
1) Det siger Anders Buhl-Christensen i pressemeddelelsen af 14. marts 2017:  
"Ombudsmanden har netop afvist at lave en ombudsmandsundersøgelse af den Handlingsplan 
for økonomisk stabilisering af Familieområdet, som byrådet har besluttet. Det gør han med 
den begrundelse, at de overordnede principper, som byrådet har besluttet at gennemføre 
handlingsplanen efter, netop følger lovgivningen på området. Det er anden gang, 
Ombudsmanden afviser at gå ind i klager vedrørende Familieafdelingen, og dermed også anden 
gang, at vi får bekræftet, at tingene foregår korrekt i forhold til at lave en plan for økonomisk 
stabilisering af Familieafdelingen.”

2) Det siger ombudsmanden i brevet af 7. marts 2017 
“Jeg har gjort Randers Kommune opmærksom på, at jeg med dette brev ikke har taget stilling 
til ”Handlingsplan for økonomisk stabilisering af Familieområdet”. Jeg har alene besluttet, at 
jeg ikke på det foreliggende grundlag vil iværksætte en ombudsmandsundersøgelse.”

“For så vidt angår vederlag til plejefamilierne, kan jeg forstå, at der for tiden forhandles om de 
kommende kontrakter med de enkelte plejefamilier. Sagsbehandlingen er således endnu ikke 
afsluttet. 
Hvis børn- og ungeudvalget som udløber af ”Handlingsplan for økonomisk stabilisering på 
Familieområdet 2.0” træffer afgørelser om anbringelse eller ændring af anbringelsessted – og/
eller Randers Kommune træffer afgørelser om valg af anbringelsessted eller andre afgørelser om 
ændring eller ophør af foranstaltninger, hjælp og støtte – skal myndighederne vejlede om 
klagemulighederne. Som du er bekendt med, kan ombudsmanden ikke behandle klager over 
forhold, der kan indbringes for en anden forvaltningsmyndighed, før denne myndighed har 
truffet afgørelse (ombudsmandslovens § 14).”

“På baggrund af sagen har jeg imidlertid besluttet at bede Randers Kommune om medio juni 
2017 at sende mig en oversigt over sager, hvor kommunen i perioden fra 1. januar 2017 til 1. juni 
2017 har truffet afgørelse om hjemgivelse af anbragte børn. 

Jeg har udskilt dette spørgsmål til en selvstændig sag (min sag nr. 17/00750), og du hører ikke 
mere fra mig om denne sag. Du er dog velkommen til at kontakte mig, hvis du vil orienteres 
om sagens videre forløb. 

Desuden vil jeg fortsat være særligt opmærksom på henvendelser om Randers Kommunes 
afgørelser og sagsbehandling på børne- og familieområdet. I den forbindelse vil jeg også 
inddrage oplysningerne i din henvendelse af 18. juli 2016.”

“Jeg gør opmærksom på, at jeg med dette brev ikke har taget stilling til ”Hand- lingsplan for 
økonomisk stabilisering af Familieområdet 2.0”. Jeg har alene besluttet, at jeg ikke på det 
foreliggende grundlag vil iværksætte en ombuds- mandsundersøgelse.”


