger og bruge borgerens fortælling 
som afsæt for den helhedsorienterede vejledning. Men nogle af borgerrådgiverne oplever, at fokus i 
nogle sammenhænge i højere grad er på at opfylde forvaltningens behov for information og en effektiv 
proces. En borgerrådgiver beskriver det således:  

”Man er blevet tilbøjelig til ikke at lytte, men at få sit eget budskab sendt over til borgeren: ’Du skal 
være opmærksom på, at sådan er lovgivningen, sådan her skal jeg arbejde, og sådan skal jeg træffe 
beslutninger, og derfor skal jeg have sådanne og sådanne dokumenter’, uden egentlig at høre, hvad 
borgeren siger. Der er lukket for kommunikation. Der er en årsag til, at vi er født med to ører og én 
mund, så prøv nu at lytte efter, hvad der foregår. For når borgeren kommer ind til os, og vi sidder og 
lytter, så siger de: ’Ej, hvor var det dog dejligt, at der var én, der gad høre på mig’. Den hører vi jo tons-
vis af gange.” 

Og lyttes der ikke, kan borgeren risikere at få den forkerte ydelse eller få afslag på et forkert grundlag:  

”Jeg har en borger, der klager over, at hun ikke har følt sig hørt. Hun har talt med sin visitator om at 
være for svag til visse ting. Så skriver sagsbehandleren, at borgeren ansøger om bevilling til [et hjæl-
pemiddel]. Men behovet var nogen til at hjælpe med at tage [hjælpemidlet] på. Hun søger ikke om 
penge, men om hjælp. Her bliver det, der bliver sagt, ikke hørt. Man er inde i en tænkning, hvor man 
ikke opfanger det, borgeren siger.” 

Dialog og at lytte til borgeren er centrale elementer i en helhedsorienteret indsats og for en høj rets-
sikkerhed. Man kan endda, som flere borgerrådgivere gør, argumentere for, at det er mere effektivt i 
det lange løb:  

”Jeg tror egentlig, at når man som sagsbehandler har fået dokumenterne, så [tænker man at] det er 
begrænset, hvor meget borgeren kan tilføre. Nu har de jo fået det, de skal bruge, så nu kan de træffe 
en afgørelse. Men det kunne jo være, at der var nogle ting, som borgeren ikke havde fået sagt, og det 
kunne man jo så få frem i dialog. Så man kunne lave et kvalificeret afslag, hvis det er det, der er tale 
om. Men kommunikationen er langt væk, vi har brug for mere dialog, mere dialog, mere dialog. Og jeg 
er helt sikker på, at det vil være med til også at rationalisere det her.” 

”Jeg ved, at der er flere afdelinger, som decideret afviser borgere, når de beder om et møde. Og der er 
mit spørgsmål, om det er en god prioritering? For min tese er, at ved kommunikation udelukkende pr. 
mail og telefon, så bliver du i højere grad et system, og så skal der mindre til for, at man som borger 
bliver utilfreds og klager. Og hvis man ikke forstår noget, så sender man en mail. Jeg tror, man kunne 
spare meget tid ved at tage et møde på en time, for så kan man få tingene afklaret. Så har man ikke de 
forstyrrelser, når der kommer en mail, og man skal undersøge den.” 

Det er ikke altid let for borgerne at vejlede sig selv 
Èn af tankerne med digitaliseringen er, at borgerne i højere grad skal kunne ”vejlede” sig selv på net-
tet, fx på borger.dk. Men som en borgerrådgiver påpeger, så skal borgeren selv sammenstykke det, der 
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er relevant for netop hans eller hendes situation ud fra information forskellige steder på borger.dk 
eller kommunens hjemmeside, og det er ikke alle, der magter det. Som en borgerrådgiver fortæller:  

”Jeg synes simpelthen også, at det, der står på borger.dk, er svært tilgængeligt, det er ikke overskue-
ligt. Når jeg skal sidde og hjælpe ældre mennesker på vej på pension og så siger, at de skal gå ind og 
klikke der og gøre sådan og sådan. Hvorfor har de ikke bare lavet en oversigt, der siger: ’Når du er ble-
vet folkepensionist, skal du være opmærksom på det og det’?”  

Informationen på nettet er en fordel for mange, men det er ikke alle, der magter selv at skabe mening 
og sammenhæng ud fra det, de finder på nettet: 

”Jeg oplever faktisk, at der er flere og flere, der bruger hjemmesiderne og som egentlig føler sig meget 
godt klædt på til, hvad det nu er, de skal i gang med. Men jeg tror, det er en vejledningsform, som kan 
være svær at håndtere for mange blandt lidt svagere borgergrupper -  og jeg er ikke sikker på, at de får 
den vejledning, de burde have.” 

En anden borgerrådgiver udbygger dette synspunkt ved at fortælle, at selvom borgere tager personlig 
kontakt, kan de møde medarbejdere, der ikke har den nødvendige viden og kompetence til at yde den 
helhedsorienterede vejledning, blandt andet fordi fokus i stigende grad er på at hjælpe med det digita-
le og ikke nødvendigvis er på at hjælpe med helhedsorienteringen: 

”Det er for voldsomt for nogle. Det er ikke let det her. At skulle sætte sig ind i hjemmesiden, søge, uplo-
ade og så videre. Så jeg kan sagtens forstå, de føler sig ladt lidt i stikken. For det er egentlig det, jeg 
oplever, at de lidt føler, at de gør.  ’Hvem skal jeg så få til at hjælpe?’, som de siger. I det øjeblik du 
kommer til Borgerservice, skal du allerede være rimelig klar over, hvad det er, du skal i gang med at 
søge. Der er jo en forventning om, at man starter hjemme hos sig selv og læser det, man kan. Og så kan 
man dukke op og få hjælp til en konkret ansøgning for eksempel i Borgerservice.” 

