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Dyrlæge Kim Rasmussen
på kontrolbesøg på slagteri
i Holeby

17/05835
Ombudsmanden meddelte en arrest, at han
inden for en given periode ville komme på tilsynsbesøg i arresten. Arresten ﬁk dog ikke at vide, præcis
hvilken dato besøget ville ﬁnde sted. Programmet
kunne derfor ikke blive lagt fast før på besøgsdagen,
og det var ikke muligt på forhånd at planlægge samtaler med de indsatte.
Under besøget gik besøgsholdet rundt på etagerne
i arresten og opfordrede de indsatte til at deltage
i samtaler. Det var der ni indsatte ud af 16, som
sagde ja til. Besøgsholdet ﬁk via samtalerne med
de indsatte et indtryk af forholdene i arresten set
gennem deres øjne.
Ombudsmanden varsler de ﬂeste tilsynsbesøg i
f.eks. kriminalforsorgens institutioner. Det sker,
for at besøgsholdet kan forberede besøget
bedst muligt og bl.a. sikre sig, at institutionens
ledelse er til stede under besøget. I nogle tilfælde er tilsynsbesøg dog uvarslede eller – som i
dette tilfælde – delvist varslede.

18/03523
Dårlig vedligeholdelse, skimmelsvamp,
manglende brandsikring og uretfærdig huslejeopkrævning: Det var nogle af de ting, som en mand
skrev om til ombudsmanden. Manden klagede
konkret over sit boligselskab og boligselskabets
vicevært og advokat.
Ombudsmanden behandler klager over den oﬀentlige forvaltning, dvs. oﬀentlige myndigheder. Han
svarede derfor manden, at han ikke kunne gøre
noget ved klagen over boligselskabet, viceværten
og advokaten.
Ombudsmanden kan som udgangspunkt ikke
behandle klager over privatpersoner og private
selskaber og foreninger.

18/01902
Det kommunale jobcenter ville ikke længere
samarbejde med partsrepræsentanten for en syg,
gigtplaget borger. Efter længere tids uenighed om
borgerens ret til førtidspension skrev jobcenteret til
partsrepræsentanten, at hendes fremgangsmåde
og manglende samarbejdsevner gjorde hende
”ganske uegnet til at varetage en parts interesser”.
Ifølge jobcenteret havde partsrepræsentanten
både gjort denne sag og tidligere sager unødigt
komplicerede.
I brevet til ombudsmanden fremhævede partsrepræsentanten, at hun ellers fungerede ﬁnt som
partsrepræsentant i sager hos andre kommuner.
Hun mente, at lederen af jobcenteret nu forhindrede
hende i at hjælpe alvorligt syge borgere.
Det er borgmesteren, der har den øverste daglige
ledelse af den kommunale forvaltning. Ombudsmanden sendte derfor partsrepræsentantens klage
videre til kommunen, så borgmesteren i første omgang kunne tage stilling til klagen over jobcenterets
beslutning.
Klager over en kommunes sagsbehandling skal
ofte indbringes for borgmesteren, før ombudsmanden kan tage stilling i sagen. Det gælder
f.eks. klager over manglende svar på henvendelser, over kommunens sagsbehandlingstid
og over medarbejdere i kommunen.

