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Du kan her se nogle få eksempler fra både den ene og den anden 
ende af tallene fra årsrapporten. Hvis du vil læse årsrapporten i sin 
fulde ordlyd, kan du finde den på: www.klagenaevnet.dk

Kommune Antal 
klagesager

Realitets-
behandlede Omgjorte

Sønderborg Kommune 27 26 7

København Kommune 20 10 6

Aarhus Kommune 19 10 2

Vordingborg Kommune 12 6 1

Ballerup Kommune 1 0 0

Fredericia Kommune 1 1 0

Holstebro Kommune 1 1 0

Lemvig Kommune 1 1 0

Hurtigere 
sagsbeHandlingstid
Som det fremgår af nedenstående skema er ti-
den for sagsbehandlingen i Klagenævnet er 
blevet kortere. Nævnet angiver, at det skyldes 
færre modtagne sager, optimering af sagsgan-
gen og en digitalisering af sagsbehandlingen i 
sekretariatet.

Sagsbehandlingstid 
i Klagenævnet

2011 2012

Modtagne klagesager
4,8 

måneder
3,3 

måneder

Realitetsbehandlede 
klagesager

5,4 
måneder

3,9 
måneder
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Sønderborg Kommune har åbenbart haft rigtigt ”gode ben” i 2012, når det gæl-
der at samle på klagesager på området for specialundervisning. Antallet af klager 
svarer til 5,8 % af det samlede antal klager i landets 98 kommuner. Det er tredje 
år i træk, at Sønderborg indtager den plads på listen.

Klagenævnet for Specialundervisning 

modtog i 2012 i alt 459 klager. Af disse 

klager blev 320 klager realitetsbehandle-

de. Begrebet en realitetsbehandlet sag be-

tyder, at klagenævnet enten ændrer eller 

opretholder kommunens afgørelse eller 

hjemviser kommunens afgørelse til ny be-

handling i kommunen. Klagerne er på om-

råderne specialundervisning i folkeskolen, 

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, 

specialundervisning for voksne og førsko-

leklagesager.

Sønderborg står for 27 klager ud af de 

samlede 459 klager. Af disse blev 16 klager 

realitetsbehandlet. I 7 af sagerne fik borge-

ren medhold i klagen over Sønderborg Kom-

munes afgørelse eller sagsbehandling. Det 

svarer til 43,75 % af sagerne. På landsplan er 

tallene hvor borgerne får medhold, og kom-

munen må ændre sin afgørelse, 34,73 %.

Til sammenligning har Københavns 

Kommune haft 20 klagesager i 2012. Det 

på trods af, at Københavns Kommune om-

fatter 558.000 indbyggere, og dermed et 

langt større antal sager, hvor det kan gå 

galt, mens der i Sønderborg Kommune er 

godt 27.000 indbyggere. 

sønderborg 
i den gule førertrøje 
med klagesager