”Det er værst for dem, der ikke har ressourcerne. Det er også dem, der nogle gange fløjter rundt i det 
her system. Og det er selvfølgelig dem, der ikke kan finde ud af at sætte sig ned og skrive et brev til 
kommunen: ’Nu skal I høre... nu skal jeg have hjælp til det og det’, men som selv løber lidt rundt og ikke 
kan overskue situationen - det er værst for dem. Men vi andre kan altså også have svært ved det.” 

Betydningen af dialog 
I interviewundersøgelsen fremhævede flere af deltagerne den betydning, dialog kan have i sikringen af 
retssikkerheden, herunder borgernes oplevelse af retfærdighed. Som en af borgerrådgiverne skriver i 
spørgeskemaundersøgelsen, kan det at tale med folk ofte være et vigtigt redskab til at øge retssikker-
heden: 

”Nogle af disse udfordringer kan kommunerne jo selv gøre noget ved via deres måde at arbejde på, fx 
ved at kontakte borgerne og dermed have øget fokus på mundtlighed”(spk). 

Eller som en anden borgerrådgiver bemærker: ”Dialog og dermed inddragelse af borgeren vil på alle 
måder forbedre kvaliteten”. Men der skal, som en yderligere deltager anfører, være tale om en reel og 
kvalificeret dialog: 

”En kvalificeret dialog. Mange borgere oplever mange møder og samtaler, hvor der nok er dialog - men 
ikke en kvalificeret dialog, som giver indsigt og skaber overblik.” 

En anden borgerrådgiver supplerer, at mangel på kontakt med borgerne kan føre til flere klager: 

”Der vil også være fare for, at reduktion i kontakten med borgeren vil kunne medføre flere klager fra 
borgere, som alene klager, fordi de ikke har forstået afgørelsen, eller fordi de ikke føler sig hørt eller 
inddraget o.lign.” 
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Borgerrådgiverne er i spørgeskemaundersøgelsen blevet bedt om at tage stilling til en række udsagn 
fra interviewundersøgelsen om, hvilke effekter dialog kan have på forskellige aspekter af sagsproces-
sen. 

 
Figur 10: Dialog mellem borgere og fagmedarbejdere/sagsbehandlere er af flere borgerrådgivere blevet udpeget som et væsentligt 
element i sikringen af retssikkerheden. Vi har her udvalgt nogle af de mulige effekter af dialog, som de interviewede har angivet. Vi 

vil gerne bede om din vurdering af, hvilken effekt du mener, øget/bedre dialog vil have. 

 
Et stort flertal af borgerrådgiverne finder, at dialog både har potentialet til at føre til færre klager, øge 
effektiviteten i sagsbehandlingen, øge kvaliteten af sagsbehandlingen og bidrage til at gøre borgernes 
forventninger mere realistiske. Tilslutningen til det mere overordnede udsagn om styrkelse af retssik-
kerheden er mere blandet. Det skyldes formodentlig, at der ser ud til at være to ”skoler” blandt bor-
gerrådgiverne: Dem, som anlægger et mere formelt syn på retssikkerhed som opfyldelse af de formelle 
forvaltningsretlige krav, og dem, som anlægger et mere retfærdighedsorienteret syn, hvor dialog er 
helt central. De fleste har et ben i begge lejre, men dog lidt mere vægt på det ene eller det andet ben, 
og det afspejles i svarene på dette spørgsmål. 

8. Digitaliseringens betydning for retssikkerheden 
Digitaliseringen fremstår ikke som et centralt tema i borgerrådgivernes fortællinger om udviklingen i 
retssikkerheden, men snarere som én ud af flere bagvedliggende drivkræfter for denne udvikling og 
som noget, der giver en ekstra dimension på nogle af de klassiske retssikkerhedsmæssige problemstil-
linger i den administrative praksis. Det kan til dels skyldes, at borgerrådgivernes fokus især er på om-
råder og forhold, hvor digitaliseringen i sig selv ikke spiller en væsentlig rolle, som fx socialområdet, 
handicapområdet, børne-/familieområdet og langvarige sager på beskæftigelsesområdet.  

Samtidig ser borgerrådgiverne en række retssikkerhedsmæssige fordele og potentialer i digitalisering, 
særligt for de ressourcestærke borgere, men også en række udfordringer, særligt for den helhedsori-
enterede vejledning. 

8.1 Hvor digitaliseringen udfordrer 
Digitaliseringen udfordrer i borgerrådgivernes perspektiv på en række områder retssikkerheden og den 
helhedsorienterede vejledning. 

Når borgerne betjener sig selv, er det op til dem selv at orientere sig på tværs af områder i det offent-
lige ”system” på nettet eller at opsøge den helhedsorienterede vejledning på andre kanaler. 
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”Den skal borgeren selv sørge for. Og det giver en udfordring. For hvis man skal leve op til det, tænker 
jeg, at man rent faktisk skal sikre sig, at borgeren nu forstår det, man skriver. Og det kan være rigtig 
svært, hvis borgeren selv skal gå ind på en hjemmeside og guide sig frem af sig selv. Risikoen er, at de 
ikke får den faglige vurdering af, hvad det er, man kan hjælpe borgeren med, og hvilke muligheder der 
rent faktisk er i forhold til at få den rette hjælp.” 

