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Bisidder /
partsrepræsentant

Få støtte
i en svær
situation

Hvis du oplever, at din sag er kompliceret eller svær at forstå, kan du med fordel
bruge muligheden for at få en bisidder eller partsrepræsentant med til behandlingen af din sag.

Alle, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens
behandling lade sig repræsentere eller bistå af andre*.
Typisk er det relevant for dig, der:
• oplever din sag som kompliceret
• har brug for en person, som kan hjælpe dig med at forstå og huske den information, du får i dialogen med kommunen/jobcentret
• har behov for at have en person med, som kan støtte dig i
samarbejdet med kommunen
• har brug for en person, som kan hjælpe med at skabe overblik
og/eller komme med bemærkninger til din sag.

Hvem kan være bisidder eller partsrepræsentant?
En bisidder eller partsrepræsentant kan være en ven eller et
familiemedlem. Det kan også være en sagkyndig – eksempelvis
advokat eller en fagperson fra en interesseorganisation. Der er ikke
regler i forvaltningsloven for, hvem du kan benytte som bisidder
eller partsrepræsentant.
Hvis forvaltningen vurderer, at en bisidder eller partsrepræsentant
ikke er i stand til at varetage dine interesser forsvarligt, kan forvaltningen afvise bisdderen/partsrepræsentanten. Dette sker dog
yderst sjældent.

Bisidder - betingelser
Du kan også vælge at have en bisidder med til samtaler/møder
med kommunen. En bisidder er en støtte for dig i dialogen med
kommunen, men overtager ikke din sag, som en partsrepræsentant typisk vil gøre.

Du vælger selv din bisidder og det er godt at informere din sagsbehandler på forhånd, hvis du har en bisidder med. Nogle gange vil
jobcenteret opfordre til at du tager en bisidder med - det kan eks.
være , hvis du skal have din sag forelagt det rehabiliterende team.

Partsrepræsentant - betingelser
En partsrepræsentant varetager dine interesser i samspillet med
kommunen. Partsrepræsentanten vil typisk være den person, som
kommunen har den direkte kontakt med om din sag.
Hvis du vælger at have en partrepræsentant tilknyttet, skal du
give fuldmagt til dette. Det sker typisk ved at udfylde et skema,
der beskriver omfanget af partsrepræsentationen samt navnet på
partsrepræsentanten. Du skal underskrive skemaet.
Du kan enten vælge, at partsrepræsentanten repræsenterer dig
under hele sagens behandling, eller kun i dele af sagens behandling – eksempelvis kun i forbindelse med møder med kommunen.
Omfanget af partsrepræsentation vil typisk fremgå af fuldmagten.
Når du har en partsrepræsentant, sender kommunen som udgangspunkt afgørelser til både dig og partsrepræsentanten.
Selv om du har en partsrepræsentant vil du på nogle områder
fortsat personligt skulle medvirke ved en sags oplysning eller behandling. Det kan fx være ved personligt fremmøde ved samtaler
med kommunen og deltagelse i de tilbud, som du visiteres til.

SÅDAN GØR DU
Hør mere om mulighederne for at bruge en partsrepræsentant
eller en bisidder i jobcentret.

* Jf. forvaltningsloven § 8, stk. 1, 1. pkt.
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HVEM GÆLDER DET?

