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Dette dokument indeholder både information og formularfelter. For at læse informationen brug pil ned fra et
formularfelt.

Klageskema til Borgerrådgiveren
Hvis du vil klage, opfordrer vi dig til at bruge Borgerrådgiverens digitale klageblanket eller til
at printe og udfylde skemaet her og indlevere det Borgerrådgiveren. På den måde kan vi
hurtigere komme i gang med at se på din sag.
Du kan printe, udfylde og indsende skemaet eller aflevere det på adressen:
Borgerrådgiveren
Vester Voldgade 2A
1552 København V
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe på telefon 33 66 14 00.
Felter markeret med * skal udfyldes. Vi skal bruge oplysningerne for at behandle din klage. Er
felterne ikke udfyldt, kan det føre til, at din klage henlægges uden videre.

*Personoplysninger
*Navn:
Selv om du klager for en anden, skal du skrive dit eget navn.

*CPR-nr.:
*Dato:
*Adresse:
*By og postnummer:
Telefonnummer:
Telefonnummer anvendes af Borgerrådgiveren i forbindelse med eventuelle spørgsmål vedrørende sagen.

*Klager du på vegne af dig selv?
__ Ja
__ Nej
Hvis du klager for en anden, skal du have en fuldmagt fra ham eller hende. Du er velkommen til at sende
klageskemaet med det samme, men i nogle tilfælde kan vi først behandle klagen, når vi modtager en underskrevet
fuldmagt. Hent fuldmagtsblanket
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*Hvilken forvaltning/forvaltninger i Københavns Kommune ønsker du at klage over?
__
__
__
__
__
__
__

Økonomiforvaltningen
Børne- og Ungdomsforvaltningen
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Socialforvaltningen
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

*Hvilket center/ hvilken enhed i forvaltningen ønsker du at klage over?
F.eks. Jobcenter København – Arbejdsmarkedscentret; Borgercenter Handicap eller Københavns Borgerservice.
Det er muligt at angive flere.

Borgerrådgiveren kan bl.a. behandle klager over Københavns Kommunens forvaltninger, herunder institutioner,
virksomheder og tjenestesteder.

*Har du klaget til forvaltningen eller andre over denne klages indhold?
__ Ja
Hvis ja, til hvem:

Hvornår (dato):

Hvis du har fået svar på din klage, bedes du vedlægge/vedhæfte en kopi af svaret.

__ Nej
Udgangspunktet er, at dialogen mellem dig og forvaltningen skal være udtømt, før du klager til Borgerrådgiveren. Det
betyder, at Borgerrådgiveren ikke kan tage stilling til din klage, før forvaltningen har haft mulighed for at svare på
den. Derfor skal du i første omgang henvende dig der, hvor din sag behandles, for at få problemet løst eller for at
klage. Du kan eventuelt anvende dette skema som udgangspunkt for din klage til forvaltningen.

*Hvad klager du over?
__
__
__
__

Sagsbehandling (ventetiden, manglende svar eller andet)
Personalets adfærd
Udførelsen af praktiske opgaver (f.eks. undervisning, hjemmehjælp og gaderenholdelse)
Diskrimination

Borgerrådgiveren kan ikke behandle klager mv. over
•
kommunens afgørelser (f.eks. afslag på en ydelse eller et pålagt gebyr)
•
de politiske beslutninger (f.eks. om serviceniveauet i kommunen)
•
ansættelsesforhold i kommunen
•
forhold, som andre klageinstanser tager sig af (f.eks. lovfæstede klageinstanser, det kommunale tilsyn,
Folketingets Ombudsmand eller domstolene).
Borgerrådgiveren behandler normalt heller ikke klager, hvis der er gået mere end 1 år efter, at forholdet er begået.
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*Din beskrivelse af klagen
Hvis du har mulighed for det, er det en god idé at skrive, hvornår det, du ønsker at klage over, er sket – gerne med
angivelse af datoer.

Du er velkommen til at skrive videre på et selvstændigt ark.

Hvad vil du gerne opnå med din klage?
F.eks. at der bliver truffet en afgørelse i din sag, eller at kommunen beklager.

Bilag
Det er en god idé at vedlægge relevante bilag.
OBS: Angiv navn og adresse på vedlagte/vedhæftede dokumenter.
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Borgerrådgiveren
Vester Voldgade 2A
1552 København V
Telefon: 33 66 14 00
e-mail: borgerraadgiveren@kk.dk
Borgerrådgiveren har åbent for personlig henvendelse mandag til fredag fra kl. 10-15 og kan
kontaktes telefonisk mandag, tirsdag, torsdag og fredag i samme tidsrum.
Du kan skrive sikkert til os via Digital Post.
Link: Skriv sikkert til Borgerrådgiveren (hav dit NemID klar)

BORGERRÅDGIVEREN
VESTER VOLDGADE 2A
1552 KØBENHAVN V

TLF. 33 66 14 00
E-MAIL: BORGERRAADGIVEREN@KK.DK
WWW.KK.DK/BORGERRAADGIVEREN