”Specielt de udsatte borgere - og når jeg siger udsatte borgere, så tænker jeg på de borgere, der faktisk 
har en mere kompliceret problemstilling, der skal afhjælpes og dermed skal have flere fagområder ind 
over - kan de ikke den digitale verden, har de ikke en chance for at finde ud af, hvilke typer af hjælp de 
er berettiget til at få. ” 

Når borgeren har personlig kontakt med en myndighed, kan den helhedsorienterede vejledning lettere 
opstå på medarbejderens initiativ, fordi medarbejderen, af det borgeren fortæller, kan udlede, at der 
er behov for det. En borgerrådgiver fortæller om betydningen af den personlige kontakt mellem bor-
ger og myndighed i en digitaliseringstid:  

”Hvis man som borger bevæger sig ind i Borgerservice og står og taler med en medarbejder: ’Kan du 
hjælpe mig med at søge boligsikring, for jeg magter det ikke selv på nettet?’, så kan det være, at med-
arbejderen pludselig siger: ’Har du egentlig søgt personligt tillæg, for jeg kan se, at du har alderen og 
er i målgruppen, og du kan måske få nogle tillæg til nogle tænder’ eller et eller andet. Den vejledning 
har jeg aldrig oplevet, at man fik digitalt. Og hvordan skulle man også lige det? Og der mangler der jo 
noget, som man får i mødet med et andet menneske.” 

En udfordring her, som flere af de interviewede gør opmærksom på, er, at den information, borgeren 
kan finde på nettet, kun i begrænset omfang hjælper borgeren med at se på tværs og afklare sin situa-
tion og sine behov: 

”Jeg mener ikke, at borger.dk har ret megen tværgående helhedsorienteret vejledning. Den er meget 
silo-opdelt, og man skal ind og finde det rigtige søgeord, og så kommer man ind, og så bliver man 
guidet lidt hen et sted, og så kommer man lidt i gang, og så er man henne i den søjle eller den proces.” 

Ifølge flere af borgerrådgiverne er det en meget vanskelig opgave for mange borgere at helhedsvejlede 
sig selv. En borgerrådgiver udtrykker det ganske kategorisk: 

”Det kan borgeren ikke, det er komplet umuligt. Derfor skal der være en erfaren person, som hjælper 
borgeren og har de kompetencer, der skal til. Der er rigtig mange steder, man skal ind, når der sker 
ændringer i ens liv, og for at borgeren ikke skal komme ud i en værre situation end den, borgeren var i, 
så er vi altid rundt omkring det hele her: ’Er du opmærksom på det, er du opmærksom på det’?” 

Som en borgerrådgiver bemærker: ”Når sagsbehandleren ikke har kontakt med borgeren, er der ikke 
nogen direkte anledning til at inddrage borgeren eller afsæt for en helhedsorienteret vejledning.” 

Digitaliseringen udfordrer, mener en anden borgerrådgiver, grundlæggende den nærhed som admini-
strationen af velfærdydelser har været bygget op omkring: 

”Den øgede digitalisering udgør en væsentlig udfordring - også i forhold til den oprindelige sammen-
tænkning mellem kommunerne som udøvere af de primære velfærdsydelser - nærhedsprincippet og 
den lokale forankring.” (spk) 

Opfattelsen hos flere af borgerrådgiverne er, at hvor digitaliseringen, som den hidtil har været prakti-
seret, har potentialet til at styrke retssikkerheden for de ressourcestærke borgere, som magter og kan 
have gavn af digital adgang til dokumenter, kommunikation og selvbetjening, så er den ikke en fordel 
for de borgere, der ikke har forudsætningerne for eller ressourcerne til at klare tingene selv. 
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”Jeg tror faktisk, at man kan sige det så simpelt som, at det har styrket retssikkerheden for de ressour-
cestærke, som kan bruge de digitale medier, hvorimod det nok har svækket retssikkerheden for de 
mennesker, som har svært ved at bruge digitale medier. Det er ikke bare de ældre, men fx også ord-
blinde, og her findes faktisk også en del mennesker, som er meget konkret-tænkende, og det kan sag-
tens være dygtige mennesker, der tjener en masse penge, men det der med computere - det er for ab-
strakt. Det gør, at de faktisk ikke er i stand til at arbejde ordentligt med computere og digitalisering. 
Det mærker man ikke umiddelbart, for det kan være veluddannede og dygtige, veltalende mennesker, 
som besidder nogle ganske udemærkede stillinger. Det er en overset gruppe.” 

For nogle i øvrigt velfungerende mennesker kan den grad af systematik, struktur og orden, som ofte 
kræves for at få gavn af de digitale løsninger, være en udfordring i sig selv: 

”Jeg tror, at hvis man er lidt ressourcesvag, så har man svært ved fx at komme ind og få tjekket sin e-
Boks. Det er en længere proces - logge på, læse, og reagere. Til forskel fra bare at tage telefonen og 
ringe. Man skal ikke være særlig ressourcesvag, før det kan komme til, at man bliver hægtet af syste-
met, når det bliver så digitaliseret.”  

Og det kan, som en borgerrådgiver anfører, godt være borgere, der i øvrigt er digitale, men bare ikke 
har den nødvendige struktur og disciplin i deres liv til at kunne leve op til de krav, ”selvbetjening” stil-
ler: 

”Der er rigtige mange, der har digitale medier, og de kan finde ud af at bruge det - også selvom de er 
ressourcesvage. Så når jeg siger, at de ressourcesvage har svært ved det, så er det der, hvor det kræver 
noget selvdisciplin, hvor det kræver, at du har dit nøglekort, at du kan finde ud af at logge ind. Men det 
er ikke i forhold til at finde oplysninger og være med på de sociale medier.” 

”Men når det kommer til sådan noget praktisk. Dér hvor man skal handle, hvor man selv skal ind og 
tage stilling, indtaste, gøre et eller andet, søge om noget, ændre adresse. Så skal man logge ind, tage 
stilling, læse en vejledning og handle ud fra den. Det er dér, det halter. Lige præcis dér med selvbetje-
ning. Men ikke, når man frit kan søge oplysninger og selv bestemme.” 

