
 
 

 
  
 
 

 
 
 
  

 
  

 
Klagevejledning for socialområdet Region Sjælland 
 
  

 
Der kan klages til Region Sjælland over fastsættelsen af det ge-
nerelle serviceniveau for de sociale institutioner, herunder hvilke  
tilbud og pladser, der skal være til rådighed i hhv. kommunen og 
regionen. Der kan ligeledes klages over taksterne for de sociale 
tilbud.  

 
Klagesagsbehandlingen er delegeret til chefen for socialområ- 
det og afgjorte klagesager forelægges Forretningsudvalget til ori-
entering halvårsvist.  

 
Der kan klages over den regionale administration og over de  
sociale tilbud, som regionen er driftsherre for og har en tilsyns-
forpligtelse for. 

 
Der kan klages over formaliteten, det vil sige en klage over regionens eventuelle tilside-
sættelse af regler for sagsbehandling og bistandsudøvelse. 

 
Bistandsudøvelse er den faktiske gennemførelse af opgaverne efter den sociale lovgiv-
ning. Herunder hører også den praktiske bistand, der ydes en borger i f.eks. en instituti-
on, et botilbud eller et plejehjem. Dette følger af, at regionen som driftsherre fører tilsyn 
med de sociale tilbud i regionen, jfr. Servicelovens § 148, jfr. § 5, stk. 7. 
 
Klagesager behandlet af socialafdelingens klageteam kan påklages til Forretningsudval-
get. 
 
Der kan ikke klages til Region Sjælland over afgørelser, der er truffet af en forvalt-
ningsmyndighed, f.eks. en kommune, dvs. en afgørelse i en konkret sag, som har rets-
virkning i forhold til den enkelte borger.  Klageinstanserne her er som hovedregel de so-
ciale nævn og den sociale ankestyrelse. Disse klageinstanser behandler klager over afgø-
relsernes resultater. 
 
For alle kommunale afgørelser er der i lovgivningen sikret borgerne 
klagemuligheder via forskellige klageinstanser.  
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Hvem kan klage 
Brugeren af eller beboeren på regionens institutioner samt nærtstående pårørende til 
den pågældende borger. En værge kan også klage på den umyndiges vegne. 
 
Hvordan kan man klage 
Der er ingen formkrav. Klager kan fremsættes skriftligt eller mundtligt. Hvis en klage 
indgives mundtligt, skal den skrives ned af den, der modtager klagen. Socialafdelingens 
konsulenter skal sikre, at alle klager modtages og skal om nødvendigt hjælpe med at 
formulere klagen.    

 
Hvor skal klagen sendes hen 
Brev:  Socialafdelingen Region Sjælland 
          Alleen 15 
           4180 Sorø 

 
e-mail:  socialområdet@regionsjaelland.dk 
tlf.: 5787 5705 

 
Hvad sker der med klagen 
Når klagen er modtaget i Socialafdelingen i Region Sjælland, vil klageren blive kontaktet 
af en medarbejder, der vil afklare om klagen eventuelt skal behandles af en lovpligtig 
klageinstans. Hvis klagen ikke angår den faktiske virksomhedsudøvelse, oversendes 
henvendelsen til anden relevant klageinstans.  
 

 
Klageteam 
I Region Sjælland, socialafdelingen, er der nedsat et klageteam til at administrere klage-
sagsbehandlingen. Klageteamet er sammensat af socialområdets chef og medarbejdere 
fra det juridiske team. 

 
Klagefrister 
Der er ingen klagefrister for klager rettet til Region Sjælland. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


