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Orientering om arbejdet med udvikling af nye danmarkskort
Fælles orientering fra Social- og Indenrigsministeriet og KL
Social- og Indenrigsministeriet offentliggør hvert år kommunefordelte danmarkskort
over omgørelsesprocenter i Ankestyrelsens klagesager vedr. serviceloven. Med økonomiaftalen for 2020 blev det aftalt at igangsætte et arbejde med at tilvejebringe et forbedret datagrundlag, som fremadrettet skal sikre mere nuancerede danmarkskort og
mere viden om kvaliteten af kommunernes sagsbehandling.
En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Ankestyrelsen, Social- og Indenrigsministeriet og KL har påbegyndt dette arbejde, som skal resultere i en ensartet opgørelse af
det samlede antal afgørelser i kommunerne inden for servicelovens område. Det vil
sikre et mere retvisende nøgletal for kvaliteten af kommunernes sagsbehandling ved at
sammenholde afgørelser i kommunen inden for servicelovens område med antallet af
afgørelser i kommunerne, som omgøres af Ankestyrelsen. I modsætning til i dag, hvor
danmarkskortene kun viser, hvor mange klagesager der omgøres i Ankestyrelsen, set i
forhold til det antal sager, der er påklaget. Social- og Indenrigsministeriet og KL er
enige om, at det samlet set vil give et mere nuanceret billede af kvaliteten af kommunernes sagsbehandling.
Arbejdet er indledt med et pilotprojekt i Ankestyrelsen, som bl.a. skal definere, hvornår der er tale om en afgørelse, indeholde en afdækning af nuværende registreringspraksis i kommunerne, samt efterfølgende dialog og undervisning mhp. at sikre ensartet forståelse på tværs af kommuner. Ankestyrelsen vil i samarbejde med KL invitere
en række kommuner til at bidrage til projektet.
Det er vurderingen, at det nye datagrundlag tidligst vil kunne indgå i danmarkskortene i 2023.
For at imødekomme udfordringerne med danmarkskortene indtil der foreligger et
bedre datagrundlag, er der aftalt en midlertidig løsning, som bl.a. betyder, at kommunerne forud for offentliggørelsen i år har haft mulighed for at indsende kommentarer
til deres omgørelsesprocenter. Kommentarerne vil indgå i danmarkskortene. Desuden
suppleres der med tilgængelige opgørelser fra Danmarks Statistik over antallet af borgere i kommunen, der har modtaget en ydelse, som indgår i danmarkskortene.