”Nogle borgere har svært ved at administrere systemer, er mit indtryk. De er også bare lavet meget 
kassetænkende, så man skal klikke lige præcis på den knap for at komme videre, og du skal taste de og 
de oplysninger, og hvis du så ikke lige laver et mellemrum - du ved, der er så mange kriterier i de sy-
stemer, som gør, at det kan være svært at begå sig i. Tryk på de rigtige knapper, og man skal vide hvil-
ke. Så er det, de ringer og siger: ’Kan man da ikke bare ringe og sige det?’.” 

En borgerrådgiver nævner et eksempel på, at den digitale kommunikation kan vanskeligøre den indsigt 
og deltagelse i en svag borgers liv, som bød sig til af sig selv i den analoge verden. 

”Et eksempel var en helt ung kvinde, som havde psykisk sammenbrud. Sygedagpenge ophører og udlø-
ber, men du skal reagere inden for fire uger, hvis du vil klage over det, ellers stopper vi og sådan og 
sådan - og ingen reaktion, for hun får den jo ikke, den digitale post, for hun var jo indlagt og var ikke i 
stand til at reagere. Var der kommet et brev i hendes postkasse, havde hendes mor eller veninde opda-
get det, men nu hvor det ryger i en digital postkasse, så opdager andre det ikke.” 

Det reducerede behov for at møde op personligt, som digitaliseringen understøtter, er i borgerrådgi-
vernes øjne klart en fordel for mange borgere, også for dem der ellers ofte ”løber sur i det” i mødet 
med deres sagsbehandler: 

”Der er også nogle borgere, hvor kemien ikke passer med sagsbehandleren. Den undgår man ved, at 
man sidder hjemme og ordner det. Og der er nogle borgere, der bare misforstår, uanset hvad man næ-
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sten får sagt. Og det kan da godt være, at der er nogle af de konflikter og misforståelser, der ikke er der 
længere, fordi borgeren nu kan gøre det derhjemme selv.” 

Men den reducerede personlige kontakt, som er en fordel for borgeren, når den tilbydes som en mu-
lighed, kan være en ulempe for andre, når den opfattes som eller er et vilkår: 

”Og det, tror jeg også, er en ulempe ved den her digitalisering. Det med at kunne se nogen i øjnene. Det 
giver en tryghed for borgeren at få lov til at sidde over for en. Når de ikke kan det, så tror jeg, der 
kommer nogle frustrationer. Når man ikke lige får noget forklaret, og man går i en formodning om en 
usikkerhed om et eller andet i længere tid, end man måske behøver, så hober det sig også op. Hvor-
imod hvis man havde en mulighed for lige at vende det med en eller anden.” 

Mangel på ”oversættelse” og anknytning til kontekst og situation 
Den reducerede personlige kontakt reducerer mulighederne for og lejlighederne til den dialog, som 
borgerrådgiverne anser som noget, der er vigtigt for retssikkerheden. Det er ofte netop denne kontakt 
og dialog, der bedst understøtter den afklaring, borgerne kan have behov for, når de står i en situation, 
hvor de ikke har viden og erfaringer at trække på. Den personlige kontakt og særligt ansigt-til-ansigt 
kontakten gør det lettere for medarbejdere at aflæse, hvor meget borgeren forstår, og at afprøve nye 
”strategier” i den måde tingene forklares på og at oversætte mellem borgerens forståelsesramme og 
”systemets”. Som en borgerrådgiver forklarer: 

”Hvis man som borger skal udfylde et skema og ikke lige forstår de vejledninger, der nu en gang er, så 
står det kun på èn måde. Hvorimod hvis man har den menneskelige kontakt og ikke lige forstår det på 
den ene måde, så har medarbejderen mulighed for at forklare det på en anden måde. Og hvis man ikke 
lige ved, hvad det er for et skema, hvor det hedder noget bestemt, men man ikke ved, at det hedder 
det, så får man aldrig det skema. Hvorimod hvis man stod dernede, så ville man sige, at jeg skal have 
det og det hjælpemiddel, og så er der nogen, der oversætter.” 

Netop mangel på viden og referenceramme hos borgeren kan, som en anden borgerrådgiver forklarer, 
gøre det vanskeligt for borgeren at vide, fx hvad hun skal spørge om, og at vide, om hun har stillet de 
rigtige spørgsmål, hvilket kan være lettere at afklare i en dialog: 

”Hvis borgeren - og det er jo de vanskelige situationer - ikke er i stand til at spørge rigtigt, så nytter det 
ikke noget, at vi svarer på det, som borgeren spørger om. Vi er nødt til ligesom at finde ud af, hvad 
borgeren egentlig har brug for at vide - og det er vanskeligt. Og hvad med de borgere, der ikke magter 
at spørge om det, og som måske spørger om noget andet eller slet ikke får spurgt? Hvordan kan vi sik-
re, at de får den viden eller hjælp, de har behov for?” 

(For) snævert fokus på det digitale 
I mange kommuner har man stort fokus på at hjælpe eller ”medbetjene” de borgere, der møder op 
personligt, med at anvende de digitale løsninger. Men hvis fokus på anvendelsen af teknologien og den 
konkrete løsning tager over, kan den helhedsorienterede vejledning risikere at blive glemt. Som en 
borgerrådgiver fortæller: 

”Det, [medbetjenings]samtalen kommer til at handle om, er, hvordan borgeren giver kommunen de 
informationer, den skal bruge – ikke den anden vej. Det bliver ikke samtale eller en feedback mekanis-
me. Men det var ikke hensigten, at det skulle erstatte vejledningen med de digitale ambassadører osv. 
Der kan godt opstå den illusion hos borgerne, at nu har jeg en medarbejder, som hjælper mig med det 
her. Det er der også, for så vidt angår det tekniske, men ikke hvordan ydelserne spiller sammen med 
hinanden og med netop denne borgers situation og forhold.” 
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Som en anden borgerrådgiver siger, så er det langt fra givet, at borgere af egen drift efterspørger den 
helhedsorienterede vejledning:  

”Den anden del [den del, der ligger ud over bistand til det digitale] er borgeren ikke nødvendigvis klar 
over, at de også skal have hjælp til.” 

