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En klage er ikke et negativt indspark, der skal bortforklares. En klage er en chance for at gøre 

noget endnu bedre. Klager er dermed en oplagt mulighed for at få nye øjne på den 

pågældende situation.  

 

Det foreslås, at der i Aarhus kommune etableres en “klagebank” for hver af 

magistratsafdelingerne i kommunen. Det skal være direktørens opgave at være den samlede 

klageinstans for sit område. Ligesom det gør sig gældende i virksomheder, er direktørerne i 

magistratsafdelingerne også nødt til at forholde sig til de samlede klager, der kommer ind, så 

der evt. kan afsløres en tendens..  

 

Det er ikke optimalt, at det skal være en ekstra instans som håndterer klagerne.  

 

Det er vigtigt, at det er direktøren for området som holder hånd i hanke med, at alt foregår 

tilfredsstillende i hendes eller hans afdeling, så denne kan føre tilsyn og sætte en 

minimumsstandard . På denne måde undgår kommunen også, at sager som fx Kongsgården 

og Borgercenter Nord pludselig kræver store økonomiske udgifter. Samtidig vil det vise 

borgerne, at vi i kommunen lytter til deres kritik og altid forsøger at forbedre forholdene for 

kommunens borgere med det samme. Direktørerne får dermed mulighed for at sikre, at der 

bliver taget hånd om klage punkterne i den spæde start - og dermed med færre økonomiske 

udgifter.  

 

Direktøren skal på hvert udvalgsmøde gennemgang evt. ny indkomne klager - herudover en 

liste over samtlige klager siden sidst, samt gennemgå tilsyn og handleplan på de beklagede 

områder. Dermed vil udvalget være inddragende og oplyst i processen og der henlægges ikke 

en sag, uden den har været behandlet.  

 

Det gavner ikke borgernes retssikkerheden at sende klagen ubehandlet retur til nærmeste 

leder, som dermed skal behandle klager over sig selv. Da der ikke er en forvaltningsret 

endnu, udsættes borgerne for en unødig og skæv magtfordeling, hvor borgerne informeres 

om, at de blot kan klage, da klagen alligevel lander på lederens eget bord. Borgeren kan evt. 

komme til at konkludere, at tilsynspligten fra kommunens ledelse ikke opretholdes.   

 

Direktøren skal for hver enkelt magistratsafdeling hvert år aflægge en rapport for byrådet 

indeholdende antallet af klager, klagerne deles op i kategorier som fx omsorgssvigt, 

manglende aktiviteter,  manglende handleplaner, madplaner, ferieplaner, elevplaner, 

manglende støtte osv. i den pågældende direktørs magistratsafdeling. Behandlingstiden af de 

indsendte klager, samt hvilke tilsyn og handleplaner klagerne har udmøntet skal ligeledes 

oplyses til byrådet som et orienteringspunkt.  

Rapporterne skal være mulige at sammenligne fra år til år, så det med nemhed kan belyses, 

hvilken udvikling magistratsafdelingen befinder sig i, når det handler om borgernes 
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tilfredshed. Dette skal foreligge i maj og vil give overblik til politikerne op mod deres 

budgetforslag og til fordelingen af midler til budgetforhandlingerne.  

 

 

 

 


