
 
   

 
Bilag 1. Faktaark til Socialudvalgets drøftelse af danmarkskortet over 

omgørelsesprocenter på socialområdet for 2021 

 
Socialudvalget bad i forbindelse med godkendelse af en sag om dan-
markskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet den 14. no-
vember 2018 om et faktaark med tallene fra de andre 6- byer, link til dan-
markskortene og en beskrivelse af udfaldet af de hjemviste sager. Disse 
oplysninger skulle vedlægges sagen fremover. I nedenstående faktaark 
indgår data fra danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialom-
rådet for 2021. 
 
Udfald af klager over 6-byer afgørelser på socialområdet i Ankestyrel-
sen 
 
Nedenstående tabel viser udfaldet af klager over 6-byernes afgørelser på 
socialområdet i Ankestyrelsen.  
 

 
Kommune 

Socialområdet –  
generelt 

(omgørelsesprocenten) 

Handicapområdet - Børn 
(omgørelsesprocenten) 

Handicapområde - 
Voksne 

(omgørelsesprocenten) 

Aarhus 

28 pct. 
(Heraf 21 pct. hjemviste 

og 7 pct. ændrede) 

28 pct. 
(Heraf 17 pct. hjemviste 

og 11 pct. ændrede) 

18 pct. 
(Heraf 16 pct. hjemviste 

og 2 pct. ændrede) 

Aalborg 

33 pct. 
(Heraf 28 pct. hjemviste 

og 6 pct. ændrede) 

44 pct. 
(Heraf 36 pct. hjemviste 

og 8 pct. ændrede) 

21 pct. 
(Heraf 21 pct. hjemviste 

og 0 pct. ændrede) 

Esbjerg 

30 pct. 
(Heraf 21 pct. hjemviste 

og 9 pct. ændrede) 

36 pct. 
(Heraf 15 pct. hjemviste 

og 21 pct. ændrede) 

22 pct. 
(Heraf 22 pct. hjemviste 

og 0 pct. ændrede) 

Odense 

33 pct. 
(Heraf 26 pct. hjemviste 

og 7 pct. ændrede) 

53 pct. 
(Heraf 38 pct. hjemviste 

og 15 pct. ændrede) 

20 pct. 
(Heraf 16 pct. hjemviste 

og 4 pct. ændrede) 

Randers 

32 pct. 
(Heraf 25 pct. hjemviste 

og 8 pct. ændrede) 

32 pct. 
(Heraf 29 pct. hjemviste 

og 3 pct. ændrede) 

22 pct. 
(Heraf 22 pct. hjemviste 

og 0 pct. ændrede) 
 

København 
25 % 

(Heraf 20 pct. hjemviste 
og 5 pct. ændrede) 

23 % 
(Heraf 18 pct. hjemviste 

og 5 pct. ændrede) 

28 % 
(Heraf 25 pct. hjemviste 

og 3 pct. ændrede) 

Danmark  
i alt 

32 pct. 
(Heraf 24 pct. hjemviste 

og 8 pct. ændrede) 

36 pct. 
(Heraf 25 pct. hjemviste 

og 11 pct. ændrede) 

34 pct. 
(Heraf 29 pct. hjemviste 

og 5 pct. ændrede) 
 
*) Data er fra danmarkskortet for 2021, jf. Social- og Ældreministeriets hjemmeside. 
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Udfald af de hjemviste sager 

Socialforvaltningen har ikke en opgørelse over, hvad der sker med de 

hjemviste sager fra Ankestyrelsen. Det vil kræve, at det i hver enkelt sag 

registreres i sagssystemet, hvilken nye afgørelse der træffes i de hjemvi-

ste sager. Det vil forudsætte, at forvaltningen manuelt gennemgår hver 

enkelt hjemviste klage, hvilket vil være en meget ressourcekrævende op-

gave.     
 
Link til Danmarkskortet for 2021:  
Link til Danmarkskort for socialområdet generelt:  
Omgørelsesprocenter på socialområdet i 2021 (sm.dk) 
 
Link til Danmarkskort for børnehandicapområdet:  
Omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet i 2021 (sm.dk) 
 
Link til Danmarkskort for voksenhandicapområdet  

Omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet i 2021 (sm.dk) 

 
 

 

 

https://sm.dk/danmarkskort/2022/jun/omgoerelsesprocenter-paa-socialomraadet-i-2021
https://sm.dk/danmarkskort/2022/jun/omgoerelsesprocenter-paa-boernehandicapomraadet-i-2021
https://sm.dk/danmarkskort/2022/jun/omgoerelsesprocenter-paa-voksenhandicapomraadet-i-2021