En borgerrådgiver oplever det som om, at digitaliseringen frem for at være et middel er gået hen og er 
blevet et mål i sig selv:  

”Nogle gange er det ligesom om, der er sket et skifte, hvor digitaliseringen er målet i sig selv. Så det 
bliver sådan lidt hunden og halen - hvem er det egentlig, der løber med hvem?” 

8.2 Hvor digitaliseringen bidrager positivt 
Selv om mange af borgerrådgiverne oplever, at digitaliseringen - på nogle områder, i nogle situationer 
og for nogle borgere - skaber nye eller forværrer gamle problemer, så er de enige om, at digitaliserin-
gen også kan rumme mange positive sider – eller i hvert fald positive potentialer for en styrkelse af 
retssikkerheden. 

Flere giver udtryk for, at de værste opstartsproblemer synes at være overstået, og at både borgere og 
forvaltningen har fundet en måde at håndtere tingene på. Som en borgerrådgiver udtrykker det: 

”Jeg synes, jeg får færre henvendelser, der går på en frustration over, at man ikke kan finde ud af det 
elektroniske. Man er blevet bedre til at hjælpe dem, når de kommer ind der, til at komme videre og 
ordentligt i gang. Jeg tror, man har fundet en balance for, hvem der skal have dispensation, og hvem 
der skal have hjælp til hvad.” 

Generelt er det opfattelsen, at digitaliseringen på en række områder har gjort det lettere for de fleste 
borgere, men ikke for alle: 

”Jeg synes, digitaliseringen har haft rigtig mange gavnlige effekter. Der har jo været en efterspørgsel 
fra borgerne efter, at tingene var lettere. Men der er meget stor forskel på at søge om tilladelse til at 
opføre carport eller søge om ydelse. I førstnævnte tilfælde, tror jeg, de fleste synes, det er fint, de kan 
gøre det hjemme efter aftensmaden. Og at de får ting i e-Boks uden om den tid, det tager i postvæse-
net. På den måde er jeg ikke i tvivl om, at der er rigtig mange ting, hvor digitaliseringen har hjulpet fra 
borgerens perspektiv.” 

”Dem, der forstår, hvad det er, man kan med den digitale verden - der tror jeg, det er et stort plus hos 
borgeren, at man kan komme på, når det passer én.” 

Digitaliseringen har gjort det lettere for mange borgere at bevare overblikket over deres korrespon-
dance med kommunen (i deres digitale postkasse) og dermed at følge med i deres sag – i hvert fald i 
forhold til den formelle korrespondance: 

”Det har skabt en oplevelse hos borgerne af, at de ved præcis, hvad de har fået fra kommunen og 
hvornår. Det skaber ro. Så kan man diskutere, om det er retssikkerhed. Men det skaber ro i forhold til 
borgeren. ’Jeg kan se, at jeg har fået det og det og det. Og dermed ikke fået noget andet’. Men borge-
ren får faktisk en større mulighed for at overskue, hvad det er, de har fået fra kommunen, og dermed 
kan det faktisk også hjælpe dem til at sige: ’Er jeg blevet partshørt om det her, har jeg fået det her brev 
om, at jeg skulle henvende mig der og der?’”.  

Det at borgerne lettere kan overskue korrespondancen, og at de får brevene hurtigere og lettere kan 
svare, har styrket retssikkerheden for de ressourcestærke, der kan udnytte disse muligheder fuldt ud, 
mens det for dem, der ikke kan, måske har gjort tingene vanskeligere end før: 
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”Det er nemmere at finde sine ting for de ressourcestærke, for der har man jo sine breve og dokumen-
ter liggende, det er tilgængeligt. Det ligger ikke længere i en mappe, eller at man er kommet til at smi-
de det ud. På den måde kan man gå tilbage og skabe dokumentation. Det, synes jeg, er en styrke. Og 
det [posten] kommer hurtigere. Det er nemmere at reagere på det. På den måde, synes jeg, at det har 
styrket retssikkerheden. Jeg tror faktisk, at man kan sige det så simpelt, som at det har styrket retssik-
kerheden for de ressourcestærke, som kan bruge de digitale medier, hvorimod det nok har svækket 
retssikkerheden for de mennesker, som har svært ved at bruge digitale medier.” 

I det omfang digitaliseringen lægger en større ensartethed ned over sagsbehandlingen, har den også 
styrket retssikkerheden i den forstand, at den gør afgørelsespraksis mere ensartet og objektiv. 

”Digitaliseringen har styrket retssikkerheden - folk får en mere lige behandling. I gamle dage, der kan 
jeg huske, at der var nogen, der fik hver gang, de søgte, og andre fik aldrig. Fordi det er de samme for-
udsætninger, de oplyser, det er de samme skemaer, de skal vedlægge, det er de samme dokumenter, 
de skal vedlægge, det er den samme dokumentation, de skal vedlægge. Så de borgere, der søger det 
samme, har også samme dokumentation, og de vil blive behandlet ens. Der er ikke nogen, der bliver 
behandlet anderledes end andre i forhold til digitaliseringen”. 

Som vi tidligere har set, er der dog andre borgerrådgivere, der påpeger, at ensartet behandling ikke 
nødvendigvis er det samme som lige eller retfærdig behandling. 

9. Prioritering af udfordringerne 
I interviewrunden lagde de interviewede borgerrådgivere vægt på forskellige temaer, som de mente 
kunne udfordre borgernes retssikkerhed, og som nærmere er beskrevet i denne rapport. De forskellige 
temaer blev i spørgeskemaundersøgelsen sammenfattet til at handle om 15 udsagn. Alle borgerrådgi-
vere blev bedt om at forholde sig til hver enkelt af disse udsagn for at få deres umiddelbare vurdering 
af, i hvor høj grad udsagnene generelt udfordrer retssikkerheden. Resultatet fremgår af figur 11. 

