
De berørte kommuner har svaret på brev fra
sidste år, men tilsynet er stadig ikke færdig med
sagerne, oplyser tilsynet, der også vil inddrage
Danske Kommuners opgørelse.

tekst MADS BRANDSEN

Selv om fem kommuner har
svaret på en henvendelse fra
det kommunale tilsyn under

Ankestyrelsen omderes alt for
lukkede dagsordenpunkter, har
tilsynet endnu ikke afsluttet
sagen, der blev påbegyndt i sep-
tember sidste år.

Det skriver Ankestyrelsen i en
e-mail til Nyhedsmagasinet
DanskeKommuner, efter at vi i
sidstemagasin kunne fortælle,
at 47 af landets kommuner ikke
informerer tilstrækkeligt om,
hvad der besluttes på de lukkede
punkter på byrådsdagsordnen.

Sager er ikke afsluttet
– Vi har endnu ikke taget stil-
ling til svarene og har således
ikke afsluttet sagerne. Når
Ankestyrelsen vender tilbage

til sagerne, vil vi samtidig tage
stilling til, om der er anledning
til at se på andre kommuners
overholdelse af lovgivningen
på området. Vi forventer, at det
vil ske i løbet af de næste par
måneder, skriver Ankestyrel-
sen i e-mailen.
Styrelsen oplyser desuden, at
den i den sammenhæng også vil
skele til den opgørelse, somNy-
hedsmagasinet Danske Kom-
muner har foretaget.•
mdbr@kl.dk
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Viborgs Venstre-borgmester overtager
formandsposten i KL’s socialudvalg fra Thomas
Adelskov (S).

tekst JON KIRKETERP JØRGENSEN

UlrikWilbek (V) skal være for-
mand for KL’s Socialudvalg. Po-
sten er blevet ledig, efter social-
demokraten Thomas Adelskov
måtte trække sig af personlige
årsager. Det skriver KL i en
pressemeddelelse i dag fredag.
Viborg-borgmesterenUlrik
Wilbek har været næstformand
for udvalget siden 2018 og sid-
der desuden i KL’s bestyrelse.
– Jeg ser frem til at fortsætte
samarbejdetmed udvalget og
aktørerne på socialområdet
i min nye rolle. Vi harmange
spændende dagsordener, som
vi skal fortsætte arbejdetmed
for at sikre en god social indsats

for en lang række borgere. Det
er blandt andet den kommen-
de 10-års plan for psykiatrien,
Barnets Lov og ikkemindst
handicapområdet, hvor vi
blandt andet har nogle udfor-
dringer i forhold til ankesyste-
met. Her håber jeg, at vi kan få
en god dialogmed regeringen
og Folketingets partier om en
løsning, siger UlrikWilbek.

Nykonstituering
Adelskovs plads i bestyrelsen
og udvalget, som han er blevet
nødt til at opgive for at støtte
sin kone i et behandlingsforløb
for cancer, bliver overtaget af
Christina KrzyrosiakHansen
(S). Hun er borgmester i Hol-

bæk og bliver ny næstformand i
udvalget.
KL’s Socialudvalg beskæftiger
sig blandt andet med social-
politik, det specialiserede so-
cialområde – voksne og børn,
socialpsykiatri, udsatte børn

Ny formand for KL’s socialudvalg
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Viborgs borgmester, Ulrik Wilbek (V), bliver formand for KL's social-
udvalg, mens Holbæks borgmester, Christina Krzyrosiak Hansen (S),
bliver næstformand for udvalget. Rokaden betyder, at KL's bestyrelse
nykonstituerer sig.

Tilsynet: Vi kigger fortsat på
de lukkede dagsordner

og familier, misbrugsområdet,
velfærdsteknologi.
Posten somudvalgsformand
tilhører ifølge den seneste kon-
stituering socialdemokraterne.
Derfor har KL’s bestyrelse ny-
konstitueret sig.• jki@kl.dk
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