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Det kan være uoverskueligt for en foræl-

der til en ung med særlige behov, der i 

forvejen har nok af problemer at skulle 

bokse med, at skulle overveje at klage 

over en urimelig kommunal afgørelse. Der 

er imidlertid hjælp at hente, og vejen er 

ikke nødvendigvis besværlig og uoversku-

elig.

Landsforening Ligeværd har bisiddere i 

lokalafdelingerne over hele landet. Det er 

erfarne kræfter, som kan hjælpe ikke 

mindst i den indledende fase med at få 

overblik, ro på tankerne og frustrationerne 

og formulere en 

præcis klage, 

men det kan 

også være som 

bisiddere under 

møder, hvis det 

siden skulle bli-

ve aktuelt.

at klage er ingen sag… 
men en sag kan det hurtigt blive
En klage over en kommunal afgørelse vedrørende Særligt Tilrettelagt Ung-
domsuddannelse eller specialundervisning for voksne skal sendes direkte til 
Klagenævnet. En klage over specialundervisning på førskole- og folkeskole-
området skal lige en ”omvej” omkring kommunen først.

Klagegangen

En klage over en afgørelse om Særligt Til-

rettelagt Ungdomsuddannelse sendes di-

rekte til Klagenævnet, som derefter sen-

der den til høring i kommunen. Kommu-

nen bliver bedt om en udtalelse og alle sa-

gens dokumenter. Når alle relevante doku-

menter og oplysninger er fremkommet, 

sender Klagenævnet sagen videre til den 

unge og forældrene, som får mulighed for 

at kommentere kommunens udlægning 

af sagen. Det er en såkaldt partshøring.

Når høringerne af kommunen og den 

unge og forældrene er gennemført, vurde-

rer en faglig konsulent og en jurist sagens 

indhold og udarbejder en indstilling til af-

gørelse til Klagenævnet. Klagenævnet be-

handler herefter sagen til endelig afgørelse 

på et efterfølgende møde.

For klager på området for specialun-

dervisning for voksne er klagegangen til-

svarende. På førskole- og folkeskoleområ-

det er klagegangen en anelse anderledes. 

Klagen skal sendes til kommunen, som 

herefter har fire uger til at genvurdere sin 

afgørelse. Hvis kommunen fastholder sin 

afgørelse, skal kommunen sende klagen 

og tilhørende dokumenter til Klagenæv-

net. Herefter er proceduren den samme 

som ved klager over STU med partshø-

ring, faglig og juridisk vurdering og indstil-

ling og efterfølgende afgørelse i Klage-

nævnet.

I alle tilfælde skal nævnet sende afgø-

relsen til klageren senest tre hverdage efter 

at afgørelsen er truffet.

Nytter det noget

En ting er at kunne klage, noget andet om 

det reelt fører til noget. Kan det svare sig? 

Det må man svare ja til. Borgere skal ikke 

undlade at klage grundet en følelse af af-

magt. Det er ikke umuligt at trænge gen-

nem lydmuren.

faktaboks:
2012: Afgørelser i 31 sager vedrørende afslag på Særligt Tilrettelagt Ungdoms-
uddannelse:
•	 18 sager – kommunens afgørelse omgjort
•	 10 sager – kommunens afgørelse opretholdt
•	 3 sager – hjemvist til fornyet behandling i kommunen
•	 2012: Afgørelser i 60 sager vedrørende indhold i tilbud om Særligt Tilrettelagt 

Ungdomsuddannelse:
•	 23 sager – kommunens afgørelse omgjort
•	 36 sager – kommunens afgørelse opretholdt
•	 1 sag – hjemvist til fornyet behandling i kommunen
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at klage er ingen sag… 
men en sag kan det hurtigt blive

I 2012 afsluttede Klagenævnet 130 kla-

ger på området for STU.

I mere end 2/3 af klagesagerne, vedrø-

rende afslag på tilbud om STU, er kommu-

nens afgørelse blevet omgjort af nævnet 

eller hjemvist til fornyet behandling. I 40 % 

af sagerne om indholdet i kommunens STU 

tilbud er kommunes afgørelse enten blevet 

omgjort eller hjemsendt til fornyet behand-

ling. (Se bokse)

Har I brug for hjælp til at overskue si-

tuationen, få sat ord på frustrationerne og 

få formuleret en eventuel klage, kan I hen-

vende jer til den nærmest beliggende afde-

ling af Landsforeningen Ligeværd. 

I kan finde afdelingerne via Ligeværds 

hjemmeside www.ligevaerd.dk - alter-

nativt kan I kontakte Ligeværds sekretariat 

via mail ligevaerd@ligevaerd.dk eller te-

lefon 8620 8570 

faktaboks:
2012: Afsluttede sager vedrørende 
Særligt tilrettelagt ungdomsuddan-
nelse:
•	 73 sager om utilfredshed med 

kommunens tilbud om STU
•	 45 sager om afslag på tilbud om 

STU
•	 12 sager er afvist, primært fordi 

de lå udenfor nævnets kompe-
tenceområde

VIgtIgt NYt:

Klar forbedring 
for unge på STU
Klokken fem minutter over deadline modtog Li-
geværd beskæftigelsesministerens svar på en 
henvendelse. Svaret er et positivt et af slagsen. 
Fremover vil unge på STU blive fritaget for sam-
taler i Jobcentret, og de kan modtage aktivitets-
tillæg.

ministerens svar på Ligeværds henvendelse:

”Først og fremmest vil jeg sige, at jeg 

er glad for, at det er lykkedes at få en 

bred politisk aftale om en reform af 

kontanthjælpssystemet, der har et 

klart uddannelsesfokus for unge, og 

som sikrer, at unge, der deltager i 

STU, nu bliver fritaget for formuereg-

lerne i kontanthjælpssystemet.

Med reformen afskaffes kontant-

hjælpen for unge under 30 år uden 

uddannelse, og i stedet indføres en ny 

ydelse, uddannelseshjælp, på niveau 

med SU. De unge, der ikke umiddel-

bart kan gå i gang med en ordinær 

uddannelse, de såkaldte aktivitetspa-

rate, vil kunne få et aktivitetstillæg, så 

de får samme ydelse som i dag. Og de 

skal ikke stå til rådighed for job, men 

alene stå til rådighed for uddannelse. 

Fremover vil uddannelseshjæIpsmod-

tagere, der deltager i STU, blive visite-

ret som aktivitetsparate med dertil 

hørende aktivitetstillæg.

Jeg er enig i, at unge mennesker, 

der deltager i STU, ikke har behov for 

at møde til opfølgningssamtaler i 

jobcentret hver anden måned. Jeg vil 

i forbindelse med udmøntning af reg-

lerne i bekendtgørelse m.v. sikre, at 

jobcentrene fremover får mulighed 

for at fritage unge, der deltager i STU, 

for samtaler.

Endelig kan jeg oplyse, at der sid-

ste april blev indført regler om at kon-

tanthjælpsmodtagere har ret til fem 

ugers ferie. Et af formålene med de 

nye regler er at give kontanthjælps-

modtagere bedre mulighed for at 

holde ferie sammen med deres fami-

lie. Feriereglerne vil fremover også 

gælde for uddannelseshjælpsmodta-

gere.”

Således ordene fra beskæftigelsesmi-

nister Mette Frederiksen. Det er en 

forbedring af forholdene for unge på 

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddan-

nelse. Det vil være til stor lettelse og 

glæde for de unge og deres foræl-

dre.
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