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Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 

Sendt med e-mail 

 

 

 

Iværksættelse af tilsyn i klagesag vedrørende Jane Pihlmann 

Jensen xxxxxxxxxx 
 

Ovennævnte borger har den 18. december 2018 henvendt sig til 

Borgerrådgiveren for at fastholde sin klage over Beskæftigelses- og 

Integrationsforvaltningens indkaldelse af hende til en 

lægeundersøgelse, uden at hun har givet samtykke til dette. 

 

Borgerrådgiveren anmodede på baggrund af borgers henvendelse 

forvaltningen om bemærkninger til borgers henvendelse. 

 

Borgerrådgiveren modtog ved brev af 7. februar Beskæftigelses- og 

Integrationsforvaltningens bemærkninger til borgers henvendelse. Af 

dette brev fremgik det, at den af borger underskrevne 

samtykkeerklæring alene vedrører indhentning og udveksling af 

oplysninger og ikke henvisning til helbredsmæssige udredninger, som 

er frivillige for borgere at deltage i. Det fremgik videre, at borgeren altid 

har mulighed for at afslå at deltage i en helbredsmæssig udredning, og 

at konsekvensen af dette kan være at der træffes afgørelse på det 

foreliggende grundlag. 

 

Da det var uklart hvad ovennævnte oplysninger har af betydning i den 

konkrete borgersag, bad Borgerrådgiveren telefonisk forvaltningen om 

en supplerende udtalelse. 

 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen besvarede 

Borgerrådgiverens anmodning ved brev af 1. marts 2018. 

 

Da heller ikke dette svar fra forvaltningen sås at indeholde en vurdering 

af hvorvidt det passerede ligger inden for de beskrevne rammer, 

anmodede jeg ved e-mail af 19. marts 2018 forvaltningen om endnu et 

uddybende svar. 

 

Borgerrådgiveren modtog ved brev af 27. marts 2018 med bilag 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens uddybende svar. Af dette 

svar fremgår det, at borger ikke skal give sit skriftlige samtykke til at 

Klinisk Funktion kan henvise en borger til at deltage i en undersøgelse, 

at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens Centralforvaltning 

finder at det passerede hændelsesforløb er udtryk for korrekt 

sagsbehandling, og at gældende regler for sagsbehandling 
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er overholdt. 

Borgerrådgiveren har besluttet at iværksætte en undersøgelse af sagen. 

Jeg beder derfor Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om en 

udtalelse. 

 
Jeg beder om at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 

forholder sig til den information og vejledning borger har modtaget i 

forbindelse  med  henvisning  til  undersøgelse  i  Klinisk  Funktion, 
herunder  om  det  har  stået  klart  for  borger,  at  det  var  frivilligt at 

 deltage i undersøgelsen. 

 

Undersøgelsen beskæftiger sig ikke som sådan om samtykkets 

rækkevidde, eller om borgers ret til ikke at deltage i undersøgelsen, men 

alene om der er givet information og vejledning, således at det har stået 

borger klart, at det er frivilligt at deltage i undersøgelsen. 

 

Forvaltningens udtalelse skal sendes til Borgerrådgiveren inden tre uger 

fra dags dato. Hvis forvaltningen ikke kan overholde fristen, skal 

forvaltningen orientere Borgerrådgiveren om baggrunden for 

forsinkelsen og oplyse, hvornår forvaltningen forventer at kunne svare, 

jf. vedtægt for Borgerrådgiveren, § 15. 

 

Borgerrådgiveren overlader det til Beskæftigelses- og 

Integrationsforvaltningen at vurdere, om rehabiliteringsteamet også 

skal udtale sig i sagen. 

 

Jeg beder desuden om at låne sagens akter eller en kopi heraf. 

Udtalelserne vil eventuelt blive sendt i partshøring. 

Ved henvendelse om sagen til Borgerrådgiveren bedes der henvises til 

Borgerrådgiverens sagsnummer 2018-0105628. 

 

 

Med venlig hilsen 

For Borgerrådgiveren 
 

Anne-Sophie Hermansen 

Chefkonsulent 
 

 

/ Rikke Dam Gredal 

Jurist 


