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Iværksættelse af undersøgelse
Ulf Baldrian Kudsk Harbo, cpr. nr.: xxxxxx-xxxx, som er
partsrepræsentant for Charlotte Pedersen, cpr. nr.: xxxxxx-xxxx, har
den 31. december 2017 henvendt sig til Borgerrådgiveren for at
fastholde klagen.
Borgerrådgiveren har ved e-mail af 25. oktober 2017 til Beskæftigelsesog Integrationsforvaltningen videresendt Ulf Baldrian Kudsk Harbos
klage på vegne af Charlotte Pedersen.
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har besvaret klagen ved
brev af 20. december 2017 til Ulf Baldrian Kudsk Harbo.
Det fremgår bl.a. af Ulf Baldrian Kudsk Harbos fastholdelse, at han er
utilfreds med, at forvaltningen i svaret af 20. december 2017 ikke tager
ansvar for lang sagsbehandling, ligesom han oplyser, at der er flere fejl
i svaret. Ulf Baldrian Kudsk Harbo oplyser bl.a., at det i forvaltningens
svar ukorrekt står anført, at han ikke har klaget over afgørelse af 30.
september 2016.
Borgerrådgiveren har besluttet at iværksætte en undersøgelse af sagen.
Jeg beder derfor Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om en
udtalelse.
Jeg beder særligt om, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
forholder sig til følgende:
•

Om der i perioden fra den 22. juli 2011, hvor Charlotte Pedersen
efter det oplyste blev visiteret til fleksjob, og indtil den 1.
oktober 2017, hvor kommunen efter det oplyste har vurderet, at
Charlotte Pedersen kan tilkendes førtidspension fra, er foretaget
fornøden opfølgning og afklaring af Charlotte Pedersens
arbejdsevne efter gældende regler.

•

Kvaliteten af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens
klagesvar af 20. december 2017.

•

Om afgørelsen af 30. september 2016 er genvurderet, og om
afgørelsen er videresendt til Ankestyrelsen.
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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.
Jeg beder desuden om at låne sagens akter eller en kopi heraf, som
dækker perioden 2011-2017.
Jeg vedlægger en kopi af Ulf Baldrian Kudsk Harbos fastholdelse.
Udtalelsen vil eventuelt blive sendt i partshøring.
Med venlig hilsen
For Borgerrådgiveren
Anne-Sophie Hermansen
Chefkonsulent

/Daniel Soelberg Bach
Jurist
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