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Brandkadetterne i Lolland-Falster
Brandvæsen er et tilbud for 10-18-årige
med udfordringer.

18/01225
Er det i orden, at kommunen stopper kontanthjælpen, fordi man får udbetalt en godtgørelse
for svie og smerte efter en arbejdsulykke? Det ﬁk
en kontanthjælpsmodtager ikke svar på i første omgang, da han klagede til Ankestyrelsen over kommunens afgørelse. Manden havde nemlig klaget for
sent, og Ankestyrelsen afviste at behandle sagen.
Hvis man selv har penge at leve for, kan man normalt
ikke få kontanthjælp. Det gælder dog ikke godtgørelse for svie og smerte efter en arbejdsskade. Ombudsmanden sendte derfor klagen videre til Ankestyrelsen, så manden kunne få svar på, om afgørelsen var forkert. I så fald kunne det være grund til at
se bort fra, at klagefristen var overskredet.
Ankestyrelsen vurderede nu, at kommunens afgørelse led af en åbenbar fejl. Afgørelsen blev derfor
ændret, så godtgørelsen ikke længere indgik i opgørelsen af, om kontanthjælpen skulle stoppes.
I 2018 behandlede ombudsmanden tæt ved
100 klager over afgørelser om sociale pengeydelser og videresendte omkring en fjerdedel
af dem til uddybende besvarelse hos myndighederne. En række sager, som ombudsmanden
oversender til myndighedernes uddybende
besvarelse, ender med et andet resultat.

18/03865
En 14-årig dreng, der var anbragt uden for
hjemmet, ringede til ombudsmanden og fortalte,
at han gerne ville have lov til at overnatte hos sin farmor, når han besøgte hende. Den medarbejder hos
ombudsmanden, som drengen talte med, ringede til
kommunen og videregav drengens ønske. Drengen
skrev efterfølgende til ombudsmanden, at han var
utilfreds med ﬂere ting, bl.a. at kommunen ikke anså
ham for at være gammel nok til selv at styre samvær.
Ombudsmanden sendte drengens klagepunkter
videre til kommunen og vejledte ham om, at han
kunne vende tilbage, hvis han ikke ﬁk svar fra kommunen eller var utilfreds med svaret.
Når børn henvender sig til Ombudsmandens
Børnekontor, er det særlig vigtigt, at de bliver
sendt videre i den rigtige retning. Ofte er det
kommunen, der skal på banen.

18/00852
Hvornår bortfalder en opholdstilladelse,
hvis man rejser ud af Danmark? En borger stillede
ombudsmanden en række spørgsmål til fortolkningen af en bestemmelse i udlændingeloven.
Ombudsmanden svarede, at det falder uden for
hans opgaver at komme med generelle juridiske
udtalelser, som ikke har sammenhæng med hans
behandling af en klage over et bestemt forhold i den
oﬀentlige forvaltning. Borgeren havde mulighed for
at kontakte ham igen, hvis henvendelsen drejede
sig om en konkret sag.
Ombudsmandens kerneopgave er at sikre, at
myndighederne behandler borgerne efter gældende ret. Det gør han typisk ved at se på konkrete afgørelser, som borgerne har modtaget.