På nær et af udsagnene finder halvdelen eller flere af borgerrådgiverne, at alle de nævnte faktorer i 
nogen eller i væsentlig grad udfordrer retssikkerheden. Størst betydning har den øgede fragmentering 
og den uklare opdeling af vejledningsansvaret mellem Udbetaling Danmark og kommunerne. Begge 
dele er udtryk for, at tiltag rettet mod at effektivisere forvaltningen kan gøre selvsamme forvaltning 
mere kompleks og usammenhængende. Det kan så i højere grad overlades til borgerne at skabe sam-
menhæng og klare sig selv. At borgerne i højere grad skal klare tingene selv uden kontakt/dialog med 
fagmedarbejdere, fx via selvbetjening, finder 16 borgerrådgivere i nogen eller væsentlig grad udfordrer 
retssikkerheden. 

15 af borgerrådgiverne mener, at et utilstrækkeligt fokus på retssikkerheden i den daglige praksis i 
kommunernes forvaltninger er en væsentlig udfordring. Blandt de faktorer, der kan være med til at 
fjerne fokus fra retssikkerheden, er digitalisering: 17 af borgerrådgiverne finder, at det i nogen eller 
væsentlig grad udfordrer retssikkerheden, når fokus på at hjælpe borgerne med de digitale løsninger i 
fx Borgerservice skubber den faglige/helhedsorienterede vejledning i baggrunden.  6 borgerrådgivere 
finder dog samtidig, at dette udsagn slet ikke har nogen betydning for retssikkerheden.  
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Figur 11: Vi viser en række udsagn om faktorer, som de interviewede borgerrådgivere har anført, i forskelligt omfang kunne tænkes at udfordre 

retssikkerheden. Du bedes give din umiddelbare vurdering af, i hvor høj grad de enkelte faktorer generelt udfordrer retssikkerheden. Hvis du er uenig i 
rigtigheden af nogle af udsagnene, skal du blot for de pågældende udsagn svare: "Har ingen betydning".  

10. Potentialer i udviklingen for at styrke retssikkerheden 
Selv om digitalisering og centralisering i interviewene mest bliver italesat i form af de udfordringer, de 
rejser for retssikkerheden, er der dog også en del af de interviewede, der fremhæver positive aspekter 
af udviklingen. I spørgeskemaet blev borgerrådgiverne bedt om at forholde sig til tre af disse potentia-
ler til at forbedre borgernes retssikkerhed: Styrket faglighed som følge af specialisering/centalisering, 
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større ensartethed i sagsbehandling og afgørelser ved centralisering og øget indsigt for borgerne via 
digitale løsninger. Se figur 12. 

 
Figur 12: I interviewene var der flere, der anførte, at centralisering og digitalisering på en række områder havde po-
tentialet til at forbedre borgerens retssikkerhed. Vi viser her tre af de områder, der blev nævnt, og vil gerne bede om 

din vurdering af, i hvor høj grad du har oplevet, at det har medvirket til at forbedre retssikkerheden. 

Selv om de fleste borgerrådgivere finder, at disse faktorer ikke i noget væsentligt omfang har styrket 
retssikkerheden, er der dog en del - fra lidt under til lidt over halvdelen, der finder, at de til en vis grad 
har haft en positiv effekt. Selv om øget indsigt for borgerne via digitale løsninger er den, der vurderes 
lavest blandt de tre faktorer, har den dog, som en af borgerrådgiverne bemærker, potentialet til at øge 
retssikkerheden for nogle: 

”Jeg tror, at læseadgang for borgerne i egen sag vil kunne højne retssikkerheden, idet de til enhver tid 
kan læse i deres egen sag og dermed afklare eventuelle misforståelser mv.” 

Men, som samme borgerrådgiver påpeger, så kan en faktor, der for nogle (og i nogle tilfælde) styrker 
retssikkerheden, for andre (og i andre tilfælde) bidrage til at svække den: 

”Specialisering/centralisering er godt i nogle tilfælde, men for den gruppe af borgere, der går på tværs 
af 2-3 forvaltninger, kan der være risiko for, at den helhedsorienterede indsats ikke påses. Dette kan for 
denne gruppe borgere forringe retssikkerheden.” 

11. Fremtiden 
I spørgeskemaundersøgelsen blev borgerrådgiverne bedt 
om at forholde sig til den fremtidige udvikling i borgernes 
retssikkerhed. Her tegnes et overvejende pessimistisk bil-
lede af fremtiden. Men i kommentarerne og i interviewun-
dersøgelsen kan også spores en forsigtig optimisme. Så 
længe man har borgerrådgivere og klageinstanser og hu-
sker at tage hensyn til det mindretal af forskellige borgere, 
der ikke kan følge med udviklingen, kan det ikke gå helt 
galt.  

Den forsigtige optimisme skyldes for nogle af deltagernes vedkommende deres tiltro til, at borgerråd-
giverne kan gøre en forskel: 

”Det er min oplevelse, at borgerrådgivere i høj grad er med til at højne retssikkerheden i en kommune. 
Desuden har de en stor rolle i, at en kommune overholder sin vejledningsforpligtelse over for borger-
ne.” (spk) 
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Figur 13: Hvis du ser 5 år frem i tiden, hvad er så din 
forventning til udviklingen i borgernes retssikkerhed? 
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”Borgerrådgiverne, gældsrådgivninger mv. er eksempler på, hvordan det offentlige og retshjælp mv. 
løbende arbejder på at forbedre retssikkerheden for borgerne.” (spk) 

”Borgerrådgivernes eksistensberettigelse er jo også netop at bidrage til en forbedring af retssikkerhe-
den, og en vis optimisme i forhold til mulighederne for netop at opnå en sådan forbedring er vel på sin 
plads. Det gælder i hvert fald for ens egen organisation, og det man selv har indflydelse på. Om ikke 
andet i form af et lønligt håb: ’Jeg forventer ingen forbedring i retssikkerheden, men jeg håber og vil 
gerne arbejde for en forbedring’”(spk). 

Men andre er mere forbeholdne og ser en række risici i den udvikling, der er i gang og på vej. 

En kilde til bekymring er, hvad nogle opfatter som en ligegyldighed over for retssikkerheden fra politisk 
side, undtagen når der er stor offentlig bevågenhed om enkeltsager: 

”[Politikerne er ikke interesserede] med mindre der er ekstremt fokus på noget. Alle er dybt interesse-
rede i at overholde fristerne for aktindsigt - det er tordnet igennem, at det skal man. Men i alle andre 
sammenhænge er man fuldstændig ligeglad med lovgivning eller grundlæggende ting i forvaltningslo-
ven, som har eksisteret siden 1985.” 

En anden kilde til bekymring er den øgede automatisering, som, ud over de fordele den kan have i 
forhold til hurtigere og endnu mere ensartet sagsbehandling, også risikerer at øge fremmedgørelsen 
mellem borger og forvaltning og yderligere udhule den helhedsorienterede vejledning: 

”Det kan betyde, at borgerne bliver endnu mere fremmedgjorte over for systemet. Og det kan betyde, 
at de medarbejdere, som i sidste ende fungerer som hjælpere også bliver automatiseret – dem, der 
egentlig burde være sagsbehandlere og yde rådgivning og vejledning, det der egentlig hedder socialt 
arbejde - det forsvinder. Vi instrumentaliserer mennesket og relationen – og det er ikke godt.” 

Også bevægelsen i retning af forsat specialisering og dermed øget fragmentering vil gøre det vanskeli-
gere at sikre det overblik og det helhedssyn, som er vigtigt for at sikre borgernes retssikkerhed: 

”Det bliver sværere og sværere for borgerne, men sørme også for sagsbehandlerne, at overskue den 
enkelte borgers sag. Man kan inden for ens eget område, men man kommer aldrig tilbage til det sam-
lede overblik, fordi man kommer længere og længere væk fra borgerne. Der kommer mere fokus på, at 
de kommer med én problematik.” 

En borgerrådgiver går så vidt som til at se et opgør med den helhedsorienterede vejledning, hvis den 
øgede kompleksitet og fragmentering gør den vanskeligere at praktisere, og hvis ressourcerne og 
kompetencerne ikke længere er til stede til at levere den: 

”Jeg tror også, at der bliver et opgør med den helhedsorienterede vejledning. Simpelthen at man siger, 
at det ikke længere er en service, vi vil yde. Det kunne man frygte. Hvordan er det, vi lige skal sikre, at vi 
lever op til den pligt?” 

En mulig konsekvens af en udhuling af den helhedsorienterede vejledning er, at hjælpen så at sige 
”privatiseres” og overlades til organisationer, sociale medier og civilsamfundet: 

”[Vejledningen flytter så] enten til de sociale medier eller til nogle medlemsorganisationer, som siger, 
at så må de påtage sig de opgaver, som ikke længere bliver løst i kommunen, og så er det mod et kon-
tingent, eller hvad det nu er, at de opfylder den opgave ud fra. Det vil være de ressourcestærke, og det 
vil være alle de gode hjerter, der stiller op alligevel, som fx gadejurister, så påtager vi os opgaven.” 

Hvis retssikkerheden i alle dens mange aspekter, og særligt den helhedsorienterede vejledning, skal 
sikres, er det en udbredt opfattelse blandt de interviewede, at det er centralt at holde fast i viljen til og 
muligheden for at gå i dialog med borgerne: At bevare en grad af faglighed, fleksibilitet og råderum for 
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medarbejderen, der gør dialog ikke bare mulig, men også meningsfuld, og gør det muligt at yde en 
solid helhedsorienteret indsats: 

”Jeg tror, at det allervigtigste, uanset hvad udviklingen så vil være, det er, at man bevarer viljen til at 
gå i dialog med borgerne. Og at der er nogen, der ligesom gør det. Så kan det godt være, at vi skal have 
et effektivt beslutningsapparat, der kan træffe afgørelser og melde dem ud. Men at man stadig kan 
sætte sig ned og have en dialog. Det, tror jeg, er det allervigtigste. Og så tror jeg, at det er rigtig vigtigt 
at huske på, at en forholdsvis stor del af borgerne egentlig ikke er særligt ressourcestærke. De ressour-
cestærke skal nok finde ud af at håndtere systemerne og reagere, når de skal - og på den rigtige måde. 
Så dem er jeg ikke så bekymret for i den her sammenhæng. Men der er faktisk en stor gruppe, som ikke 
er i stand til de her ting. Og det er dér, dialogen kommer ind. Den skal man på en eller anden måde 
have med i det her. Og jo mere man digitaliserer og effektiviserer, jo mere mener jeg også, at man bør 
sætte ressourcer af til at have den dialog.” 

En anden borgerrådgiver supplerer med dette argument: 

”Hvis vi skal kigge på fremtidsperspektivet, så tror jeg, at hvis vi nu stimulerer og kilder den der faglig-
hed og bruger lidt mindre tid på at administrere den der kø til kommunerne og bruger lidt mere tid på 
også at sige, hvordan gør vi det, der er rigtigt for den enkelte borger, så vi overholder det retssikker-
hedsniveau, vi gerne vil, så vi opfylder borgerens berettigede behov, så vi sparer os selv for de ressour-
cer, vi ellers bruger på at lade tingene ligge og cykle rundt, fordi vi kun gør det halvt. Så tror jeg, vi kan 
kompensere for rigtig meget for den store gruppe af borgere, der stadig har behovet for at blive hånd-
holdt.” 

I spørgeskemaundersøgelsen blev borgerrådgiverne bedt om at forholde sig til tre mulige udviklings-
scenarier, hentet fra interviewene: Mere automatisering på baggrund af objektive kriterier, yderligere 
centralisering, og yderligere reduktion i muligheden for ansigt-til-ansigt kontakt.  

 
Figur 14: Hvilken betydning vurderer du i øvrigt, at følgende fremtidige udviklingsscenarier kan have for borgernes retssikkerhed? 

Alle tre scenarier blev overvejende eller udelukkende set som noget, der potentielt kunne svække 
retssikkerheden. Borgerrådgiverne har også givet udtryk for, at både automatisering og centralisering 
har potentialet for på nogle områder at styrke retssikkerheden, bl.a. gennem større ensartethed i af-
gørelserne og stærkere faglige miljøer. Men disse potentielle fordele forekommer kun i begrænset 
omfang at være realiseret og overskygges i den samlede vurdering af de negative effekter, udviklingen 
har haft på retssikkerheden. Vurderingen af betydningen af reduceret mulighed for ansigt-til-ansigt 
kontakt er helt entydig. Som interviewene viser, vurderer mange af borgerrådgiverne, at ansigt-til-
ansigt kontakt kan være vigtig i forhold til dialog, inddragelse og oplevet retfærdighed, særligt i forhold 
til ressourcesvage borgere og/eller borgere i udsatte situationer. 
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11.1 Tiltag der kunne styrke retssikkerheden 
Når borgerrådgiverne i spørgeskemaundersøgelsen skal give deres bud på hvilke tiltag, de mener, kun-
ne bidrage til at forbedre retssikkerheden og den helhedsorienterede vejledning, så er det igen de 
samme temaer, der dukker op: Forenklet lovgivning, forbedrede kompetencer, flere ressourcer, mere 
fokus og mere og bedre dialog med borgerne. 

Flere borgerrådgivere mener, at enklere lovgivning i sig selv vil forbedre retssikkerheden, og det er 
derfor, som en borgerrådgiver anfører, vigtigt, at:  

”Staten er opmærksom på, hvad kompleksiteten i lovgivningen gør ved den reelle retssikkerhed”. 

Flere borgerrådgivere understreger også betydningen af at holde fast i ”håndværket og understøttelse 
af medarbejdernes kompetencer.” Der er, som en borgerrådgivere skriver: ”Behov for øget efterud-
dannelse hos frontpersonale og sagsbehandlere”. En anden borgerrådgiver uddyber dette: ”Der er 
behov for, at frontmedarbejdere undervises i vejledningspligten. Fx ud fra følgende spørgsmål: Hvad 
betyder det, at forvaltningen har vejledningspligt, og hvilket omfang bør vejledningen have?” 

Selv med den bedste vilje kan det imidlertid være svært at holde den retssikkerhedsmæssige fane højt 
og kompetencerne ved lige, hvis man er klemt på ressourcerne. Der er derfor brug for ”bedre arbejds-
forhold for sagsbehandlerne” eller slet og ret – som en anden borgerrådgiver skriver” PENGE! - sags-
behandlere har ofte alt for travlt!” 

Der skal generelt, mener borgerrådgiverne, mere fokus på retssikkerhedsprincipper og øget ledelses-
mæssig prioritering af retssikkerheden og den forvaltningsmæssige kvalitet. Det gælder også, når nye 
løsninger eller nye tiltag planlægges. 

Dialog og inddragelse bliver igen set som centrale redskaber til i praksis at øge retssikkerheden og bor-
gernes oplevelse af retfærdighed. Det er vigtigt: 
 
”Helt overordnet at afsætte tid til at lytte til borgerens egen forståelse af et problemkompleks for der-
med at sikre sig, at man har forstået, hvad der er sagens kerne(r) - ledsaget af støttespørgsmål under-
vejs. Først derefter kan man blive i stand til at henvise borgere de rette steder; evt. føre dem derhen 
med en slags henvisninger - gerne skrevet ned i et sprog som borgeren forstår.” 
 
Endelig kunne man styrke retssikkerheden fremover ved, som en borgerrådgiver foreslår, at ansætte 
flere borgerrådgivere:  
 
”Man bør gøre det obligatorisk for kommuner at have en borgerrådgiver og dermed en lokal ombuds-
mandsfunktion.” 

11.2 Behov for mere viden – og for at spørge borgerne 
Denne undersøgelse bygger på det særlige perspektiv, som borgerrådgiverne har i kraft af dels deres 
konkrete og somme tider dybe inddragelse i specifikke borgersager, dels i kraft af deres tværgående 
arbejde med at hjælpe forvaltningerne med at forbedre retssikkerheden. Men der er, som en borger-
rådgiver påpeger, stadig mange spørgsmål, der er ubesvarede, og sidst, men ikke mindst, så ville det 
måske også være på sin plads at spørge dem, det hele drejer sig om: 

”Det er meget relevant at spørge borgerrådgivere, men bliver borgerne spurgt?” 
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Bilag 1: Kommuner der på undersøgelsestidspunktet havde en borger-
rådgiver 
 

Albertslund 
Deler borgerrådgiver 

Glostrup 

Esbjerg  

Faxe  

Fredericia  

Gladsaxe  

Gribskov  

Haderslev  

Helsingør  

Hillerød  

Holbæk  

Hvidovre  

Høje Taastrup  

Kolding  

København  

Lejre  

Mariagerfjord  

Odsherred  

Rebild  

Roskilde  

Silkeborg  

Slagelse  

Sorø  

Sønderborg  

Varde   

Ålborg  

Randers 

Deler tre borgerrådgivere 

Skanderborg 

Norddjurs 

Favrskov 

Horsens 

 


